
Manifesto for a feminist  
definition of SRHR

WOMEN’S RIGHT TO DECIDE over their 
own sexuality and reproduction is funda-
mental in the fight for human rights and 
against discrimination. One of the biggest 
threats facing women’s sexual and repro-
ductive rights is the increasing commer-
cialization of women’s bodies through 
prostitution and surrogacy motherhood. If 
SRHR-politics is going to stand up against 
current threats against women’s rights it 
must fight against the selling of women’s 
bodies for sexual and reproductive purposes. 
SRHR requires that women’s bodies are their 
own to hold and not for others to exploit 

The Swedish Women’s Lobby demands a  
modernization of SRHR-politics to include:

Sexual health and rights
Sexual health requires sexual experiences 
to be free from economic interests. 

To buy someone’s consent to sexual acts 
is not compatible with fundamental 
human rights. An abolitionist1 attitude 
towards prostitution needs to be imple-
mented in international negotiations and 
policies related to SRHR.

Reproductive health and rights 
Reproductive rights include the right 
to decide over your own reproduction 
without economic or commercial press-
ures. 

Women´s right to choose if, how many 
and when to have children has to inclu-
de freedom from financial interests in 
reproduction. International and national 
policies on SRHR must address the 
growing trade in women´s reproductive 
rights and prohibit all forms of surroga-
cy motherhood. 

About SRHR 
SRHR stands for sexual and reproductive health 
and rights. It includes every individual’s equal 
right to a satisfying and safe sexuality, freedom 
to choose childbirth, access to contraceptives 
and safe healthcare in connection with preg-
nancy and childbirth. This also encompasses the 
right to, without coercion, violence or discrimi-
nation, decide over your own body. SRHR was 
founded during the International Conference 
of Population and Development in Cairo 1994 
(ICDP) and was further extended upon during 
the Fourth World Conference on Women in 
Beijing 1995. For more info on the definition and 
history of SRHR, visit sverigeskvinnolobby.se. 

1.  An understanding that the system of prostitution and 
sex trade needs to be abolished (the same understan-
ding that is argued by the Sweden's sex purchase act)
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KVINNORS RÄTT ATT BESTÄMMA över sin egen sexualitet 
och reproduktion är grundläggande i arbetet för mänskliga 
rättigheter och mot diskriminering. Ett av de största hoten 
mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är den 
ökande kommersialiseringen av kvinnokroppen genom 
prostitution och surrogatmödraskap. Om SRHR-politiken 
ska svara mot dagens hot mot kvinnors rättigheter måste 
handeln med kvinnors kroppar för sexuella och reproduktiva 
ändamål inkluderas. På samma sätt som Sverige en gång 
förde in aborträtten i definitionen av SRHR, trots avsaknad 
av internationell samsyn, bör Sverige slå fast att handel med 
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 
inte är acceptabel och är den del av SRHR. 

Sveriges Kvinnolobby kräver att SRHR- politiken mo-
derniseras och inkluderar följande definitioner:

• Sexuell hälsa och rättigheter
Sexuell hälsa förutsätter sexuella upplevelser fria från ekono-
misk inblandning/intressen. 

Att köpa någons samtycke till sexuella handlingar är inte 
förenligt med kvinnors mänskliga rättigheter. Sverige bör 
verka för att en abolitionistisk  inställning till prostitution 
inkluderas i den internationella SRHR-politiken och förhand-
lingar på SRHR-området. 

• Reproduktiv hälsa och rättigheter
Reproduktiva rättigheter innefattar rätten att bestämma 
över sin egen reproduktion utan ekonomiska intressen eller 
risk för ekonomiska påtryckningar.

Rätten att bestämma om, hur många och med vilket tids-
intervall en kvinna önskar ha barn förutsätter frihet från 
ekonomisk inblandning eller ekonomiska intressen. Sverige 
bör i alla internationella sammanhang verka för ett förbud 
mot handel med kvinnors reproduktiva förmåga och organ. 

FAKTARUTA:
Sexuell hälsa och rättigheter (SRHR) definierades för första 
gången på den internationella befolkningskonferensen i Cai-
ro år 1994. Därefter hölls en rad möten då SRHR definierades 
ytterligare.. Tre meningar till om detta.  
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