
Utenriks- og forsvarskomiteen 16. oktober 2022

Stortinget

Det internasjonale SRHR-nettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S

(2022-2023)

Det internasjonale SRHR-nettverket takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill.

Nettverket har følgende innspill:

1. Bistandsbudsjettet må utgjøre 1 % av BNI.

Det internasjonale SRHR-nettverket er veldig skuffet over at det totale bistandsbudsjettet kun utgjør

0.75 % av BNI, langt under det politiske forliket om at bistand skal utgjøre 1% av total BNI. Forliket,

som i sin tid ble initiert av nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt, ble stadfestet i

Hurdalsplattformen og er et viktig prinsipp for Norges utviklingspolitikk. I etterdønningene av

pandemien ser vi for første gang på mange år en tilbakegang innenfor blant annet utdanning, helse

og likestilling, og dette har også medført en stor økning i seksualisert vold, barneekteskap og

tenåringsgraviditet verden rundt. Dersom verden skal oppfylle bærekraftsmålene innen 2030 krever

det større, ikke mindre, innsats framover. Regjeringen begrunner fallet i bistandsprosenten med en

ekstraordinær økning i BNI. At Norge er rikere kan ikke være et argument for å bidra mindre.

Vi ser igjen at økte flyktningutgifter i Norge utgjør en stor andel av bistandsbudsjettet, og Norge blir

den nest største mottakeren av norsk bistand - kun overgått av Ukraina. Regionbevilgningene til

Afrika og Midtøsten går ned. De fattigste landene i Sør som blir stående bakerst i køen.

2030-agendaen understreker viktigheten av å nå de som er lengst bak først. Gjennom å senke

bistandsprosenten og gi mindre til land i Sør, går regjeringen i årets statsbudsjett bort fra en slik

tilnærming. Det er de fattigste landene i verden som rammes hardest av pandemi, klimaendringer og

global ustabilitet.

Å redusere bistandsprosenten sender også et bekymringsfullt signal til andre viktige bistandsland: vi

som tjener mest kutter når behovene øker i Sør. Norge er et viktig foregangsland for arbeidet med

bærekraftsmålene, og bør fortsette å være det.

Det internasjonale SRHR-nettverket ønsker særlig å trekke frem viktigheten av sivilt samfunn i

arbeidet for bærekraftsmålene. Lokale, uavhengige organisasjoner er helt sentrale for å bekjempe

fattigdom, bidra til reelle demokrati og drive arbeidet for menneskerettigheter fremover.

Sivilsamfunnsorganisasjoner er de som kommer nærmest folk og har størst mulighet å endre

skadelige kjønnsnormer og holdninger.

● Det internasjonale SRHR-nettverket mener at Utenriks- og forsvarskomiteen må sørge

for at Norge opprettholder det politiske forliket, og øker bistandsbudsjettet til 1 % av

BNI.



● Økningen bør medføre at Kapittel 170 - Sivilt samfunn økes med minst 10 %.

2. Etterslepet på Nairobi-forpliktelsene må innhentes - økning på 100 mill.

Pandemi, klimaendringer og konflikt har ført til et stort press på seksuell og reproduktiv helse og

rettigheter (SRHR) verden over. SRHR er også et av de mest kontroversielle områdene i internasjonale

fora, og Norge spiller en viktig rolle i å sette tematikken på agendaen. Det internasjonale

SRHR-nettverket applauderer regjeringens uttalte støtte til SRHR, men etterlyser at store ord

forankres i tall og bevilgninger. Under ICPD+25 i Nairobi i 2019 lovet Norge 9,6 milliarder til SRHR for

perioden 2020-2025. Som følge av mindre bevilgninger i 2020 og 2021 har Norge et etterslep på ca.

96 millioner kroner fra disse årene.

Sivilt samfunn, gjerne organisasjoner ledet av kvinner og ungdom i mangfold, utgjør en viktig ressurs

for de mest utsatte gruppene med innskrenkede eller ikke-eksisterende rettigheter (bl.a.

tenåringsjenter og unge transpersoner). Disse organisasjonene er sentrale pådrivere for de

områdene som henger lengst etter, slik som tilgang til prevensjon for unge, seksualitetsundervisning,

trygg abort og LHBTI+-rettigheter. I mange land er SRHR fortsatt svært kontroversielt, og mange

organisasjoner har vanskelige arbeidsvilkår pga. både mangel på støtte og regjeringer som søker å

begrense eller fjerne deres innflytelse.

Kvinners rettigheter og likestilling er under et stort press globalt. Vi vet at kriser rammer kvinner og

jenter hardere, og grunnleggende menneskerettigheter står på spill. Reaksjonære krefter i både

Europa og verden har også ført til stillstand og tilbakegang når det kommer til viktig arbeid innenfor

kroppslig autonomi og tilgang til trygg abort og familieplanlegging. FNs rapport “The Progress on the

Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022” understreker denne tendensen, og ber

om økte nasjonale bidrag til likestillingsarbeidet globalt. Norge er en viktig aktør for å fremme

kvinners rettigheter internasjonalt, og den foreslåtte økningen på 20 millioner i dette kapittelet er for

beskjedent i forhold til de store utfordringene vi står overfor. Den nye handlingsplanen om kvinners

rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken kommer forhåpentligvis neste år, langt på

overtid, og det er nødvendig å bevilge penger til å gjennomføre denne handlingsplanen allerede nå.

● Det internasjonale SRHR-nettverket ber Utenriks- og forsvarskomiteen som et

minimum å øke støtten til SRHR med 100 millioner utover det foreslåtte

statsbudsjettet.

● Nettverket foreslår at økningen legges som en øremerking til SRHR-innsats under Kap

170 Sivilt samfunn 50 mill, og Kap 164 Likestilling 50 mill. Disse midlene må komme i

tillegg til den generelle økningen av bistandsbudsjettet.

Om det internasjonale SRHR-nettverket

Det internasjonale nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er et nettverk av

norske organisasjoner og enkeltmedlemmer, med formål å fremme seksuell og reproduktiv helse og

rettigheter. Nettverket har et entydig fokus på globale utfordringer.



Følgende organisasjoner stiller seg bak dette innspillet:


