
Multilateralism today: prospects and challenges 

Prio inviterte til frokostmøte mandag 30.september for å diskutere internasjonalt samarbeid hvor FN 

har en stor rolle.  

Seminaret ble åpnet av fungerende direktør i Prio, Torunn L. Tryggestad og hun er også leder i Norges 

avdeling for Gender, Peace and Security.  Hun minte bla forsamlingen på hva Trump klarte å si på FN-

toppmøte i forrige uke: Vi skal ikke drive med globalisering men vi skal være patrioter.  Han 

motarbeider FN og multilateralisme overalt, og det er farlig når en slik stormakt begynner å se bare 

innover og ikke ta del i verdenssamarbeidet.  

Eksdiplomat, Bjørn Skogmo holdt innledningen hvor han også fikk fortalt om sin nyutgitte bok: 

Visjonen om en bedre organisert verden. Tittelen kommer fra Knut Frydenlund som for 50 år siden 

kom med uttrykket: Visjon om en bedre organisert verden. Skogmo var statssekretær for Frydenlund 

på denne tiden. Og denne talen holdt Frydenlund før vi fant oljen. Vi hadde den gang dårlig økonomi 

og var et sårbart lite land. Derfor var det viktig at det kom lov om norsk sokkel, alle internasjonale 

regler og handelsavtaler mellom industriland og den 3. verden. Og Norge har alltid vært opptatt av 

menneskerettigheter. Vi er for små til å bare ha nasjonale interesser, vi må være med på de 

internasjonale løsningene. Vi hadde en plass i Security Council fra 1979 – 80 og nå forsøker vi å få en 

plass igjen. Norge mener FN er viktig for verdensordenen, men vil vi bli hørt blant de store? 

Anne Cathrine de Silva, generalsekretær i FN-sambandet mener Bærekraftsmålene har tvunget land 

til å ta ansvar, og Norge må også levere før 2030. Men hun etterlyser større politiske prioriteringer av 

dette, og Norge er et av få land som ikke har laget en nasjonal plan for å nå 2030 ennå. 

Klimaendringene vil tvinge frem at politikere over hele verden må prioritere Bærekraftsmålene, fordi 

endringene griper inn i alle punktene.  

Hilde Frafjord Johnson, som nå er forsker for Prio, mener det samme: At klimaendringene vil bli så 

alvorlige at alle land er tvungne til å prioritere samarbeid for at vi skal overleve. Det krever solidaritet 

og forutsigbarhet. Norge er lite, men vi bør være med, finne samarbeidspartnere og finne løsninger. I 

sommer kom det en Stortingsmelding om Norge og internasjonalt samarbeid, og G20 landene 

kommer til å bli viktige for oss hvor vi kan finne nye partnere.  (Men stormaktene må være med!) 
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