8.mars 2019 – Frokostmøte:Kvinner, migrasjon og flukt
På Litteraturhuset i Oslo.
Paneldebatt om Kvinner, migrasjon og flukt
med utenriksminister Ine Eriksen Søreide,
António Vitorino, generalsekretær i IOM
(FNs migrasjonsbyrå) og Norges Røde Kors’
president Robert Mood. Marita SørheimRensvik, spesialrepresentant for kvinner,
fred og sikkerhet var ordstyrer.

Ifølge Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM) er det 244 millioner internasjonale
migranter i verden i dag. Kvinner og jenter utgjør nesten halvparten av disse. Mange søker nye
muligheter og et bedre liv for seg selv og sine familier. Andre er tvunget til å reise på grunn av
katastrofer, krig og konflikt. Mange migrantkvinner forlater hjem og familie for å finne arbeid utenfor
landets grenser. De bidrar med over 2,3 milliarder dollar til verdensøkonomien. Migrantkvinner må
ofte ta lavinntektsjobber i sektorer med svak regulering, svak beskyttelse og svake rettigheter som
gårdsarbeidere, hushjelper, i servicesektoren og sexindustrien. De utsettes ofte for diskriminering,
som kvinner, som sårbare migranter og som arbeidstakere med svak beskyttelse. Mange
migrantkvinner er også sårbare for menneskehandel, menneskesmugling, moderne slaveri, utnyttelse
og mishandling.
Panelet ble spurt: hvordan kan vertsland og det internasjonale samfunnet bidra til politikkutforming,
bistands- og humanitære tiltak som best ivaretar kjønnsperspektivet? Hvilke aktører og arenaer er
sentrale i et slikt samarbeid?
Mye bra ble sagt og mange ideer lagt på bordet og Norge er allerede tungt inne i denne
problematikken. 23. og 24. mai skal Norge være vertskap for en stor konferanse som handler om
«Genderbased sexual violence» Bærekraftsmål 10 – inneholder bla Trygg migrasjon for alle, dette bør
etterleves i alle land. IS kvinner som returneres til Norge må få en ordentlig rettsbehandling. Norge
har også fokus på arbeidet mot menneskehandel. Størsteparten av flyktningene i verden er internt
fordrevet (IDPs) og her må verden påvirke landene hvor dette skjer. Alle i panelet var enige om at
kvinner er spesielt utsatt og sårbare (også barn) som flyktninger.
En verdig start på 8.mars 2019, med 6 Soroptimister samlet – 2 fra Rygge, 1 fra Follo, 1 fra
Kongsvinger, 1 fra Oslo II og 1 fra Oslo, som også inneholdt en Fokus-kontakt, en høringsansvarlig, en
FN-kontakt og en eks-Unionspresident.

