
VURDERINGSGRUNNLAG FOR SEX OG POLITIKKS PARTITEST: 
SV’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? 
 
SRHR er avgjørende for å møte både bærekraft mål nummer 3 om god helse og nummer 5 om 
likestilling mellom kjønnene. Begge målene har som delmål å sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet 
til seksuell og reproduktiv helse, inkludert familieplanlegging og reproduktive rettigheter.  
 
Det første SV vil prioritere er å igjen øke støtten til organisasjoner som arbeider med kvinners 
rettigheter og seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt, og kjernestøtten til FN-
organisasjonene, spesielt UN Women, slik SV også har gjort i sine alternative budsjetter den siste 
perioden. Dette arbeidet har vært nedprioritert av den blåblå regjeringen med både finansiering og 
politisk fokus. 
  
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? 
 
SV er svært bekymret for denne utviklingen, som i mange land tar kampen for kvinners rettigheter 
mange år tilbake. USAs munnkurvregel er problematisk både for arbeidet med kvinners rettigheter og 
fra et demokratisk ståsted. SV har et landsmøtevedtak på at støtten til organisasjoner som fremmer 
SRHR skal trappes opp nettopp som en motvekt til USAs munnkurvregel. Det er viktigere enn noen 
sinne at Norge og andre progressive land er tydelige på at vi står side om side med lokale 
organisasjoner og aktivister i hele verden som allerede gjør et livsviktig arbeid for trygge aborter. De 
trenger vår støtte, og den støtten foreslår SV å trappe opp betydelig.  
 
SV mener at støtte til kamp for kvinners likestilling of rettigheter skal være en integrert del av det 
norske samarbeidet i alle land hvor vi har et betydelig samarbeid. Det viktigste arbeidet vi gjør er å 
arbeide sammen med lokale kvinneorganisasjoner for å sikre jenter og kvinner prevensjon, 
informasjon og rådgivning om abort, god seksualundervisning og også selvfølgelig tilgang på abort for 
de som ønsker det. I tillegg må Norge være vokal og tydelig i alle sammenhenger internasjonalt hvor 
disse spørsmålene er aktuelle, både i FN og i bilaterale samtaler med land hvor abortrettigheter er 
under press. 
 
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? 
 



SV mener at støtte til kamp for kvinners likestilling og rettigheter skal være en integrert del av det 
norske samarbeidet i alle land hvor vi har et betydelig samarbeid. Det vil spesielt si i arbeidet med 
utdanning og helse, hvor seksualitetsundervisning bør integreres som en del av arbeidet.  
  
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? 

Konservative krefter organiserer seg internasjonalt og torpederer forslag og prosesser i FN. Norge må 
ta en ledende rolle internasjonalt og samle progressive krefter i arbeidet for avkriminalisering og for 
rettigheter for seksuelle- og kjønnsminoriteter. Gjør vi ikke det, vil alle tape på sikt, og det har vi ikke 
råd til. Norge må være et land som tørr å si ifra når andre tier. Vi kan spille en mye tydeligere rolle 
internasjonalt og i FN og SV vil prioritere støtte til lokale organisasjoner som bistår de som er utsatt.   

Alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen i de landene de 
har ansvar for. SV mener også at støtte til lokale aktivister og menneskerettighetsforkjempere må 
være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner.  

I tillegg til dette går SV inn for flere tiltak for LHBT-personer som søker asyl. Det er et problem at 
myndighetene ikke tar nok hensyn til det store mangfoldet som finnes, og baserer en vurdering av 
troverdighet på en overfladisk forståelse av hvordan homofile, lesbiske, bifile og transpersoner "er". Så 
mener SV at det i vurderingen av asylsøknader fra LHBT-personer må tas hensyn til den reelle 
risikosituasjonen, og ikke kun i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves. Videre 
mener vi at utlendingsforskriften bør endres slik at LHBT-flyktninger kan få unntak fra 
underholdskravet for å få familiegjenforening med partner, selv om ikke 2 års samboerskap eller 
ekteskap er dokumentert.  


