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VÅRT FORMÅL
SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom arbeider for å fremme alle ungdommers
seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt.
SNU mener at seksualitet er en integrert del av menneskets identitet og at SRHR er
menneskerettigheter. SNUs formål er å sikre ungdommers rett til å uttrykke og nyte sin
seksualitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser
relatert til sin reproduktive helse. SNU mener at normkritikk, interseksjonalitet og
likestilling, i tillegg til samtykke, likeverd og autonomi, er viktige forutsetninger for å
realisere disse rettighetene. SNU arbeider for en trygg og positiv seksualitet for alle.

SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER
Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) innebærer at alle skal kunne ta egne
valg om kropp, kjønnsidentitet, kjønn- og identitetsuttrykk, seksuell og romantisk praksis,
samlivsform, samt reproduktiv helse - uten frykt eller fare for vold, forfølgelse,
stigmatisering, diskriminering eller andre former for negativ sosial kontroll. SRHR er
integrert i eksisterende menneskerettigheter. Dette omfavner menneskerettigheter som
frihet, likeverd, autonomi, utdanning, integritet og verdighet for alle mennesker. Videre
fremmer definisjonene et helhetlig perspektiv på seksualitet, som omfatter fysiske,
følelsesmessige og sosiale dimensjoner. SNU anerkjenner at menneskers seksualitet
omfatter komplekse samspill – mellom biologiske, psykologiske, sosiale, økonomiske,
politiske, kulturelle, etiske, juridiske, historiske, religiøse og åndelige faktorer – som på
ulike måter kan by på utfordringer for personen. På grunn av denne kompleksiteten
vektlegger vi en interseksjonell og normkritisk tilnærming i arbeidet vårt med SRHR.

NORMKRITIKK
I samfunnet har vi uskrevne regler som kalles normer. Dette er hva som i en kultur blir
ansett som “normalt” eller selvfølgelig. Det medfører at det skapes en motsats, på hva og
hvem som oppfattes som mindre selvfølgelig og “annerledes”. Noen normer, slik som å
vaske henda sine etter å ha vært på do er en god norm i den forstand at den hjelper oss
med å ikke spre bakterier og sykdom. På den andre siden har vi de normene som kan
begrense oss i å være oss selv og å bli sårbare for utenforskap eller diskriminering ved å
bli stemplet som annerledes eller unormale. Det er her normkritikk kommer inn. Vi
forholder oss kritiske til normer og forestillinger vi omgir oss med i samfunnet og stiller
spørsmål ved om disse er nyttige, inkluderende eller om de ikke er det.

LIKESTILLING OG INTERSEKSJONELL FEMINISME
SNU definerer interseksjonell feminisme både som det å skape likestilling mellom
kjønnene og det å arbeide for et rettferdig samfunn med like muligheter for alle
uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet,
kropp, alder, funksjonsevne og kulturell eller religiøs tilhørighet. Innenfor alle
grupperingene som nevnes ovenfor finnes det kulturelle rammer for hva som anses som
normalt og/eller ideelt. Dersom man faller utenfor samfunnets normer kan man oppleve
å bli marginalisert eller undertrykt – og jo flere normer man faller utenfor, dess mer
sammensatt kan denne undertrykkelsen utarte seg. SNU vektlegger interseksjonell
feminisme og normkritikk i arbeidet vårt med likestilling og SRHR. Dette betyr at vi tar
høyde for at strukturene i samfunnet som opprettholder undertrykkelse henger
sammen, enda de ikke er like.
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SAMTYKKE OG LIKEVERD
Likeverd betyr at alle har like stor verdi og det forutsetter at alle har like muligheter for
å sette grenser for seg selv og få disse respektert, og at det ikke er en ujevn
maktfordeling mellom personer som har fysisk kontakt. Å samtykke til noe, handler om
at alle parter involvert forstår situasjonen, forstår hva man samtykker til, tar en tydelig
beslutning og faktisk ønsker å gjøre det som en samtykker til. Vi kan ikke vite hva de
rundt oss tenker og føler, og de vet heller ikke hvordan vi har det. Derfor er det viktig å
si det, og å spørre. Samtykke, grenser og likeverd må danne grunnlaget for alt som
omhandler seksuell praksis. All seksuell omgang uten samtykke og likeverd er en
alvorlig krenkelse og derfor må samtykke, likeverd og grenser anses som
grunnleggende for alle seksuelle, romantiske og emosjonelle relasjoner. Sex skal være
en positiv aktivitet for alle parter, og dermed skal samtykke også baseres på en positiv
og aktiv respons fra alle deltakende parter. Å presse noen til å samtykke til sex er ikke
et ekte samtykke. Alle har ulike kroppslige, emosjonelle og seksuelle grenser, som
alltid avhenger av relasjon og konteksten der noe blir sagt eller gjort. Ingen skal
behøve å forklare eller forsvare sine valg, og hver enkelt person har et ansvar for å høre
etter og respektere andres nei eller fravær av ja. Samtykke må alltid ses i lys av
situasjonen og omstendighetene.

AUTONOMI
Autonomi og selvbestemmelsesrett over egen kropp, eget liv og egne valg er en
menneskerettighet og viktig verdi for SNU. Autonomi handler om enkeltpersoners evne til
selv å bestemme sine handlinger og grunnlaget for sine handlinger. Innenfor seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter så handler autonomi om friheten til å treffe valg av
betydning for eget liv og egen helse. Autonomi handler om å bevare individenes
selvbestemmelse over eget liv. Dette er sterkt knyttet opp mot reelt og entusiastisk
samtykke og likeverd.

