Oslo, 7. juni 2022
Nasjonalt SRHR-nettverks innspill til mannsutvalget
I forbindelse med regjeringens arbeid med mannsutvalget ønsker undertegnende
medlemmer av Nasjonalt SRHR1-nettverk å oppfordre mannsutvalget til å jobbe for
å:
• Likestille seksuell helse med fysisk og psykisk helse med vekt på positiv
seksualitet.
• Øke kompetanse om seksuell helse, kjønn og seksualitet.
• Bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper.

Vi er glade for at det settes ned et utvalg som skal se på gutter og menn, og vil
påpeke noen aspekt vi spesielt mener må belyses når det gjelder deres seksuelle og
reproduktive helse og rettigheter. Denne listen er eksempler og ikke en komplett liste
over tematikk som er relevant for mannsutvalget:
•
•
•
•
•
•
•

Vi må sørge for at flere gutter og menn oppsøker helsevesenet.
Vi må utvide gutter og menns rammer når det gjelder deres seksuelle
orientering, seksuelle identitet og kjønnsuttrykk.
Sexkjøp og bruk av porno er overrepresentert blant gutter og menn.
Transmenns seksuelle helse må tas på alvor.
Seksuell helse må ses i et livsløpsperspektiv, og at vi anerkjenner at vi alle er
seksuelle hele livet.
Psykisk helse må ses i sammenheng med seksuell og fysisk helse.
Vi må bryte ned tabuer rundt seksuelle krenkelser og overgrep av menn.

Likestille seksuell helse med fysisk og psykisk helse, med vekt på positiv
seksualitet
Seksualitet er en del av å være menneske, men likevel blir seksualitet og seksuell
helse i liten grad adressert i folkehelsearbeidet. Seksuell helse må inn i overordnede
politiske dokumenter og må ses som en likestilt del av folkehelsearbeidet.
God seksuell helse er en ressurs, og positiv seksualitet, inkludert mangfold og
interseksjonalitet, må vektlegges og fremheves. I tillegg til at seksuell helse er viktig i
seg selv er også god seksuell helse viktig for god fysisk og psykisk helse.

Øke kompetanse om seksuell helse, kjønn og seksualitet
Alle profesjonsutdanninger må inkludere kompetanse om seksuell helse, kjønn og
seksualitet, og alle som møter mennesker i sitt arbeid må ha et generelt
kunnskapsnivå på området. Helhetlig seksualitetsundervisning fra vugge til grav skal
bidra til økt seksuell kompetanse i samfunnet. I tillegg bør myndighetene bidra til
folkeopplysning.
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Det trengs økt bevilgning til forskning på kjønn og seksualitet, blant annet bør Norge
gjennomføre regelmessige NATSAL2- og levekårsundersøkelser. Data må ligge til
grunn for kompetanseheving og det trengs mer forskning for å sikre at tiltak innen
seksuell og reproduktiv helse og rettighet både er målrettede og mulige å evaluere.

Bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper
Alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli
usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt
perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe
forebyggende.
Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må
jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene.

Avslutningsvis
Nasjonalt SRHR-nettverk håper vi får mulighet til å komme med flere innspill
underveis i prosessen.
Innspillet støttes av følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk:
• Sex og samfunn
• Engen helsestasjon for ungdom
og studenter
• Likestillingssenteret
• Reform
• Tone Moksnes, Jordmor og
sexolog ved Freyja ultralyd• Mirjam B. Gregersen
kvinne-og familieklinikk
• PolyNorge
• Skeiv Ungdom
• FRI ved leder Inge Gjestvang
• Minotenk
• Norske Kvinners
• RFSU
Sanitetsforening
• Stiftelsen Tryggere
• Likestillingssenteret KUN
• Gerd Hilde Lunde, OsloMet
• Helsestasjon for kjønn og
seksualitet – HKS
• Sex og Politikk
• Unge funksjonshemmede
• Helseutvalget
• Norsk forening for klinisk
• Landsgruppen av
sexologi
helsesykepleiere NSF
• SMil Norge

Om Nasjonalt SRHR-nettverk
Nasjonalt SRHR-nettverk ble etablert 8. desember 2016. Målet med nettverket er å
samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor
alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best
mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller
lignende. Nettverkets mandat er tilgjengelig på www.srhr.no.
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