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24. oktober – FN-dagen: FN-organisasjonene i Norge inviterte til feiring og debatt. 

 

«Ett år nærmere: Hvordan jobber næringslivet for å oppnå bærekraftsmålene?» 
 
Endre Stiansen, senior research and policy advisor i UNDP, ønsket velkommen og introduserte dagens 
emne.  

Borghild Tønnesen-Krokan, daglig leder i ForUM for utvikling og miljø var ordstyrer og debattpanelet 
besto av:  

 Tone Skogen, Statssekretær i DU 
 Bjørn Kj. Haugland, DNV Global, konserndirektø for bærekraftig utvikling 
 Terje Morten Tollefsen, YARA,EVP, Corporate Strategy & Business Development 
 Hege Schøyen Dillner, Veidekke, konserndirektør 
 Inger Solberg, Innovasjon Norge, direktør divisjon bærekraft Norge 

De presenterte seg ca 3 min hver og alle skrøt av hvor flinke de var til å inkorporere bærekraftsmålene i 
sine bedrifter over hele verden. Ordstyrer hadde planlagt en god del spørsmål og alle var enige i at det var 
en del utfordringer og mye som sto igjen for å lykkes til 2030.  Anne Cathrine Uteng da Silva, 
generalsekretær i FN-sambandet fremla et planlagt innlegg, men det kom først temperatur og relevans 
for oss i debatten da Gunhild Ørstavik, rådgiver i AUK og FOKUS brakte kvinner inn i debatten. Hvem 
sørger for likestilling i sine bedrifter, også internasjonalt, og passer på at kvinnene ikke bare får de 
dårligste jobbene til dårligst betaling? Hun var nettopp kommet hjem fra Uganda og en roseplantasje. 
Hvor mange kvinner var blitt syke av sprøytemidler, og hvor bedriften da bare lot de syke kvinnene gå 
hjem og tok inn nye kvinner.  Fire ganger skjedde dette uten at noen reagerte. Mennene hadde helt andre 
jobber så de ble ikke utsatt for de samme kjemikaliene.  

Alle bedriftene forsikret oss om at når de jobber med bærekraftsmålene, fred og sikkerhet, antikorrupsjon 
osv. så var likestilling også en stor del av det uavhengig av hvordan de forskjellige landene taklet det 
samme problemet. Men vi ble ikke overbevist. Norge liker å vise at vi sitter i førersetet når det gjelder å 
innfri bærekraftsmålene, og la oss håpe at det stemmer.  

Kim Kebeli fra Unicef sto for avslutningen og så ble dagen feiret med mange kaker.  