POSITIV SEKSUALITET
Når det snakkes om seksualitet er det ofte det man skal unngå, det negative, og det som
kan gå galt som står i fokus. God seksuell helse krever en positiv og respektfull
tilnærming til seksualitet og seksuelle relasjoner, så vel som mulighetene til seksuell
nytelse og trygge og gode seksuelle erfaringer. Det finnes ingen rett måte å ha en
seksualitet på, og ingen orientering eller praksis er bedre eller mer nøytral enn en annen.
Seksualitet er et område der det skal være stor personlig frihet. Alle skal stå fritt til å
utforske, utvikle og leve ut egen seksualitet uten påvirkning, skam, moralisme eller
stigmatisering.
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KAPITTEL 1 - OPPVEKST OG UTDANNING
1.1 SRHR FOR UNGE
SNU er en den eneste ungdomsorganisasjon som arbeider utelukkende for alle unges
seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) i Norge og globalt, gjennom et
interseksjonelt og normkritisk perspektiv. Alle mennesker er autonome og bestemmer
over seg selv, sin egen kropp og valgene de tar, uavhengig av alder.

SNU kjemper for:
●
●

●
●
●
●

At enhver person skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg
At alle skal ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet, uten
frykt eller fare for vold, forfølgelse, stigmatisering, diskriminering eller andre
former for negativ sosial kontroll
At ungdom vies spesiell oppmerksomhet i arbeidet for å fremme SRHR
At foreldre og voksne ikke skal gjøre irreversible inngrep på barnets kropp uten
medisinsk grunn
At ethvert individ selv skal bestemme om de vil omskjæres eller ikke når de er
samtykkekompetente etter fylte 18 år
At konverteringsterapi forbys i Norge og globalt

1.2 SEKSUALITETSUNDERVISNING I SKOLEN OG BARNEHAGE
Kunnskap om kropp, identitet og seksualitet er grunnleggende for at mennesker skal
kunne utvikle positiv selvfølelse og kroppslig råderett, samt kunne inngå trygge,
samtykkende og respektfulle relasjoner. En helhetlig seksualitetsundervisning
inkluderer undervisning i: samtykke og likeverd, grenser, juridiske rammeverk, følelser,
relasjonsmangfold, familievariasjoner, kjønns- og seksualitetsmangfold, og identitet.
Undervisningen bør bygges på et bredt og positivt helsebegrep som bevarer
seksualitet som en naturlig og sunn del av unges identitet, med formål om utvikling av
et godt forhold til egen kropp og seksualitet, samt trygge relasjoner med andre.
SNU kjemper for:
● At en positiv tilnærming til seksualitet alltid prioriteres og vektlegges i all
undervisning og arbeid med seksualitet og SRHR
● At normbrytende seksualitet, herunder orientering, praksis, forhold, relasjoner og
annet, normaliseres og møtes med forståelse og respekt
● Alle skal føle seg inkludert i seksualitetsundervisningen
● At alle barn og unge skal bli møtt med aksept og forståelse, uavhengig av
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge,
etnisitet, kropp, og kulturell eller religiøs tilhørighet
● At barn og unge får en alderstilpasset, helhetlig, positiv og normkritisk
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●

●
●

seksualitetsundervisning gjennom hvert av de ulike stadiene i utdanningsløpet
Bedre og lik tilgang til seksualitetsundervisning for unge i Norge og ellers i
verden, slik at alle barn og unge får tilgang til korrekt og relevant informasjon,
uavhengig av deres geografiske, kulturelle eller religiøse tilhørighet
At seksualitetsundervisning skal starte i barnehagen og vare ut
videregående skole
At all seksualitetsundervisning skal være helhetlig, normkritisk og
positiv

1.3 KOMPETANSE I HØYERE UTDANNING
Det er essensielt at alle som arbeider innenfor profesjoner knyttet til utdanning-, helseog omsorgssektoren innehar korrekt og relevant kunnskap om de ulike aspektene ved
seksualitet, samt en forståelse av seksualitet som en naturlig del av det å være
menneske.
SNU kjemper for:
● At temaer knyttet til seksualitet, kjønn og identitet inngår som en del av pensum i
alle utdanninger for profesjoner knyttet til utdanning-, helse- og
omsorgssektoren
● At alle som arbeider innenfor utdanning-, helse- og omsorgssektoren kurses i å
snakke om seksualitet, kjønn og identitet med barn og unge på en trygg,
respektfull og reflektert måte

KAPITTEL 2 - HELSE
2.1 FOLKEHELSE, SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE
Seksuell og reproduktiv helse, inkludert et godt og positiv seksualliv, er grunnleggende
for menneskets helhetlige fysiske og psykososiale helse. En god seksuell helse er
fundamentalt for menneskets generelle helse og velvære, og krever samt innebærer en
positiv og respektfull tilnærming til seksualitet, seksuell helse og reproduktiv helse.
Grunnleggende for god seksuell helse er menneskets mulighet til å ha seksuelle
erfaringer preget av trygghet og nytelse, uten tvang, vold eller diskriminering og med
mulighet til å bestemme over egen kropp og reproduktive helse, som ved
prevensjonsvalg og ved abort.
●
●
●
●

