
VURDERINGSGRUNNLAG FOR SEX OG POLITIKKS PARTITEST: 
FRP’S SVAR PÅ SPØRSMÅL OM SRHR - STILT AV SEX OG POLITIKK 
 
1. Kor viktig er seksuell og reproduktiv helse og rettar (SRHR) som felt for å oppnå 
berekraftsmåla? Korleis vil ditt parti prioritere SRHR i norsk utanriks- og utviklingspolitikk i 
den kommande stortingsperioda, og kva konkrete forslag og mål ønskjer partiet å foreslå? 
 
FrP ønsker å fortsette satsingen på seksuell og reproduktiv helse i neste stortingsperiode, blant annet 
gjennom å videreføre de norske bidragene til FN-organisasjoner innen helse, slik som UNFPA og 
WHO. Her er seksuell og reproduktiv helse en viktig del. 
 
2. Abortrettar er under angrep verda over. I mange land sit kvinner fengsla på grunn av at dei 
har gjennomført ein abort. Jenter som har blitt utsett for voldtekt må bere fram eit barn sjølv 
om kroppen ikkje er utvikla til å takle det. Utrygge abortar medførar 47.000 dødsfall kvart 
einaste år. Trump-administrasjonen sin "Global gag rule", at organisasjonar som mottek 
bistand frå USA ikkje kan informere om eller jobbe for trygg og lovleg abort sjølv om dei bruker 
eigne midler svekker  arbeidet med å redusere svangerskapsrelatert dødelegheit, sjølvråderett 
over eigen kropp og å gjere abort til eit trygt og lovlig val. Korleis kan Norge i dagens kontekst 
bidra til arbeidet for  trygg og lovleg abort? Kva for ei rolle kan og bør Norge spele i dette 
arbeidet? 
 
FrP mener at Norge kan bidra gjennom å finansiere allerede eksisterende program. Norge bidrar 
allerede direkte til WHOs program for reproduktiv helse, og til frivillige organisasjoner som leverer 
trygge aborttjenester. Regjeringen økte betydelig støtten til seksuell og reproduktiv helse det siste året 
for blant annet å kompensere for kuttene som følger av den såkalte munnkurvregelen i USA. 
 
3. God seksualitetsundervisning kombinert med tilgong til prevensjon bidreg til å gi makt over 
eigen kropp, tryggleik til eigen seksualitet, hindrar spredning av infeksjonar og gir valfridom 
med tanke på graviditet og barn. 222 millioner kvinner og jenter verda over får ikkje dekka 
behovet sitt for moderne prevensjonsmiddel. Det neste året vil om lag 85 millionar bli 
uplanlagd gravid, og mange av desse må slutte i skulen på grunn av graviditeten. Korleis 
meiner ditt parti at seksualitetsundervisning og prevensjon bør inkluderast i norsk 
utviklingsarbeid? 
 
FNs bærekraftsmål er et veikart for norsk utviklingspolitikk. I denne regjeringsperioden har vi kommet 
med en stortingsmelding om utviklingspolitikken og bærekraftsmålene. Bærekraftsmål nummer 5, 
likestilling mellom kjønnene, inkluderer seksuell og reproduktiv helse. Vi vil opprettholde støtten til 
seksuell og reproduktiv helse på et høyt nivå, og ytterligere styrke innsatsen for tilgang til prevensjon, 
og trygge og lovlige aborttjenester gjennom etablerte kanaler.   
 
4. Mange stader i verda risikerar ein sosial ekskludering og strafferettsleg forfølging på 
bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. I mange land er det for 
eksempel ulovleg å ha sex med ein av samme kjønn eller å informere om homoseksualitet. I 
store delar av verda fører ekskludering frå arbeidsmarknaden kombinert med dårleg tilgong til 
helsehjelp at mange transpersonar har få eller ingen andre inntektsmogelegheiter enn å selge 
sex. Korleis prioriterar ditt parti bistand og utanrikspolitisk arbeid spesifikt retta inn på 
personar som opplever marginalisering eller diskriminering på grunnlag av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og kva tiltak ser de for dykk? 
 
FrPs politikk bygger på den liberalistiske ideologi som gir alle mennesker rett til å leve som frie og 
selvstendige individer, uansett hvor i verden de bor. Menneskerettigheter er en av 
hovedsatsingsområdene for FrP i utenrikspolitikken. Menneskerettigheter, som inkluderer rettighetene 



til seksuelle minoriteter, har blitt ett av fire tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk under denne 
regjeringen. Dette betyr at i alle norske satsingsområder innen utviklingspolitikk (som utdanning, 
helse, og næringsutvikling) skal menneskerettighetene tas med i betraktning. 


