
Årsmelding 2021

Politisk påvirkning

I 2021 fortsatte SNU vårt tette arbeid med vårt ungdomspolitiketnettverk. I 2021 ble

det arrangert 2 antall digitale møter om nettverket, og samtykkeloven. I september

fikk vi endelig holdt seksualitetsundervisning på Stortinget igjen, etter to år av

avlysning grunnet pandemien, sammen med nettverket og Sex og Politikk. Vi ga

innspill på 4 høringer til Stortinget, departementer og direktorater. Grunnet

regjeringsskifte var det få høringer på høsthalvåret, så alle innspillene ble gitt på

vårhalvåret. I 2021 besøkte vi fire politiske sommerleir, hvor vi snakket om

seksualitetsundervisning, samtykke, trygg sommerleir og samtykkeloven.

Samtykkealliansen
Sammen med Amnesty, Dixi Resurssenter, Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK),

Krisesentersekretariatet og Norske kvinners Sanitetsforening (NKS) var SNU en av

intitativtakene til Samtykkealliansen: et nettverk av organisasjoner som krever at

Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er

voldtekt. Samtykkealliansen har gjennom 2021 jobbet tett sammen, hatt møten med

politiker før Stortingsvalget, skrevet kronikker og vært en tydelig aktør for en norsk

samtykkelov. Her kan vi spesielt trekker frem to ting, og disse er: i forbindelse med 8.

mars hadde samtykkealliansen en av hovedparolene i Oslo. I mai leverte vi 36.364

underskrifter for en norsk samtykkelov til statssekretær Hilde Barstad i Justis-og

beredskapsdepartementet, hvor vi også hadde et møte om en norsk lovendring. I

den nye regjeringsplattformen som kom i oktober 2021 sier regjeringen at de skal



legge frem et lovforslag som gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er

forbudt og definert som voldtekt. Dette er en stor seier for SNU som aktivt har jobbet

for en norsk samtykkelov siden 2019, samtykkealliansen og alle som har vært med

på å spre budskapet om samtykkeloven.

Organisasjonsutvikling

Medlemsvekst
I 2021 har SNU hatt et økt antall i nye medlemmer, men også en del frafall i eldre

medlemmer. Det er naturligt å tro at dette skyldes at de som ble medlem i SNU fra

2016-2018 nå er over 30 år, og ikke fornyer medlemskapet sitt grunnet dette. I 2021

har SNU etablert tre nye lokallag: SNU Rogaland, SNU Ålesund og SNU Vestfold og

Telemark. SNU har også hatt en markant økning i antall følgere på sosiale medier,

blant annet på instagram som en følge av kampanjen #Herligsex.

Lokallag
I 2021 hadde SNU oppstartsmøte med tre nye lokallag, et i Rogaland, et i Vestfold og

Telemark og et i Ålesund.

SNU Trondheim
Lokallaget har vært aktivt på sosiale medier, blant annet gjennom å poste innlegg

om 8. mars og Trondheim Pride. Det har vært fokus på å bygge opp lokallaget

gjennom møte med styrets lokallagsansvarlig og deltakelse på SNUs

aktivistskolering. Leder i lokallaget har holdt innlegg om samtykkeloven på



Sosialistisk Pils, og lokallaget deltok på Globaliseringskonferansen i Oslo. I november

ble det holdt et ekstraordinært årsmøte hvor et nytt lokallagsstyre ble valgt.

SNU Rogaland
2021 har gått til å bygge opp lokallaget i Rogaland etter pandemien. I april ble det

arrangert et nytt oppstartsmøte for SNU Rogaland, hvor det ble valgt et nytt styre.

Under møtet holdt leder i SNU en innledning om normkritikk, samt en sexpert-quiz.

Møtet foregikk digitalt på grunn av Covid. Etter dette har, som nevnt tidligere, fokus

vært på å rekruttere nye medlemmer til lokallaget, ettersom det har skjedd en god

del fraflytting.

SNU Vestfold og Telemark
Lokallaget ble stiftet i desember, etter at flere deltakere fra SNUs aktivistskolering

ønsket å starte opp et nytt lokallag. Det har ikke vært noe aktivitet fra lokallaget i

2021 annet en stiftelsesmøtet.

SNU Ålesund
Lokallaget ble stiftet i desember, og har dermed ikke hatt så mye aktivitet. Under

oppstartsmøtet ble det holdt en sexpert-quiz og julekos.

Utvalg
I 2021 startet SNU to nye utvalg: internasjonalt utvalg og utvalget for seksuell helse.

SNUs fem utvalg har bidratt til å utvikle organisasjonen både politisk og

organisatorisk i løpet av 2021.

Fagutvalget
I året 2021/22 har utvalget bestått av fem medlemmer totalt, inkludert utvalgsleder.