Momsfritak på sanitærprodukter
“Sanitær/mensen”-sertifisering av bedrifter og skoler som tilrettelegger for
ansatte og elever i forbindelse med menstruasjon
Å øke bevisstheten i befolkningen generelt om medisinske tilstander knyttet til
seksualitet
Bedre informasjonsformidling om/til og helsetilbud til de av oss med
sykdommer eller kroniske lidelse knyttet til seksuell-og- reproduktive organer
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●

●

som eksempelvis endometriose, vaginisme o.l.
Bedre informasjonsformidling om/til og helsetilbud til de av oss med prematur
ejakulasjon, ereksjonssvikt og hypogonadisme (lavere produksjon av
testosteron) hos de av oss penis og/eller testikler
Utvide øvrige alder for ungdom på helsestasjon til 30 år

2.2 PREVENSJON, SMITTEBESKYTTELSE OG SEKSUELT OVERFØRBARE
INFEKSJONER
Kunnskap om og tilgang til prevensjon er et av de viktigste tiltakene for å sikre personers
selvbestemmelse over egen kropp, og dermed ivareta deres reproduktive helse og
rettigheter. Disse rettighetene er også grunnleggende for personers – og spesielt de av
oss med eggstokker og livmor – tilgang til og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og
samfunnet generelt. SNU mener derfor at alle personer burde ha gratis tilgang til
prevensjon og smittebeskyttelse som er tilpasset deres behov, uavhengig av alder,
økonomisk situasjon og geografisk, kulturell eller religiøs tilhørighet. SNU anerkjenner at
det å bli smittet av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) er, i likhet med andre
infeksjoner, en naturlig del av livet. Dessverre er det likevel slik at SOI, og spesielt
hiv/aids, ofte blir omtalt på en stigmatiserende måte for de av oss som har vært smittet
med SOI eller lever med hiv/aids. SNU arbeider derfor imot moraliserende
kommunikasjon rundt SOI.
SNU kjemper for:
●
●

●

●
●

●
●

At alle i Norge og ellers i verden skal få universell og gratis tilgang til prevensjon
og smittebeskyttelse av god kvalitet, som er tilpasset deres behov
At unge under 16 år skal få god nok informasjon om prevensjonsmidler, slik at de
kan ta egne informerte valg
At den statlige subsidieringen av hormonell prevensjon i Norge utvides, slik at
alle får tilgang til ulike prevensjonsmidler tilpasset deres behov og uavhengig
av deres alder og økonomiske situasjon. Dette inkluderer unge under 16
At gratis slikkelapper skal tilbys fra helsevesenet på lik linje som gratis
kondomer
At utviklingen av nye og bedre prevensjonsmidler fortsetter, spesielt på
hormonell prevensjon for personer med penis og testikler som et ledd i å styrke
deres reproduktive rettigheter
Å fjerne tabu og stigma knyttet til SOI, med spesielt fokus på hiv og aids, både
nasjonalt og internasjonalt
At retningslinjene for blodgivning endres slik at utvelgelseskriteriene baserer
seg på risikoatferd og ikke seksuell orientering

2.3 FAMILIE OG OMSORG
SNU mener familie er mye mer enn den normative familien som representeres mest i
samfunnet i dag. Hva som utgjør en familieenhet er like så komplekst som enhver individ,
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utgjør mer enn biologi og kjønn og kan romme et utallig sammensetning av
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering og antall medlemmer. SNU mener at
det er god omsorg i familierelasjonene som er det viktigste grunnlaget for en trygg og
god familie. SNU mener aller former for familie bør ha rettigheter på lik nivå som
heterofile par.

SNU kjemper for:
●
●
●

●

●
●

At eggdonasjon og assistert befruktning også skal tilbys single
At likekjønnede par får lik mulighet til å adoptere som andre
Sivilstatus eller tilhørighet til parnormen ikke skal føre til juridiske og økonomiske
fordeler
At Norge skal skrive under tilleggsprotokollen i barnekonvensjonen som gir barnet
rett til å klage til FNs barnekomite på saker som eksempelvis mobbing eller asyl
for å sikre deres rettigheter.
Det skal være mulig å ha mer enn to juridiske foreldre
At juridiske papirer tilknyttet foreldreskap skal være kjønnsnøytrale og at man kan
bli juridisk medmor/medfar/medforelder før fødselen

2.4 ABORTRETTIGHETER
SNU mener at gravide kan ta egne avgjørelser når det gjelder deres egen helse og
kropp, og at det derfor ikke burde være abortnemnder som skal ta disse avgjørelsene på
vegne av de som ønsker fosterreduksjon eller abort etter uke 12. SNU anerkjenner
kampen for trygge og lovlige aborter som en av de aller viktigste likestillingssakene i
verden i dag. I 125 av verdens 193 land er det enten restriksjoner eller forbud mot abort.
Dette er et brudd på individets rettigheter til selvbestemmelse over egen kropp og
medfører store helseutfordringer i livene til personer med livmor. Over 20.000 kvinner
dør av utrygge aborter hvert eneste år. I noen land står man også i fare for å bli dømt
som til fengsel dersom man får utført en abort, eller hvis man opplever en spontanabort.
Slike juridiske rammeverk hemmer personer med livmor sin mulighet til å ta utdanning
og delta aktivt i samfunnet, og hindrer reell kjønnslikestilling i et globalt perspektiv.
SNU kjemper for:
●
●
●
●
●

