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Statusrapport og innspill til ny Handlingsplan for FNs sikkerhetsresolusjon 1325
Å få delta på møter i UD om så viktige globale kvinnespørsmål gjør at vårt motto
«A Global Voice for Women» blir meningsfylt og nært.
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Statssekretær Marianne Hagen ga en statusoppdatering for FNs sikkerhetsresolusjon 1325:
«Kvinner, Fred og Sikkerhet». Norge trenger å bli enda mer konkret i arbeidet. Vår håndbok for FNoperasjoner er viktig for både politi, militære og sivile. Vold er et økende problem. Hagen trakk frem
tre norske kvinner som er meget aktive, bl.a. generalmajor Kristin Lund som er i Midtøsten, men
målet er å rekruttere enda flere kvinner til FN-oppdrag.
Regjeringen deltar årlig i FN/New York om Resolusjon 1325 og skal holde sitt innlegg nå i mai. Norge
er også deltaker i et nordisk-baltisk forum, og har nettopp vært i Berlin på en samling for regionale
nettverksbyggere. Vi har mye kompetanse/erfaring og ønsker å styrke innflytelsen fra lokale kvinner
for å sikre kjønnsperspektivet, sa statssekretæren.
Det arbeides på tvers av flere departement for å oppnå best mulig resultat. Norge har initiert flere
dialogkonferanser. I forbindelse med fredsbygging er overvåking av våpenhvile viktig, og seksualisert
vold i konflikt får høyeste prioritet. Det jobbes med forbedring av måleindikatorene. FOKUS har selv
arrangert flere dialogmøter med sine samarbeidspartnere, og vil gi innspill til UD innen fristen 20.
april.
Den gode dialogen med frivillige organisasjoner ble fremhevet. Det betyr at vi kan ha en ambisiøs
samfunnsplan, sa statssekretæren. UD har for øvrig et eget budsjett for Handlingsplanen for å vise
hvordan midlene brukes.
Årsrapporten for 2017 skal være ferdig før sommeren, og ny Handlingsplan er godt i gang.

Selv om Utenriksdepartementet har bedt om skriftlige innspill til ny norsk Handlingsplan for kvinner,
fred og sikkerhet, ble det i allerede i møtet gitt noen muntlige tilbakemeldinger:
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Viktig å styrke grasrotnivået
Menn må engasjeres
Erfaringer fra feltarbeid og lokal kontekst må vektlegges
Rurale kvinner er mest utsatt
Dialog er viktig
Kvinner er ikke bare ofre, men også ressurspersoner
Viktig møte i Beijing i mai om FNs resolusjon 1325
Ungdom har fått sin egen FN-resolusjon: nr. 2250 «Ungdom, Fred og Sikkerhet»
FNs resolusjon 1325 har 20 års jubileum i 2020
Forskning er viktig. En svensk deltager påpekte at Norge jobbet
mer systematisk enn Sverige
Politihøgskolen vil øke kvinneandelen i fredsbevarende styrker (Trainees for peace)
Eget lederutviklingsprogram i Uganda for kvinner, pilotprosjekt
Menneskehandel bør inn
Trenger hjelp til behandling av traumatiserte kvinner
Bruk av ikke-militære metoder (Bestemødre for fred) og Internasjonal Kvinneliga for Fred
Må også forebygge voldelig ekstremisme og radikalisering
Ikke tenk: Kvinner er for fred, menn er for krig

Agendaen for «Kvinner, fred og sikkerhet» og likestillingsarbeid innenfor humanitær innsats har
mange felles målsettinger; begge fokuserer på kvinners behov og prioriteringer. FOKUS, gjennom
FORUM 1325, støtter at Handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet ses i nær sammenheng med
den nye norske humanitære strategien. Det vil bety at kjønnsperspektivet blir integrert i all norsk
humanitær innsats fremover.