Hensikten med utvalget er å være en faglig sterk instans som har som oppgave å



bidra med kunnskap og viderebygge organisasjonens ressurser, samt sikre

kompetanse i organisasjonen og samarbeide med alle instanser i organisasjonen

som ønsker faglig utvikling. Utvalget har hatt månedlige digitale møter, ettersom

utvalgets medlemmer er spredt geografisk over landet. Slik som stipulert i mandatet

består utvalget av medlemmer med god faglig forankring i SRHR-tematikken vi

formidler, hvor relevant akademisk bakgrunn ikke er et krav men en ønsket

kvalifikasjon. I år har fokuset til utvalget vært å bygge organisasjonens interne

ressurser, og har i den sammenheng jobbet med følgende prosjekter:

● Ordliste: Fagutvalget ferdigstilte i høst 2021 en ordliste som det jobbes med å

gjøre tilgjengelig for medlemmene av organisasjonen. Hensikten med en slik

ordliste er å gjøre nøkkelbegrep fra den vedtatte politiske plattformen lett og

tilgjengelige, og forklare dem kort.

● Ressursbank: Fagutvalget har i vår 2022 jobbet med et pågående prosjekt om

å videreutvikle den interne ressursbanken til organisasjonen. Det vil si

utvikling av foredrag, workshops og/eller quizzer som kan tas i bruk av andre

utvalg, sentralstyret eller lokallag ved egne prosjekter. Hensikten med dette

er å ha ferdige foredrag man kan hente ut fra internakrivet slik at det blir

lettere å opprettholde aktivitet, istedenfor å måtte lage nye foredrag hver

gang.

● “La oss snakke om”-tekster: I samarbeid med Kommunikasjonsutvalget har

fagutvalget skrevet noen tekster som har blitt publisert på sosiale medier.

I henhold til mandatet har fagutvalget gjennomført flere av de stipulerte oppgavene,

men hatt et klart fokus på ressursbygging. 2021/22 ansees derfor som et vellykket år

for utvalget.

Kommunikasjonsutvalget
Det første kommunikasjonsutvalget begynte med, var å lage en fullstendig

publiseringsplan for hele 2021 (og senere 2022) med viktige markeringsdager for



SNU. På denne måten fikk vi planlagt når vi kunne ha fokus på enkelte temaer, og vi

så at spesielt synlighetsdager har hatt god reach og engasjement på Instagram.

Dette er poster som målgruppen vår har satt stor pris på, og som vi bør fortsette

med. Kommunikasjonsutvalget begynte å samarbeide med de andre utvalgene med

å skrive om ulike temaer til Instagram og nettsiden. Spalten “La oss snakke om” har

vært en viktig del av SNUs seksualitetsundervisning på sosiale medier.  I løpet av

2021 har SNU holdt seg på omkring 4000 følgere på Instagram, men vi har gått fra

25% norske følgere til 46%. Dette vil si at vi egentlig hadde 1000 norske følgere, men

nå har 2000, altså en dobling på et år. Dette er viktig fordi dette er vår relevante

målgruppe. Ifølge mandatet skulle vi egentlig lage en grafisk profil for SNU i løpet av

2021, men det ble ikke fullført. Det bør gjøres i løpet av 2022. Ifølge mandatet skulle

vi også se på andre relevante kanaler på SoMe, men det har ikke vært kapasitet så

langt. Tiktok har stort potensiale, men her ble SNU bannlyst i 2020. Derfor er det

viktig for SNU å vurdere hvordan komme seg unna sensurering av ord og temaer.

Det bør vurderes i 2022 fordi det er et sted ungdommen er mye.

Politisk utvalg
Ved årsmøtet våren 2021 ble det valgt inn fem medlemmer til politisk utvalg,

inkludert utvalgsleder. Grunnet regjeringsskifte var det få høringer på høsthalvåret,

så alle innspillene ble gitt på vårhalvåret. Utvalget ga innspill på 3 høringer til

Stortinget, departementer og direktorater:

● Skriftlig innspill til representantforslag 173 L- 2020-2021; om å sikre at kvinner i

et likekjønnet par kan få reell mulighet til å velge selv hvem av kvinnene i

paret som skal gå gravid med parets barn.

● Høringsinnspill til høring forskrifter om nasjonale retningslinjer for samisk

sykepleie.



● Skriftlig innspill til representantforslag om å sikre verdige og tilrettelagte

tannhelsetjenester til mennesker som er blitt utsatt for tortur eller overgrep

eller har odontofobi. Dokument 8:200 S (2020-2021).

● Inspill til straffelovrådets utredning av straffelovens kapittel om

seksuallovbrudd.