Å fjerne skam og stigma tilknyttet abort, inkludert det å ta flere aborter og
uavhengig av livssituasjon
At abortlovgivning først og fremst handler om å sikre seksuell helse og rett på
kroppslig autonomi
At abort skal være lovlig, trygt og tilgjengelig for alle i Norge og ellers i verden,
uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
At abortnemndene fjernes og abortlovgivning utvides til selvbestemt abort opp
til uke 22
At alle skal ha tilgang til gratis rådgivning både før og etter abort, og møtes på
en ikke-moralistisk, respektfull og reflektert måte, slik at personens behov og
integritet blir ivaretatt, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell
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●

orientering, hudfarge, etnisitet, kropp, alder, funksjonsevne og kulturell eller
religiøs tilhørighet.
At ungdom under 16 år skal kunne ta abort uten at foresatte har rett til å uttale
seg om svangerskapsavbruddet i tilfeller hvor ungdommen ikke ønsker deres
innspill

KAPITTEL 3 - KJØNN
3.1 KJØNN
Kjønn er en grunnleggende del av en persons identitet, og et system som i de fleste
sammenhenger brukes for å skille mennesker gjennom å dele dem inn i grupper,
vanligvis kvinner og menn. For mange fremstår kjønn som veldig enkelt, men det kan
være vanskelig å definere kjønn på en presis måte. Mange tenker at det finnes to kjønn;
kvinner og menn, og at en alltid kan se hvilket kjønn folk er eller har, men kjønn kan heller
ses på som et spektrum. Selv om mange er opptatt av at kjønn skal defineres og
kategoriseres, finnes det ikke én fasit på hva kjønn er.

SNU kjemper for:
● Økt forståelse for at kjønn er komplekst og består av flere forskjellige deler og
aspekter

3.2 KJØNNSIDENTITET
Kjønn er et stort begrep og omfatter både det sosiale, kulturelle og biologiske knytta til
kjønn. Kjønnsidentitet handler om hvordan vi opplever og oppfatter vårt eget kjønn, altså
hvilket eller hvilke kjønn en selv kjenner at man er. Man kan identifisere seg med et kjønn
eller med flere, og kjønnsidentiteten vår kan også variere over tid. Det er bare personen
selv som kan vite og bestemme hvilke kjønnsidentitet hen har, og alle mennesker har rett
til å selv bestemme hvilken kjønnsidentitet de har. Trans er et paraplybegrep, og
omfatter mange ulike mennesker med ulike opplevelser og identiteter. Å være trans betyr
at man har en kjønnsidentitet som i noen grad ikke passer med kjønnet man ble tildelt
ved fødselen. Det motsatte kalles cisperson. De av oss som bryter med normen for
kjønnsidentitet- og uttrykk kan oppleve reaksjoner, sanksjoner, trakassering,
diskriminering og vold kun fordi de ikke passer inn i normen.

SNU kjemper for:
● At ethvert menneske har rett til å definere sin egen kjønnsidentitet uavhengig av
kjønnsuttrykk, kropp og juridisk kjønn
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●
●

●

At de av oss som bryter med normer for kjønn ikke skal oppleve diskriminering,
stigmatisering, trakassering eller vold
At alle undersøkelser eller skjemaer som krever at man velger et kjønn skal
inneholde alternativer som for eksempel “annet” og “ønsker ikke å svare”
Økt bevissthet, forståelse og anerkjennelse for kjønnsmangfold
og for at kjønn kan være flytende og sammensatt

3.3 KJØNNSKARAKTERISTIKA
Kjønnskarakteristika er ulike kroppslige variasjoner hos mennesker. Paraplybegrepet
interkjønn er de av oss som er født med ulike kjønnskarakteristika som variasjoner i
kromosomer, kjønnskjertler, kjønnshormoner og/ eller genitalia som ikke passer de
medisinske definisjonene av mannlige og kvinnelige kropper. Det er ifølge Norges Barne-,
Ungdoms-, og familiedirektorat omtrent 2% av verdens befolkning som er interkjønn.
Interkjønn er en naturlig del av det kroppslige biologiske kjønnsmangfoldet i verden.
Interkjønnsbarn blir ofte utsatt for kosmetisk kirurgiske og medisinske inngrep for at deres
kjønnsorganer- og kropp skal ligne på enten en jente- eller guttekropp.
SNU kjemper for:
● Forbud mot operasjoner og medisinske inngrep på interkjønnbarn med mindre
det har som mål å sikre grunnleggende kroppslige funksjoner eller å sikre liv
● Økt forskning på interkjønnspersoner nasjonalt og internasjonalt
● At stigma og sykeliggjøring av interkjønn stoppes, og at mangfold i
kjønnskarakteristika normaliseres og informeres om i samfunnet
● At interkjønnspersoner får tilgang til kjønnsbekreftende behandling om de ønsker
som voksne når de er samtykkekompetente

