
VURDERINGSGRUNNLAG FOR SEX OG POLITIKKS PARTITEST: 
SP’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? 
 
Folks rett til å bestemme over egen seksualitet, fritt for tvang, er en grunnleggende rettighet. 
Senterpartiet har gjennom sin bistandspolitikk lagt spesielt stor vekt på å styrke kvinner sine 
rettigheter. Å styrke kvinners rettigheter og bedre likestillingen i flere mottakerland av norsk bistand er 
er mål i seg selv. Samtidig er det nødvendig for å sikre økonomisk utvikling og rettferdig fordeling av 
ressursene. Det er godt dokumentert, blant annet fra Verdens handelsorganisasjon, at å styrk kvinner 
sin økonomiske, politiske og sosiale situasjon styrker demokratiet og legger til rette for bedre 
økonomisk utvikling. Senterpartiet foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2017 å øke bevilgningene til 
FNs program for kvinner sine rettigheter og likestilling med 10 millioner kroner. Senterpartiet vil og 
øremerke 30 mill. meir av bevilgningene til sivilt samfunn til bistand til organisasjoner som jobber for 
likestilling.  
 
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? 
 
Senterpartiet mener det er svært viktig at Norge gjennom vårt internasjonale engasjement bidrar sterkt 
i arbeidet for trygg og lovlig abort. Dette understreket vi blant annet i innstillingen til stortingsmeldingen 
om bærekraftmålene. Der stod vi inne i felles merknad med Ap, Sv og Venstre som sa følgende: 
«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti merker 
seg at regjeringen i denne stortingsperioden har kuttet i midlene til sentrale organisasjoner som jobber 
med seksuell og reproduktiv helse, som International Planned Parenthood Federation og FNs 
befolkningsfond. Det er positivt at regjeringen varslet en økning i disse midlene med 85 mill. kroner for 
å kompensere for kuttene som følge av den såkalte munnkurvregelen i USA. Disse medlemmer 
understreker imidlertid at disse midlene kun bidrar til å kompensere for kutt gjort tidligere i perioden, 
og at vårt naboland Sverige har varslet en økning på over det dobbelte av Norge, 200 mill. kroner. 
Disse medlemmer mener det vil være naturlig for regjeringen å følge det svenske eksempelet.» 
 
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? 
 
Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter handler blant annet om å kunne bestemme om og når 
man vil ha barn, om å ha informasjon og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til 
abort og om rett og mulighet til å praktisere sin legning uten straffeforfølgelse eller fordømmelse. For 



Senterpartiet er det viktig at både seksualundervisning og prevensjon inkluderes i norsk 
utviklingsarbeid. Som ansvarlige for statsbudsjettet er det da viktig at det settes av midler til dette. 
 
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? 
 
Senterpartiet mener det er viktig å støtte opp om organisasjoner som løfter frem dette temaet. 
Budsjettstøtte til sivil samfunn-aktører går til fleie hundre organisasjoner i utviklingsland. Disse 
organisasjonene arbeider daglig med blant annet menneskerettigheter, likestilling og helse, De er med 
på å bygge opp demokratiske strukturer og kjemper mot diskriminering. Å sikre langsiktig støtte til slike 
organisasjoner mener Senterpartiet er svært viktig. 


