MØTE I UTENRIKSDEPARTEMENTET 18.09.18 i Samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet.

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.
Norgesunionen av soroptimister er via sitt medlemskap i FOKUS også medlem av Forum Norge 1325, som i
forkant av møtet hadde gitt innspill til ny norsk Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. I møtet deltok
spesialrepresentant Marita Sørheim-Rensvik og statssekretær Marianne Hagen fra UD. I tillegg til mange
NGO’er var PRIO (Fredsforskningsinstituttet), Forsvaret og Politiet representert.
Statssekretæren vektlegger at samarbeid med sivile organisasjoner blir verdsatt høyt. I år har det vært ekstra
viktig pga arbeidet med ny handlingsplan. «Annual Report 2017», som ble delt ut i møtet, viser at sivile innspill
er tatt til følge.
Årsrapporten bekrefter at både hjemme- og
uteapparatet følger opp handlingsplanen. Kvinners
deltagelse og kjønnsperspektivet prioriteres når Norge
engasjerer seg i fredsforhandlinger. Det gjelder både
humanitær respons og internasjonale operasjoner,
samt arbeid mot og oppfølging av konfliktrelatert
seksualisert vold.
Teamene har god kjønnsbalanse, og kvinner utnevnes
til lederposisjoner. Det gjelder begge fredsprosesser
hvor Norge har en tilretteleggerrolle (bl.a. Colombia).
Politiet sender ut 50% kvinner til lederstillinger. Å ha
en kvinnelig utenriksminister gir også et positivt signal.

Norge har seks satsningsland, hvor det arbeides bra: Afghanistan, Colombia, Myanmar, Nigeria, Palestina og
Sør-Sudan.
Andre informasjonssaker:
•

Utenriksministeren hadde et vellykket møte med norske stasjonssjefer i august. Både på landnivå, i FN
og i regionale organisasjoner er det stor aktivitet innen feltet Kvinner, fred og sikkerhet.

•

Nye satsningsland er Jordan, Mali og Syria, i tillegg til Den afrikanske union.
Norge har også inngått en avtale med Mosambik om Kvinner, fred og sikkerhet
Gjennom UNDP (FNs utviklingsprogram) støttes oppfølgingen av nasjonale handlingsplaner i
Indonesia, Jordan, Kirgisistan og Sierra Leone.
Ila høynivåuken i FNs generalforsamling, som er i gang nå, arrangerer Norge sammen med Afghanistan
og Storbritannia et møte om grasrotkvinners deltagelse i fredsprosesser.
Vår utenriksminister deltar i møtet.
Norge vil gå inn med flerårig støtte til «Women, Peace and Humanitarian Fund», for å sikre at
kvinneorganisasjoner og lokale kvinnegrupper kan delta i freds- og forsoningsprosesser.
Det jobbes mot en global allianse som skal samle regionale nettverk av kvinnelige meklere.
Sikkerhetsrådet skal ha et arrangement om Kvinner, fred og sikkerhet i oktober.
Norge overtar presidentskapet i Minekonvensjonen i ett år fra november. Vår delegasjon i Genève vil
da løfte frem bl.a. FNs resolusjon 1325.
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•
•
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•

20 års jubileet for SR 1325 nærmer seg (2020). Det jobbes med hvordan dette skal markeres.

Det kom mange interessante innspill under den påfølgende samtalen, som UD tar med seg videre.
Enighet om å basere fredsarbeidet på forskning og data/måloppnåelse.
Forsvarssjefen er nå med i et Kvinner, fred og sikkerhetsnettverk for forsvarssjefer, initiert av Storbritannia,
Canada og Bangladesh. Viktig signal med slikt eierskap på toppnivå!
Flere innvandrerkvinner var tilstede i UD-møtet. De understreket betydningen av å se innsatsen for kvinners
rettigheter og integrering av innvandrerkvinner i Norge i sammenheng med Kvinner, fred og
sikkerhetsagendaen. Diaspora-befolkningen bør engasjeres mer systematisk av norske myndigheter når de tar
opp spørsmål knyttet til kvinners rettigheter. Dette er viktig kunnskapsoverføring som Norge kan bruke.
Selv satt jeg ved siden av en flott, ung kvinne fra Somalia bosatt i Norge, som representerte en frivillig
organisasjon som heter «Raising Voices». De jobbet med menneskerettigheter og likestilling. Selv om det ikke
var tema for møtet, fortalte hun at tre mindreårige jenter døde den siste uken i Somalia pga kjønnslemlestelse.
De blødde i hjel. «Dere må hjelpe oss», sa hun fortvilet. Da jeg kom hjem, hadde jeg fått siste utgave av
Bistandsaktuelt. Der sto bl.a. følgende å lese:

«Torsdag 13. september døde søstrene Aasiyo (10) og Khadijo (11) fra den lille landsbyen Dorodo,
ved grensen mellom Etiopia og Puntland-provinsen i Somalia. De døde på vei til sykehuset, to dager
etter at de ble omskåret. For to måneder siden døde ei annen jente i en annen landsby. 10 år gamle
Deqa Nour døde av enkle komplikasjoner etter å ha blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
Disse hendelsene føyer seg inn i en rekke bekreftede rapporter om dødsfall som følge av
kjønnslemlestelse i Somalia, skriver Redd Barna Somalia i en pressemelding. Organisasjonen kunne
gitt langt flere navn på unge jenter i Somalia som ikke har overlevd den skadelige tradisjonelle
praksisen».
Avslutningsvis minnet statssekretæren om «en verden i endring»: Verdier står ikke like trygt, de er under
press. Hvem er venner, hvem kan vi samarbeide med? Kina og Russland har en voldsom vekst, USA (Trump)
motarbeider Europa, hvordan utvikler Afrika seg fremover? Hvem er våre nye allierte? Store klimaendringer og
migrasjon. Faktum er i hvert fall at Norge med sine 5,2 mill. innbyggere har stor innflytelse i verden med sitt
tankegods om menneskerettigheter, likestilling og humanitet. Vi har en klar og tydelig stemme. Derfor arbeides
det med en ny Stortingsmelding om Norge og «en verden i endring», hvor også Kvinner, fred og sikkerhet skal
integreres.
Ingen tvil, Norge arbeider utrolig bra på feltet Kvinner, fred og sikkerhet!
Møter i UD er alltid interessante og tankevekkende. Verden kommer nærmere. Man blir minnet om
soroptimistenes mål om å gjøre en forskjell for kvinner og jenter. Vi må aldri slutte å være aktive pådrivere
for at kvinner, uansett hvor de bor, skal få leve et verdig og anstendig liv!
Gerd Louise Molvig
Norgesunionens FOKUS-kontakt