3.4 JURIDISK KJØNN
Norge har i dag kun to juridiske kjønn. Dette er en usynliggjørende og diskriminererende
praksis mot de av oss som ikke identifiserer oss som mann eller kvinne. Kjønnsidentitet er
sammensatt, komplekst og flytende. En rekke land har allerede innført flere juridiske
kjønn og SNU mener at Norge bør følge etter. Transpersoner som ønsket å bytte juridisk
kjønn måtte helt frem til 2016 kastreres av staten for å få endre sitt juridiske kjønn.
Dermed har de for alltid mistet muligheten til å kunne få egne biologiske barn.
SNU kjemper for:
● Evaluere behovet for juridisk kjønn i identifikasjonspapirer
● Innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ
● At alle som ble presset til å kastrere seg for å få bytte juridisk kjønn får en adekvat
økonomisk oppreisning fra staten og en unnskyldning

3.5 KJØNNSBEKREFTENDE BEHANDLING
Å oppleve kjønnsdysfori vil si at man opplever et sterkt ubehag når ens kjønnsidentitet og
kjønnskarakteristika ikke går overens. Den offisielle medisinske tilstanden for dette heter
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kjønnsinkongruens. Det vil si at din kropp ikke samsvarer med din kjønnsidentitet. I dag får
man kun offentlig hjelp av staten for kjønnsinkongruens på avdelingen Nasjonal
Behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) på Rikshospitalet. Deres behandling
strider per dags dato med de offentlige retningslinjene laget av Helsedirektoratet i 2020
og de internasjonale retningslinjene “Standards of Care” av WHO.
SNU kjemper for:
● At en uavhengig aktør evaluerer NBTK sitt behandlingstilbud
● At NBTK følger nasjonale og internasjonale retningslinjer for kjønnsbekreftende
behandling
● At personer med kjønnsinkongruens ikke skal ekskluderes fra kjønnsbekreftende
behandling med bakgrunn i at de har en kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse, er
interkjønn eller bryter med normen for kjønnsuttrykk
● At behandlingstilbudet desentraliseres slik Helsedirektoratets retningslinjer krever,
med et lokalt helsetilbud av første, andre- og tredjelinjetjenesten i helsevesenet

3.6 KJØNNSUTTRYKK, SOSIALT KJØNN OG KJØNNSROLLER
Kjønnsuttrykk handler om hvordan vi uttrykket kjønnet vårt, og hvordan vi kommuniserer
hvem vi er til omverden gjennom for eksempel klær, stil, oppførsel og lignende.
Kjønnsuttrykk trenger ikke å stemme overens med kjønnsidentiteten. Kjønnsuttrykk er en
del av det vi kaller for sosialt kjønn. Sosialt kjønn handler om hvordan andre oppfatter en,
og ulike forventninger i samfunnet basert på kjønn. Sosialt kjønn knyttes altså til ulike
kjønnsroller, altså hva som ses på som typisk kvinnelig og mannlig i samfunnet, og
hvordan vi skal oppføre oss basert på vårt kjønn. Kjønnsnormer skaper også idealer som
forteller hva som er positivt, ønskelig og fordelaktig, og hva som ikke er det.

SNU kjemper for:
● Økt bevissthet rundt kjønnsnormer, og hvordan disse kan være skadelige for
personer og samfunnet som en helhet
● Et samfunn hvor kjønnsnormene blir utfordret, og hvor unge kan uttrykke seg
på den måten de ønsker
● Økt bevissthet rundt cis- og heteronormative holdninger, og hvordan disse kan
være skadelige for personer og samfunnet som en helhet
● Å likestille bruk av andre pronomen, f.eks hen og de, med det som er normen i
dag
● At feminisme som et verktøy for å oppnå likestilling forstås og fremmes
ut ifra et interseksjonelt og normkritisk perspektiv
● At normkritikk står sentralt i alt arbeid med SRHR (og omvendt)
● At man utfordrer normene, holdningene og mytene rundt de menneskelige
egenskapene maskulinitet og femininitet
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KAPITTEL 4 - SEKSUELL VOLD OG FOREBYGGING
4.1 FOREBYGGE VOLDTEKT OG SEKSUELLE OVERGREP
Seksualisert vold er et betydelig samfunnsproblem verden rundt – også i Norge. 1 av 3
kvinner og 1 av 10 menn har opplevd seksuelle overgrep. Av disse har hver tiende
kvinne og hver hundrede mann blitt utsatt for voldtekt. Per dags dato eksisterer det
ikke tilsvarende statistikk om seksualisert vold mot ikke-binære personer i Norge, men
internasjonal forskning tyder på at de av oss som bryter med kjønns- og
seksualitetsnormer er mer utsatt for denne typen vold. Det finnes en rekke myter
knyttet til voldtekt og seksuelle overgrep. Et likhetstrekk mellom dem er at skylden
tillegges offeret fremfor gjerningspersonen. Voldtektsmytene er ofte kjønnsspesifikke, i
så måte at de utarter seg ulikt ut ifra hvorvidt offeret oppfattes som kvinne eller mann.
Likevel kan disse mytene gå på bekostning av alle kjønn, og medfører ofte en ekstra
belastning for overgrepsofre som kan vegre seg for å fortelle om overgrepet, anmelde
det til politiet eller på andre måter be om hjelp.
SNU kjemper for:
●

