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Forum Norge 1325 (etablert i 2004) er et nettverk av norske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med 
kvinner, fred og sikkerhet, og skal være en pådriver overfor norske myndigheter for en offensiv og forpliktende 
gjennomføring av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325. 

 

 

Oppsummering av møte i Utenriksdepartementet 27.2.18 
I forbindelse med Ny norsk humanitær strategi ble norske NGOer invitert til UD. Den nye 

humanitære strategien skal diskuteres i sammenheng med Ny handlingsplan for kvinner, fred og 

sikkerhet – dette for å arbeide bredt med kjønnsperspektivet og kvinners deltagelse i fred- og 

sikkerhetssammenheng.  Guro Vikør ved Seksjon for humanitære spørsmål og spesialrepresentant 

Marita Sørheim-Rensvik for Kvinner, fred og sikkerhet innledet om de to prosessene. 

Stop the Sexual Assault against Humanitarian and Development Aid Workers ble også delt ut. 

Rapporten er skremmende lesning. 

Det var ca. 55 personer tilstede. Soroptimistene blir invitert fordi vi er medlem av «Forum 1325» i 

FOKUS, som innen fristen vil sende en felles skriftlig tilbakemelding til UD. 

På møtet ble vi minnet om at kvinner er ofre, men ikke bare ofre.  De er også ressurser som må 

utnyttes langt bedre. Det er viktig å få en stemme, og ikke bare et sete ved forhandlingsbordet. 

Man må heller ikke glemme at «gender» også gjelder menn.   

UD vil beholde hovedinnretningene. I praksis betyr det følgende: 

 Fortsette sin humanitære innsats 

 Ha veileder for UDs arbeid for Kvinner, fred og sikkerhet 

 Bruke mer penger enn før 

 Jobbe mer med sivile organisasjoner (NGOer) 

 Seksualisert vold er økende og skal prioriteres 

 Kvinner skal beskyttes i det sivile liv 



 

 

Fra de sivile organisasjoner ble det bl.a. spilt inn følgende: 

 Næringslivet må ansvarliggjøres 

 Kjønnsdiskriminerende lover/normer må endres 

 Seksuell og reproduktiv helse må gis prioritet, prevensjonsmidler og trygge aborter er viktig 

 Jenter dropper ut av skolen når de begynner å menstruere 

 Stortingets utenrikskomité bør årlig behandle SR 1325 

 Løfte temaet gutter & menn 

 Menns holdninger er nøkkelen til endringer 

 Bevisstgjøre kvinner om sine rettigheter 

 Styrke kvinnelige ledere 

 Kvinner må med hele veien i fredsprosessen 

 Lokalbefolkningen må involveres 

 Barneperspektivet er også viktig – 1 av 6 barn lever i konfliktområder 

 Boko Haram bruker små jenter som selvmordsbombere 

 Ungdom er sårbare, fått sin egen SR 2250: Ungdom fred og sikkerhet 

 Kjønnsperspektivet må inn i alle sårbarhetsanalyser 

 Det må kjempes mot straffefrihet 

 Innenriks- og utenrikspolitikk må ses under ett 

 CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

må tas alvorlig. Alle land som har underskrevet FN-konvensjonen, skal rapportere hver 4. år 

Kvinners rettigheter er ikke et vestlig påfunn, som enkelte land påstår, avsluttet Guro Vikør. 
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