
SEKSUELLE OG REPRODUKTIVE RETTIGHETER 
I PERU, CHILE OG ARGENTINA

AMNESTY INTERNATIONAL NORGE, VÅRE
UNGDOMSAKTIVISTER OG KAMPANJER
Amnesty International Norge har over 100 000 medlemmer og

støttespillere. Vi er en del av Amnesty International som er verden

største medlemsbaserte menneskerettighetsorganisasjon.

Ungdomsaktivister spiller en viktig rolle i Amnesty Internationals

arbeid, og vi har lang og positive erfaring med det å legge til rette for

at ungdom kan delta i Amnesty Internationals kampanjearbeid.

Gjennom vårt arbeid som talspersoner og med aksjoner har vi

lang erfaring med innovative kampanjer som har gitt gode resultater.

Amnesty International Norges kampanje- og kommunikasjonsteam vil

gjerne bruke sin kreativitet for å skape en Operasjon Dagsverk helt

utenom det vanlige.

VÅRE PARTENRE OG DERES ERFARING 
MED UNGDOMSARBEID
Amnesty International Argentina har arbeidet med unge lenge. I

2013 samarbeidet de med partnere i utviklingen av et

opplæringsprogram for unge mennesker om seksuelle og

reproduktive rettigheter som forberedte dem på deltagelse på

internasjonale og regionale konferanser om disse temaene.

Amnesty International Peru har også lang erfaring med det å

arbeide med ungdom.  I løpet av de siste årene har de samarbeidet

med lokale skoler om å integrere menneskerettigheter i

skolehverdagen. I fjor, da Amnesty International lanserte kampanjen

«My Body, My Rights», involverte de ungdom i arbeidet med

seksuelle og reproduktive rettigheter.

Amnesty International Chile har i løpet av de siste årene bygget

opp erfaring med ungdomsarbeid gjennom

menneskerettighetsarbeid på skoler.
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PROGRAMMETS KONTEKST OG BAKGRUNN
I Amnesty International mener vi at alle har rett til å ta avgjørelser

som gjelder egen helse, kropp, seksualitet og reproduksjon.  Vi

respekterer og ønsker velkommen seksuelt mangfold, og vi mener

at uansett hvor i verden du bor har du rett til kunnskap og

helsetjenester som gjør deg i stand til å foreta valg om forhold som

gjelder seksualitet, seksuelle forhold og om når du ønsker å få barn.  

Ungdom i Chile, Peru og Argentina som vi har snakket med har

fortalt oss at de ikke har disse rettighetene, og at de avgjørelsene som

de selv har rett til å ta blir tatt av andre.

Mange tenåringer blir gravide, og dette resulterer i at unge jenter

ikke får avslutte utdannelsen sin og er dømt til en fremtid uten

kvalifikasjoner og jobbmuligheter.  I skoleverket er undervisning om

forplanting og seksualitet fraværende (Peru), og selv om det nylig er

kommet nye lover om å innføre slik undervisning, er det stor fare for

at disse vil bli opphevet. Noen steder eksisterer slik undervisning,

men kvaliteten er ikke standardisert (Chile). I mange skoler er det

motstand mot å undervise om disse emnene da det er uenighet

mellom lærerne og foreldrene om innholdet.  Noen mener at dette er

å informere om sex på et altfor tidlig stadium (Chile og Argentina).

For ungdom er det vanskelig å få adgang til seksuelle og

reproduktive helsetjenester.  Der dette eksisterer er de ofte av dårlig

kvalitet.   Når unge mennesker i Chile ber om prevensjon, blir deres

foreldre informert om det.  I Peru kreves det samtykke fra foreldre for

å få noen som helst form for prevensjon.  Unge mennesker opplever

dette som barrierer.

Mange unge mennesker er ofte uvitende om de mulighetene de

har for prevensjon, abort eller andre helsetjenester.  De har ingen de

kan ta opp disse tingene med; ingen som kan gi dem råd og svar.  De

føler at de voksne ikke behandler dem som individer, at de ikke

forstår deres behov og at man ikke stoler på at de kan ta egne

beslutninger.  Samfunnet oppfordrer ikke til å snakke om disse

emnene; de er tabu.

OPPSUMMERING AV PROGRAMMET
Gjennom vårt program vil vi gjøre det mulig for ungdom i Argentina,

Chile og Peru å få kunnskap om og forståelse av de rettigheter de

har i forbindelse med seksuell orientering, kjønn og reproduktiv

helse slik at de kan bli i stand til å ta veloverveide avgjørelser om

forhold som gjelder deres egen kropp, seksualitet, retten til å velge

partner, med hvem, når og hvorvidt de ønsker å få barn, og tilgang

til de helsetjenester de trenger.  