●
●
●
●

●
●

Å bekjempe de dyptgående samfunnsstrukturene som bidrar til å
opprettholde en kultur hvor voldtekt og seksuelle overgrep er utbredte
hendelser og å utfordre utbredte antakelser og fordommer knyttet til
kjønn og seksualitet
Å skape bevissthet rundt og dekonstruere voldtektsmyter, både i
institusjonene hvor overgrepssaker behandles og i samfunnet ellers
Å sette voldtekt og seksuelle overgrep på dagsorden i samfunnsdebatten
Å motarbeide stigma knyttet til det å være utsatt for voldtekt og seksuelle
overgrep
Økt fokus, bevissthet rundt og forståelse for samtykke, likeverd, kroppslig
autonomi og grenser fra ung alder i samfunnet, spesielt gjennom
seksualitetsundervisning i skole og barnehage
At det skal innlemmes i den norske straffeloven at seksuell omgang uten
samtykke er voldtekt
Økt kompetanse i politiet, overgrepsmottak, i rettsvesenet og helsevesenet slik
at voldsutsatte alltid blir ivaretatt i møte med disse instansene

4.2 SEKSUELL TRAKASSERING
Seksuell trakassering er et utbredt problem i de fleste viktige samfunnsarenaer,
inkludert skoler, arbeidsplasser, politiske og frivillige organisasjoner, samt i det offentlige
ordskiftet. Trakasseringen kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte
alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. 3 av 10 elever i videregående skole
har blitt utsatt for en eller flere former for seksuell trakassering. Økt digitalisering av
hverdagen har også gitt økt seksuell trakassering over nett, og gjennom meldinger,
kommentarfelt og gruppediskusjoner på sosiale medier kan ungdommer oppleve å bli
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utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i sine private digitale liv. Uønsket seksuell
oppmerksomhet kan oppleves krenkende, skremmende og hemmende for dem som
blir utsatt for det, og derfor arbeider SNU for å fremme forebyggende tiltak, deriblant
seksualitetsundervisning gjennom hele utdanningsløpet som har fokus på respekt for
medmenneskers kroppslige og seksuelle autonomi.
SNU kjemper for:
● Økt fokus på respekt for medmenneskers kroppslige og seksuelle autonomi fra
ung alder, spesielt gjennom seksualitetsundervisning i skole og barnehage.
● Økt bevissthet rundt omfanget og virkningene av seksuell trakassering, spesielt
mht. særlig utsatte grupper.
● Økt kunnskap blant ungdom om deres rettigheter dersom de blir utsatt for
seksuell trakassering, også digitalt.

KAPITTEL 5 - KROPP OG KROPPSPRESS
5.1 KROPP
Kropp er noe svært mange unge har et komplisert og negativt ladd forhold til. SNU
mener at kropp først og fremst må bli sett på som en viktig del av oss alle som enten kan
være positiv eller nøytral. Kroppen er en del av oss, men vi er også så mye mer enn vår
kropp. Kropp kommer i alle størrelser, hudfarger og funksjoner. Dette må vises i det
daglige, og det må være et meningsfullt mangfold til stede i mediene. Ingen kropp, ingen
hudfarge, størrelse eller funksjonsevne skal verdsettes høyere enn andre. Barn og
ungdom skal ikke måtte vokse opp med et skambelagt forhold til egen kropp fordi de
ikke passer inn i en forutsatt mal for hvordan de burde se ut og fungere. Kropp kan være
topp, men vi er alle så veldig mye mer enn det også.
SNU kjemper for:
●

●
●
●
●
●

At alle skal få mulighet til å presentere sin kropp slik de vil og ønsker, og ikke
minst få lov til å presentere seg selv uten at kropp og utseende er det som
kommer i første rekke.
At kropp ikke skal være et tabu- og skambelagt tema som først og fremst henter
frem negative følelser hos barn og unge
At vi skal snakke positivt rundt vår egen og andres kropp
At ikke én type kropp skal fremstilles som et ideal
At kropper i alle mulige hudfarger, kjønn, størrelser og funksjonsvariasjoner
skal representeres i bl.a. media
At det fokuseres først og fremst på kvaliteter som er utenfor ens utseende og
kroppslige funksjoner
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5.2 KOMMERSIALISERING AV KROPP
Ungdom eksponeres i stadig økende grad, og med økende intensitet, for urealistiske og
uoppnåelige kroppsidealer. Dette idealet blir brukt for å tjene penger på ungdommers
usikkerheter knyttet til kropp, verdighet og utseende. Samtidig som det konstante
fokuset på menneskets ytre fort kan skape et usunt fokus på kropp og utseende hos
unge. SNU er kritisk til at fremstillingen av kropp i både underholdning og reklame blir
stadig mer seksualisert. SNU er ikke negativ til generell nakenhet i media, men når
nakenhet hovedsakelig fremstilles seksualisert i kombinasjon med kroppsidealer med
lite variasjon både i størrelse, rase og funksjon, tradisjonelle kjønnsroller, og hetero- og
cisnormative identiteter, mener vi det er viktig å reflektere rundt hvilke konsekvenser
slike snevre fremstillinger kan ha for barn og unges seksuelle utvikling. SNU ønsker at
fokuset skal ligge på hva som er en sunn og fungerende kropp og hva den får til.
SNU kjemper for:
●

●

●
●

●
●

En mer mangfoldig og naturlig fremstilling av kropp og seksualitet i
underholdning og reklame, uten at dette betyr å øke fokuset på kropp og
seksualisering av kropp i media
At barn og unge bli sett som aktive aktøre og til å bli beskyttet for
kjønnsstereotypisk og diskriminerende markedsføring som kan hindre deres
valgmuligheter.
Bedre medierepresentasjon av mennesker som er annet enn slanke, hvite,
funksjonsnormative, heterofile, ciskjønnede menn og kvinner
At det skal vedtas strengere regelverk på salg og sponsing av kroppsendrende
produkter i medieplattformer generelt, og spesielt plattformer rettet mot
ungdom.
At det vedtas politiske føringer for å merke retusjert reklame nasjonalt
At tematikken rundt kroppsfokus blir mindre tabubelagt for gutter og at den
kulturelle konteksten tilrettelegger og oppfordrer til at gutter, på lik linje med
jenter, kan uttrykke at de blir utsatt for utseendefokus.