Videre hadde vi et mål om å skrive minst 2 artikler i året. Vi har skrevet 3 artikler, men

hittil bare fått publisert én. Grunnet frafall av medlemmer i utvalget og bytte av

politisk nestleder har utvalgets kapasitet vært noe redusert. Likevel har utvalget fått

til mye, holdt seg oppdatert og samarbeidet godt i 2021. Leder av SNU og tidligere

nestleder hadde også en rekke møter med ulike ungdomspolitikere og

ungdomspartier om hvorfor SNU fremmer et ønske om å innføre samtykkelov. Blant

annet på grunn av god lobbyvirksomhet og regjeringsskifte høsten 2021 er

innføringen av en samtykkebasert voldtektslov nå satt på agendaen hos regjeringen.

SNU fortsetter å spille en stor rolle i koalisjonen Samtykkealliansen og har

opprettholdt et godt samarbeid med medlemsorganisasjonene.

Internasjonalt utvalg
I begynnelsen av 2021 ble det internasjonale utvalget opprettet og ved årsmøtet i

2021 ble deres mandat vedtatt. Gjennom mandatet har utvalget fått overordnede

mål, verktøy for å nå disse og en liste med mulige mål for 2021. På grunn av

pandemiens utvikling og oppstartsåret til utvalget har målene for 2021 ikke blitt

nådd i sitt fulle potensial. Det internasjonale utvalget har derimot skrevet en artikkel

med tema – transnasjonale LHBT pars opplevelse av pandemiens utfordringer - på

engelsk som ligger på snuorg.no. Vi opprettholdte et tett samarbeid med

ungdomsnettverket YSAFE - Youth Sexual Awareness for Europe. Her jobbet vi med

flere episoder til podkasten sexpositiviTEA with YSAFE, skrive innlegg til sosiale

medier og utveksle oss om relevante srhr nyheter i nettverket som for eksempel



konferansen. Videre så jobbet vi med å fremheve srhr nyheter og skrive om FN’s

markeringsdager på våre egne sosiale mediekanaler. Mot slutten av 2021 jobbet

utvalget med forberedelser til Globaliseringskonferansen hvor SNU hadde en stor

ansvarsrolle for ungdomsprogrammet. Til neste periode har vi og startet med

oversettelsen av vår politiske plattform til engelsk for å være mer synlige for

internasjonale aktører i srhr nettverket i fremtiden. I 2021 møttes utvalget jevnlig og

nådde noen av målene sine, 2021 ses derfor som et vellykket startår for utvalget.

Utvalget for seksuell helse
Utvalget for seksuell helse har samarbeidet med kommunikasjonsutvalget og laget

en del poster til “La oss snakke om”. I tillegg var utvalget med og planlagte SNUs

arrangement om underlivshelse, og laget intervjuguide til panelsamtalen.

Arrangementer
Til tross for enda et år med restriksjoner har SNU likevel hatt flere arrangement,

både digitale og fysiske.

● Som en del av Uke 6-kampanjen i 2021 arrangerte SNU 12. februar, sammen

med Sex og Politikk, Norges største og første digitale gruppeklem.

● I forbindelse med 8. mars arrangerte og deltok SNU på tre digitale

arrangement for å markere kvinnedagen. Sammen med inkluderende

feminisme inviterte vi til panelsamtalen “Hva er fremtidens feminisme?”, og

sammen med samtykkealliansen inviterte vi også til en samtale om

samtykkeloven på den nye plattformen Clubhouse. SNU deltok også på den

offisielle digitale markeringen, hvor vi for første gang har fått instillt en egen

parole “Ja til samtykkelov  - all sex skal være frivillig!”.

● 17. april ble det avholdt et heldigitalt årsmøte.



● SNU var aktive under Oslo Pride, og inviterte til to panelsamtaler: en om

samtykkeloven og hva den betyr for det skeive felleskapet, og en om det

normative Norge.

● Sammen med Sex og Politikk sto vi på stand i Oslo Pride park, hvor det på

onsdagen 24. juni var “vår” dag som fokuserte på ungdom. Dagen var fylt av

aktivitet, slik som quiz, konkurranser og samtaler med Skeiv Ungdom og

Garmeres.

● SNU deltok på Arendalsuka, hvor vi var en del av Sex og Politikks

arrangement om Uke 6 og Uke 16.

● I slutten av september hadde vi vår årlige seksualitetsundervisning på

Stortinget, hvor både politikernettverket og ungdomspolitikernettverket var

invitert.

● I november deltok SNU på NytFestivalen gjennom å delta på to

panelsamtaler: “Kink og BDSM” og “Ungdom, skole og seksualitet”.

