Samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet - FNs Sikkerhetsresolusjon 1325
OPPSUMMERING AV MØTE I UD, 14.09.17
På vårt forrige møte i UD ba de frivillige organisasjoner om å få vite hva Forsvarsdepartementet og
Justis- og beredskapsdepartementet gjør for å følge opp den norske handlingsplanen for «Kvinner,
fred og sikkerhet». I tillegg ble vi oppdatert av statssekretær Laila Bokhari om «Kvinner, fred og
sikkerhet» på globalt nivå:
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Stasjonssjefer i hovedland for 1325 møttes i august. Mange ambassader viser stor interesse
og søker råd for å sette tema på agendaen. Festtaler skal bort, nå skal man vite hva som skjer
på bakken
Dannet nettverk for kvinnemeklere
Nordiske meklere har fått sitt mandat og er meget aktive
Årsrapport for 2016 er ferdigstilt – skal til FN i New York i høst. Gode resultater på
indikatorene
Utlysning av freds- og forsoningsmidler til sivilt samfunn kommer straks, spesielt rettet mot
organisasjoner i Sør
Samling for satsningsland i Colombia primo oktober, hvor mye er gått bra. Møter med Farc,
UN Women, nasjonale myndigheter og ambassaden for å samle erfaringer som skal
videreføres
Konferanse om «kvinner, fred og sikkerhet» i Nigeria i september, initiert av vår
utenriksminister. Gjelder arbeid i skjæringspunktet voldelig ekstremisme og «kvinner, fred og
sikkerhet»; en psykososial oppfølging av kvinner som er kommet fri fra Boko Haram.
Norge og Jordan har etablert samarbeid om forebygging av voldelig ekstremisme – blir
referert i møtet om «ungdom, fred og sikkerhet» under FNs generalforsamling i høst
Indeks for «kvinner, fred og sikkerhet», utviklet av bl.a. PRIO, planlegges lansert som
sidearrangement til den åpne debatten i Sikkerhetsrådet i oktober
Fra presentasjonen i UD
Hanna Syse og Kåre Brændeland fra
Forsvarsdepartementet, Catharina Lurås
fra Justis- og beredskapsdepartementet,
samt Ingrid Dagestad fra KRIPOS - med
ansvar for internasjonalt politiarbeid
(Interpol). De fortalte hvordan Norge
arbeider for å gå «fra ord til handling»
og informerte med stor kunnskap og
engasjement at Norge følger opp FNs
sikkerhetsresolusjon 1325.

Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet
Disse departementene arbeider målbevisst med å rekruttere kvinner til operative enheter og
lederstillinger og er mentorer for andre kvinner i Colombia, Afghanistan, Indonesia og Jordan.
Andelen kvinner på oberstnivå og i høye militære grader øker. Å styrke kompetansen er viktig.
Kjønnsperspektivet er kommet inn i læreplaner på krigsskolen. Det er etablert undervisning i

kulturforståelse og «gender» i alle operasjoner og kurs. Kvinnelige politistyrker trenes også i
kjønnsperspektivet, og man samarbeider med Røde Kors om en endringsmodell.
Generalmajor Kristin Lund (t.v.) er første
kvinnelige FN-sjef i Midt-Østen
noensinne. Bildet er hentet fa wikipedia,
men det ble også vist bilder av den
dyktige kvinnen i møtet.
Kjønnsperspektivet vektlegges i alle
operasjoner. En kvinnelig jegertropp er
blitt en suksess.
FN ønsker flere kvinner i operasjoner.
Seksuelle overgrep er et bevisst våpen.
Det er derfor utarbeidet en håndbok for
å møte seksualisert vold i konflikt – til
bruk i FN operasjoner.

Politiet og Kripos
Ingrid Dagestad fra Kripos bekrefter at politiets deltagelse i internasjonale operasjoner bidrar til en
sikrere verden. Politifolk på vegne av Norge gjør en humanitær innsats i flyktningeleirer i Sør-Sudan,
som observatører i Palestina eller for å bekjempe seksualisert vold på Haiti. Dette er et miljø preget
av menn, men i Norges politikontingenter er det 30-40% kvinner. Selv om disse fredsoperasjoner er
blant FNs mest krevende og tøffe. I Colombia har også tre norske politikvinner representert Norge
som FN-observatører siden høsten 2016.
De som reiser ut, forberedes godt og har kompetanse på «kvinner, fred og sikkerhet» og har konkret
erfaring fra bl.a. etterforskning av seksuelle overgrep i Norge. På Haiti har Norge et eget team som
nesten utelukkende jobber med seksualisert og kjønnsbasert vold. De har bidratt til utvikling av en
nasjonal plan og etablering av en sentral etterforskningsenhet i Haitis nasjonale politi. Hittil har mer
enn 1400 lokale polititjenestemenn og -kvinner fått opplæring i hvordan man forebygger og
etterforsker denne type vold.
Oppsummering av internasjonale trender/utviklingstrekk:

•
•
•
•
•
•

Moderne konflikter har endret karakter
Mer voldelig ekstremisme
Målrettede seksuelle overgrep (som våpen)
Fravær av statsstrukturer
Moderne krig og konflikt rammer kvinner og barn spesielt hardt
Prosentandelen av sivile drept i krig/konflikt er sterkt økende
Antall drepte sivile i krig på 1990-taller var 10%
- etter 2000 har antallet økt til 90%

•

Derfor gir det, iflg. Forsvarets representant, et utvidet sikkerhetsbegrep å anvende
kjønnsperspektiv og kulturforståelse for å beskytte de sivile bedre. Det gir håp!
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