KAPITTEL 6 - SEKSUALITET, SEX OG RELASJONER
6.1 SEKSUALITET
Seksualitet er et samlebegrep for seksuell helse, orientering, tiltrekning, forelskelse,
fantasi og praksis. Alt spiller inn på vår seksualitet og noen aspekter kan være sterkere
enn andre, men alle er med på å bidra til en helhetlig seksualitet. Samfunnet vi lever i er
bygget opp av normer for seksualitet, hvor normbrytende aspekter ofte blir misforstått og
latterliggjort.
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SNU kjemper for:
●
●
●
●
●

Økt bevissthet, forståelse og anerkjennelse for seksualitetsmangfold
Økt forståelse for at seksualitet kan være flytende og sammensatt og
økt bevissthet for de ulike aspektene som spiller inn i noens seksualitet
Økt bevissthet på skillet mellom seksuell orientering, seksuell praksis, fantasi,
tiltrekning og forelskelse, samtidig som seksualitet som en helhet blir ivaretatt
Økt bevissthet for normbrytende seksuelle praksiser, ulike
familiesammensetninger og ulike relasjoner som bryter med parnormen
Å jobbe for å normalisere det brede spekteret kjønn- og seksualitetsmangfoldet
innebærer, slik at det ikke utgjør en utfordring i personlig livsutfoldelse

6.2 SEKSUALITET OG FUNKSJONSEVNE
Alle har en seksualitet og en funksjonsnedsettelse er noe man har, ikke noe man er. For
at de av oss med nedsatt psykisk og/eller fysisk funksjonsevne skal kunne leve ut sin
seksualitet i trygghet og med åpenhet, er det viktig å sette fokus på at alle mennesker
har de samme grunnleggende behovene. Seksuelle utfordringer kan føre til redusert
fysisk og psykisk helse for enhver person, og på samme måte kan personens nedsatte
helse eller funksjonsevne påvirke seksuallivet deres. Informasjonstilbudet om seksuell
helse for de av oss med nedsatt funksjonsevne er svært mangelfullt og man opplever å
bli møtt med fordommer og myter.
SNU kjemper for:
● At informasjon om seksualitet i sammenheng med funksjonsnedsettelser inngår i
pensum på alle utdanninger innenfor helse- og omsorgssektoren
● At alle skal kunne uttrykke og leve ut sin seksualitet, og få tilbud om hjelp til
eventuelle funksjonelle utfordringer knyttet til dette
● Økt åpenhet om seksualitet i sammenheng med funksjonsvariasjoner
● At unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må sikres tilgang til
tilpasset rådgivning om seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler

6.3 PORNOGRAFI
Pornografi er noe unge stadig kommer i kontakt med på internett, og dette kan være
med på å forme seksualiteten til mange ungdommer. Derfor er det viktig med en
imøtekommende og åpen dialog rundt pornografi og bruken av det i samfunnet vårt,
slik at man kan hjelpe ungdom med å forholde seg til porno. Det er viktig at ungdom
forstår at pornografi er skuespill og at mye skjer bak kulissene. At de får et nyansert
syn på pornografi for å forstå hva som er ekte og ikke. Samtidig er det viktig at dette
skjer uten at unge skal pålegges skam for å se, eller ikke se, på porno. På denne
måten kan ungdommer oppleve trygge rammer for sin naturlige og nysgjerrige
utforsking på nett.

16

SNU kjemper for:
●
●
●
●

At ikke-moraliserende dialog rundt pornografi er en del av
seksualitetsundervisningen unge får fra barneskolen av og ut videregående skole
Å skape en nyansert debatt og dialog rundt pornografi, som ikke går på
bekostning av unge som benytter seg av det
Å motarbeide myter knyttet til pornografi
Å utfordre problematiske aspekter ved pornografi og pornobransjen på en
konstruktiv måte