● 19. - 21. november reiste SNU, sammen med Sex og Politikk, til Tromsø for

Arctic Pride og hold Sexpert-quiz på Helsestasjon for ungdom på Tvibit..

● Denne helgen var SNU også ansvarlige for ungdomsprogrammet for

Globaliseringskonferansen, hvor 66 unge fra hele Norge deltok. I tillegg til å

følge disse på ungdomsprogrammet holdt SNU foredrag om normer og

seksuell trakassering og en Sexpert-quiz.

● Som avslutning på kampanjen #Herligsex hold vi en panelsamtale 13.

desember om samtykkekultur.

● Mandag 7. desember arrangerte SNU en panelsamtale om unge og

underlivssykdomer.



Aktivistskoleringen
29. - 31. november hold endelig SNU aktivistskolering med deltakere fra hele Norge

som ønsker å engasjere seg for SRHR. Det var 37 påmeldte, men grunnet sykdom og

frafall var det 23 unge som deltok. Kurshelgen var på Strandheim leirsted utenfor

Oslo, og besto av en rekke foredrag og workshops med både interne og eksterne

gjester innenfor vår tematikk. Det ble også arrangert en panelsamtale om positiv

seksualitet. Fom følgd av kurshelgen fikk SNU to nye lokallag, og flere engasjerte

unge medlemmer. Aktivistskoleringen ble støttet med midler fra LNU Herreløs Arv.

Media
2021 har vært et bra år for SNU når det kommer til mediedekning. For første gang

har vi vært med på Dagsrevyen, hvor leder snakket om samtykkeloven. I juni skrev

leder og organisatorisk nestleder en kronikk i forbindelse med Oslo Pride, som

omhandlet transpersoners rett til verdig helsetilbud. Politisk utvalg fikk publisert en

kronikk om individets rett til å være i det offentlige rommet som de er - uansett

kropp. I september ble SNUs leder intervjuet til en artikel i NRK om unge under 16

års rett til prevensjon. Sammen med arbeidsutvalget i Samtykkealliansen publiserte

vi en kronikk om at samtykkeloven må prioriteres i regjeringsforhandlingene.

Kampanjer
I desember startet SNUs kampanje #Herligsex. Prosjektgruppen besto av

representanter fra sentralstyret, fagutvalget og kommunikasjonsutvalget.

Kampanjen var veldig vellykket, og vi fikk stor spredning, en markant økning i

følgere, flere medlemmer og mange tilbakemeldinger. Med kampanjen ønsket vi å

styrke bevissthet rundt hva samtykkende og gjensidig sex er, og vi ønsket å gi



verktøy til å forstå hvordan man viser og tolker samtykke, men også til å håndtere

ulike situasjoner. På denne måten kan man ta del i å unngå å selv oppleve, bevitne

eller utøve potensielle overgrep. Kampanjen besto av tre deler: informasjonshefte,

panelsamtale og poster og samarbeid på sosiale medier. Informasjonsheftet er noe

vi fortsatt kan dele ut på arrangementer, og til skoler, helsestasjoner og andre

organisasjoner. På sosiale medier nådde kampanjen ut til veldig mange, spesielt

siden vi samarbeidet med ulike samfunnsdebattanter som spredte kampanjen på

egne kanaler. Kampanjen ble støttet med midler fra LNU Mangfold og Inkludering.

I 2021 tilsløt seg SNU PKIs kampanje “Verdig helsetilbud nå!” og vær med i Amnestys

kampanje “Stopp netthets”.

Økonomi
2021 har vært en bra år for SNU økonomisk. Som følgje av pandemien ble midler fra

LNU, UngOrg og Oslo kommune flyttet over fra 2020 flyttet over til 2021. Året har

likevel vært sterkt preget av pandemien, og vi rakk ikke å få til en aktivitet med

midlene fra UngOrg. Støtten fra LNU ble brukt til å endelig holde vår

aktivistskolering, og noen midler fra Oslo kommune ble brukt til rekruttering og

arrangement  i Oslo. De midler som er igjen fra Oslo kommune har vi fått flyttet over

til 2022. I 2020 søkte SNU sammen med Sex og Politikk midler til et 5-års prosjekt

hos Norad som vi fikk innvilget med startår i 2021, hvor vi i første  får 50.000 kr til å

informere om internasjonal aktivitet. I 2021 ble disse midler brukt til Arendalsuka og

Globaliseringskonferansen. Vi ble tildelt 45.000kr fra LNU Mangfold og Inkludering

til vår kampanje #Herligsex. SNU hadde planer om å søke grunnstøtte fra

fordelingsutvalget i 2021, men nådde dessverre ikke opp til kravet om antall tellende

medlemmer. Vi er dog positive til at få til dette i 2022, da mye av forarbeidet nå

allerede er gjort.