Vi vil støtte dem gjennom menneskerettighetsundervisning
slik at de igjen kan støtte hverandre til å utvikle kunnskap og
holdninger om seksuell orientering, seksualitet og reproduktive

rettigheter.  De vil være i stand til å skape sine egne trygge rom der

de kan diskutere og analysere disse emnene, utfordre sine egne

holdninger og verdier på likefot med hverandre ungdommer.  De vil

utvikle evnen til legge planer for å få skape en positiv endring i

samfunnet og i egne liv. 

Vi vil gjøre det mulig for ungdom å komme sammen og få
selvtillit, utvikle kunnskaper og lederevner, og bli motiverte og
inspirerte til å aksjonere for endring. Vi vil styrke ungdommenes

stemmer og bringe deres stemmer videre gjennom Amnesty-

bevegelsen, slik at de kan endre andre unge menneskers

oppfatninger og få støtte i samfunnet. Gjennom aksjoner vil de kreve

å få ta ansvar for avgjørelser som gjelder deres egen kropp - uten

frykt, tvang eller diskriminering.

PERU
Lima, Callao og Ica (kysten), Iquitos 
(jungelområde) og Apurimac (Andesfjellene).
Ungdom som bor i slummen eller fattige områder,
urfolksungdom og ungdom som går på offentlig skole 
med dårlig tilgang til helsetjenester. 

HVOR I VERDEN
Vi kommer til å arbeide i følgende 

geografiske område og med følgende 
primære målgruppe i hvert land

CHILE
Tarapaca, Atacama, Coquimbo, Santiago-området,
O’Higgins, Maule, Biobio, Aysen
og Magallanes.
Ungdom fra lavere og middels sosioøkonomisk
bakgrunn som går på offentlig skole og benytter seg 
av offentlige helsesentre. I noen av regionene vil
urfolksungdom være målgruppe. Gjennomsnittlig alder
på målgruppen er 14-15 år. 

ARGENTINA
Buenos Aires fylke, Cordoba og Mendoza, 
Santa Fe og Salta fylke.

Studenter fra offentlige og private ungdomsskoler 
og videregående skoler (alder 13-17), studenter ved
offentlige universiteter (alder 17-19) og uformelle
ungdomsgrupper (alder 17-19). Vanskeligstilt ungdom,
som ungdom som lever med HIV, urfolksungdom og
funksjonshemmet ungdom vil bli oppfordret til å bli
med i prosjektet.
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Vi vil gi opplæring til og være rådgivere for ungdomsledere
som kan bringe ungdommenes stemme til dem som har makten.
Vi vil bringe ungdomslederne til makthaverne slik at disse får høre

ungdommens historier, deres bekymringer og behov. Vi vil kreve at

deres rettigheter blir ivaretatt.  

Vårt mål er at både gutter og jenter skal være likt representert i

alle aktiviteter.  Programmet skal starte i begynnelsen av 2016 og

avsluttet ved utgangen av 2020.

MÅLGRUPPER
Vårt mål er å lære opp 2 000 ungdommer med forskjellig bakgrunn.

300 ungdommer i alderen 18-19 år skal trenes opp som

ungdomsledere som igjen skal undervise sine jevnaldrende.

Ungdomslederne skal også involveres i opplæringen av de

sekundære målgruppene som f.eks. lærere og helsearbeidere.

Ideen om ungdomsledere kom fra de unge selv.  De sa at de ønsket

en mentor til å lede dem, en som selv er ung, en de kunne stole på

for å kunne diskutere, stille spørsmål, ta opp problemer og få råd

om egen kropp og seksualitet.

Ungdomsledere vil sammen med sine jevnaldrende danne et

ungdomsnettverk av aktivister som gjennom kampanjer vil ta opp

viktige temaer om seksuelle og reproduktive rettigheter som de selv

finner er riktig å aksjonere for.  Ungdomslederne vil bli gitt trening i å

være talspersoner, og Amnesty International vil følge med disse

ungdomstalspersonene når de får myndighetene i direkte tale.

I Amnesty har jeg fått lov til å være med på å 
jobbe for menneskerettighetene og forandre 
min lille del av verden uavhengig av hvem jeg 
er og hvor gammel jeg er. 
Nancy Herz, 18 år og aktivist i Amnesty International Norge 
(til venstre på bildet)

BUDSJETT
Aktiviteter Partner Sum (i NOK) 

Opplæring, kampanjer og talsmannsarbeid AI Argentina 7 500 000

Opplæring, kampanjer og talsmannsarbeid AI Chile 7 200 000

Opplæring, kampanjer og talsmannsarbeid AI Peru 7 020 000

Regionale seminarer Alle tre partnere 700 000

Oppfølgning og kapasitetsbygging (8%) 2 080 000

Administrasjon (5%) 1 300 000

Totalt budsjett 26 000 000
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