6.4 SALG OG BYTTE AV SEX
I dag ser vi at stadig flere unge mennesker selger eller bytter seksuelle tjenester,
seksualiserte bilder og videoer av seg selv på internett. I Norge har man både et lovverk
som kriminaliserer menneskehandel, og et som kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester.
Hensikten med sistnevnte har som formål å redusere etterspørselen etter, og endre
holdningene til, sexarbeid. Men selv om lovverket, inkludert hallikparagrafen, ikke skal gå
på bekostning av de av oss som selger eller bytter seksuelle tjenester, opplever denne
marginaliserte gruppen at deres levevilkår er ytterligere redusert etter at den trådte i
kraft.
SNU kjemper for:
● At de av oss som selger eller bytter seksuelle tjenester skal møtes med
hjelpetiltak, forståelse og at deres behov lyttes til og imøtekommes
● At de av oss som selger eller bytter seksuelle tjenester ikke skal oppleve
diskriminering, moralisme og stigma
● Økt forskning på kjøp, salg og bytte av fysiske og digitale seksuelle tjenester blant
ungdom og unge i og utenfor Norge
● At det utvikles gode hjelpetiltak for ungdom som kjøper, selger eller bytter sex
● Å sikre at diskursen i samfunnet når det gjelder sexsalg- og kjøp ikke
ansvarliggjør barn og unge
● Å ikke kriminalisere salg av seksuelle tjenester, da en slik lov vil bidra til
ytterligere marginalisering av denne gruppen
● Mer forskning, utført av uavhengige aktører, på virkningene den "nordiske
modellen" for sexkjøpslovgivning har på selgernes livsbetingelser, med
tilhørende policyforslag
● En evaluering av sexkjøpslovgivningen, inkludert hallikparagrafen, med et uttalt
fokus på å ikke marginalisere personer som bytter/selger seksuelle tjenester
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KAPITTEL 7 - HATKRIMINALITET OG DISKRIMINERING
7.1 HATKRIMINALITET
Hatefulle ytringer rammer ofte de av oss som skiller seg ut fra de normative
forventningene til hvordan vi skal være, ofte basert på diskrimineringsgrunnlag som
blant annet kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet, kropp,
alder, funksjonsevne og kulturell eller religiøs tilhørighet. Hatprat er et utbredt
samfunnsproblem, og skjer ofte innenfor en juridisk gråsone hvor grensen mellom
ytringsfrihet og diskriminering tøyes uten rettslige konsekvenser. Selv om SNU
anerkjenner viktigheten av å verne om menneskers rett til ytringsfrihet, mener vi det er
elementært at denne rettigheten ikke beskytter hatefulle og truende ytringer som går
på bekostning av utsatte gruppers mulighet til å delta aktivt i samfunnet og deres
psykososiale helse.
SNU kjemper for:
●
●
●
●

●

At en større innsats bør legges i arbeidet for å bekjempe hatprat, og at problemet
må tas tak i av myndigheter, politi, medier og befolkningen generelt.
At alle skal ha mulighet til fritt å uttrykke og utfolde sin egen seksualitet og
identitet, uten frykt eller fare for å bli utsatt for hatefulle ytringer
At hatprat og diskriminering blir tematisert og utfordret i den offentlige debatten.
Økt innsats mot hatprat og diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet, kropp, alder,
funksjonsevne, arbeid og kulturell eller religiøs tilhørighet, samt øvrige
diskrimineringsgrunnlag, i alle relevante arenaer - deriblant skole, arbeidsliv, i
rettsvesenet, i oppfølging av politiet og i det øvrige samfunnet
At interseksjonell feminisme, derunder anti-rasisme, og normkritikk står sentralt
i alt arbeid med SRHR (og omvendt)

7.2 DISKRIMINERING
Diskriminering på grunn av kjønn og seksualitet kan ikke sees på alene, men må sees i
sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag. Disse vil påvirke hverandre og gjør
at noen er mer utsatt for diskriminering, hatprat og hatkriminalitet.

●
●
●

●

At rettsvesenet i behandling av lovgivningen mot hatkriminalitet og hatytringer
anerkjenner sammensatt diskriminering som en relevant faktor i slike lovbrudd
Det blir forsket mer på sammensatt diskriminering hos de av oss med
marginaliserte identiteter eller bakgrunner
Interseksjonelle perspektiver må tas med i utarbeidelse av offentlige strategier
og handlingsplaner
Økt fokus på og formidling av hva sammensatt diskriminering er og hvordan det
kan motarbeides
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KAPITTEL 8 - INTERNASJONALT
Alle mennesker har rett på en positiv seksuell og reproduktiv helse, men likevel ser vi at
mange land bryter med denne rettigheten. Vi vet at abort er et kontroversielt tema i
mange land. Stater som stiller seg konservative til abort, har ofte lav tilgang på trygg
abort, som igjen fører til høyere forekomst av abort som gjennomføres på helseskadelige
måter, Slike faktorer øker risikoen for utvikling av sykdom og potensielt død ved abort. I
69 land er det forbudt å være i et skeivt forhold, og i mange land risikerer man
anmeldelse og å bli dømt for å snakke positivt om lhbtiq+ eller å bære symboler som
assosieres med solidaritet med lhbtiq+ personers rettigheter. Flere statsledere verden
over stiller seg imot seksuell og reproduktiv helse som en menneskerettighet og i mange
land er ikke menneskerettigheter relatert til seksualitets- og kjønnsmangfold anerkjent.
SRHR er integrert i bærekraftsmålene og for å nå disse er det viktig med nasjonal,
regional og global forpliktelse. SNU jobber for et aktivt fokus rettet mot å sikre SRHR for
alle, både nasjonalt og internasjonalt.

SNU kjemper for:
● At Norge overholder sine forpliktelser i oppfyllelsen av seksuelle rettigheter,
både nasjonalt og internasjonalt
● At seksuelle og reproduktive rettigheter oppnår utstrakt anerkjennelse som
grunnleggende menneskerettigheter globalt
● At norske myndigheter øker og øremerker midler til internasjonalt arbeid
med SRHR
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