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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 
 
          Oslo 15.1.2013 
Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling 
 
Sex og Politikk, foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter viser til Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 12. oktober 2012 om NOU 2012: 15 
Politikk for likestilling. 
 
Sex og Politikk arbeider for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både 
nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeid tar utgangspunkt i at seksuell og reproduktiv helse og 
rettigheter er grunnleggende for et menneskes fysiske, psykiske og sosiale velvære. Videre 
mener vi at enhver har rett til verdighet, autonomi, kroppslig integritet og tilgang til 
helsetjenester og seksualundervisning.  Nasjonalt står Sex og Politikk bak 
undervisningskampanjen Uke Sex. 
 
Sex og Politikk ser positivt på utvalgets anbefalinger og mener utvalgets utredning er et viktig 
utgangspunkt for arbeidet med å utforme en helhetlig likestillingspolitikk. Vi ønsker å gi 
følgende innspill til enkelte av utvalgets forslag. 
 
 
14.3.3. Seksuell trakassering i skolen 
Utvalget understreker betydningen av at forebygging av seksuell trakassering og forebygging 
av voldtekter sees i sammenheng, og at arbeid for å øke bevisstheten om kjønn, kropp og 
seksualitet gjøres til en integrert del av skolens innsats mot mobbing. Dette arbeidet må være 
kunnskapsbasert. Sex og Politikk støtter at arbeid for å øke bevisstheten om kjønn, kropp og 
seksualitet gjøres til en integrert del av skolens innsats mot mobbing. Vi ønsker å understreke 
at dette også bør være en integrert og systematisk del av skolens seksualundervisning, og at 
det må være tydelige kompetansemål i skolens læreplaner som sikrer at relevant undervisning 
gis.   
 
Sex og Politikk ønsker en generell styrking av skolens seksualundervisning, da en 
regelmessig, helhetlig og positiv tilnærming til ungdom og seksualitet er viktig for å kunne 
fremme likestilling, trivsel og trening av handlingskompetanse i relasjonelle og seksuelle 
situasjoner. Kjønn, kropp og seksualitet bør også inngå i profesjonsutdanninger for 
førskolelærere og lærere, og at relevante kurs og videreutdanning tilbys ansatte i barnehage, 
skole, skolefritidsordningen, rådgivere på skolen og ansatte i helsesektor, for å nevne noen. 
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16.5.2. Program for forebygging og bekjempelse av seksuell trakassering i skolen, rettet 
mot elever i ungdomsskolen og videregående skole, samt ansatte i skolen.  
Utvalget anbefaler at det igangsettes en egen programsatsing for forebygging og bekjempelse 
av seksuell trakassering i skolen. Målgruppen for satsningen vil være  
1. Elever på ungdomsskole og på videregående skole. (Dette utelukker ikke at innsats også 
bør rettes inn allerede på barnetrinnet. Et eget undervisningsopplegg om grensesetting, 
seksuelle krenkelser og voldtekt bør utvikles og gjennomføres for elever på ulike 
utdanningstrinn i grunnopplæringen). 
2. Personell som arbeider med barn og ungdom i skolen.  
 
Sex og Politikk støtter utvalgets anbefaling. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at Uke Sex har 
utarbeidet et eget temamateriale ”Mine og dine grenser” som tar opp grensesetting,  seksuelle 
krenkelser og voldtekt. Materialet tilbys skolenes 7.-10. klassetrinn fra 2013.  
 
Utvalgets analyse viser at omfanget av seksuell trakassering blant barn og unge er stort. 
Arbeid for å forebygge og hindre seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn eller 
seksuell orientering i skolen, har likevel ikke blitt prioritert. Holdninger og stereotyper dannes 
tidlig. Sex og Politikk ønsker derfor å understreke at målgruppen for programsatsingen bør 
inkludere alle elever i grunn- og videregående skole, inkludert elever i barneskolen.   
 
Forankring av arbeidet mot seksuell trakassering i opplæringsloven 
Etter utvalgets vurdering bør det  forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering 
tydeliggjøres i lovverket. Sex og Politikk støtter utvalget anbefaling om at arbeidet mot 
seksuell trakassering eksplisitt forankres i opplæringsloven, og mener det kan skape bedre 
forutsetninger for at arbeidet innlemmes i skolens planer og daglige virke. 
 
Sex og Politikk støtter videre anbefalingen om å styrke skolehelsetjenesten og at 
Helsedirektoratets minstekrav til et  skolehelsetjenestetilbud gjennomføres. 
 
Sex og Politikk  støtter utvalgets anbefaling til at 30 mill. kroner av det foreslåtte 
utviklingsprogrammet for lokalt likestillingsarbeid settes av årlig til lokalt initierte prosjekter 
for å forebygge seksuell trakassering og andre seksuelle krenkelser, både i skolen og på 
fritidsarenaer. Sex og Politikk anbefaler at midler også settes av til regionale og nasjonale 
tiltak og prosjekter. 
 
 
17.3.4.1 Omfangsundersøkelser: Seksuell trakassering og voldtekt 
Utvalget har i utredningen påpekt store mangler ved kunnskapsgrunnlaget om vold og 
trakassering. Sex og Politikk støtter utvalgets anbefaling om at det gjennomføres 
undersøkelser for en rekke sårbarhetsforhold, som per i dag ikke er dokumentert med hensyn 
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til omfang og at det gjennomføres en nasjonal representativ undersøkelse om seksuell 
trakassering og seksuelle krenkelser i skolen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Solveig Hokstad 
Daglig leder 
Sex og Politikk 
	  
	  


