
FN-salonger 2020! 

 

 

I anledning FNs 75-årsjubileum vil FN-sambandet arrangere en serie de kaller FN-salonger. Her skal 

eksperter dele sine erfaringer med ulike deler av FN-systemet og bærekraftsagendaen. Møtene skal 

være en del av deres interne kompetanseheving som de gjerne vil dele med styret og 

medlemsorganisasjonene. Det serveres en lett lunsj og etter ekspertenes foredrag blir det samtale 

med publikum.  

Jeg deltok på den første, 18.februar og det var Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen) som 

var eksperten.  Han dro kortversjonen av FNs historie,dets  betydning og fremdeles viktige rolle. Som 

han var inne på begynte FN som noe som skulle hindre 3.verdenskrig, men nå er FNs rolle å løse 

dagens største globale utfordringer. Han foretok en slags Swot-analyse av FN. I dag er 18, 8 millioner 

mennesker på flukt, og forhandlinger må alltid være første prioritet – ikke bombing! Her er det 

mange stater som ikke følger Krigens lover – dvs. ikke bombing av sivile mål!!! 

Den gamle veto-ordningen er problematisk, da de tre største landene (USA, Russland og Kina) bare 

nedlegger veto i saker som bare berører dem  selv. Men dette er nok veldig vanskelig å endre på. Det 

var mange og gode spørsmål, men det jeg festet meg ved var spørsmålet om hvilket Bærekraftsmål 

som var viktigst. Klimamålet er det aller viktigste, for hvis vi ikke når det målet, vil ingen av de andre 

målene være relevante i en ødelagt verden!  

Salongene holdes i FN-sambandets lokaler i Storgata 33 i Oslo, fra 12 – 13.  

Neste møter: 

3.mars: Gro Nystuen – «Krigens folkerett» 

10. mars: Stian Kjeksrud – «Med FN i krig og konflikt» 

17.mars: Erik Møse – «Menneskerettighetene som rettssystem, erfaringer fra Arusha og 

Strasbourg» 



Jeg tror ikke jeg vil prioritere disse tre møtene, men skal følge med å gå på det som er mer 

interessant for oss, for eksempel, likestilling og kvinnerelaterte spørsmål. Hvis noen andre 

Soroptimister har lys til å gå bare gi et signal og jeg sender påmeldingslenke! 

Monica 1.mars 


