Internasjonalt Zoom- møte om lansering av 2021/22 Kvinner, Fred og Sikkerhet Index
(Global Women, Peace and Security Index - 3. Utgave)
12. oktober 2021
Norske PRIO, Norges FN-delegasjon i NY og Georgetown Institute for Women, Peace and Security,
lanserte den 3.utgaven av denne indexen uka før Sikkerhetsrådets møte (hvor Norge nå har en plass)
og hvor Kvinner, Fred og Sikkerhet skulle tas opp spesielt. UD støtter rapporten.
Her er lenke til rapporten: Global Women, Peace and Security Index
Ambassadør Melanne Verver, daglig leder av Georgetown Institute for Women, Peace and Security
var moderator og ambassadør Mona Juul (nå FN-delegasjonen) innledet om samarbeidet om
rapporten. Hun nevnte hvor viktig Norges rolle har vært i denne forskningen. Dr Jeni Klugman fra
Georgetown Institute for Women, Peace and Secury rapporterte mer om innholdet og tall og fakta.
Ms. Daphne Jayasinghe, direktør for International Rescue Committee i Europa, fortalte om deres
bidrag til rapporten, og det samme gjorde Ms. Mariam Safi, direktør i Organization for Policy and
Research Studies (DROPS). Seansen ble avsluttet med visedirektøren i Prio, Dr. Torunn L. Tryggestad.
170 land er med i rapporten og det er 11 indikatorer under overskriftene, Inkludering, Lover og
sikkerhet. Tvungen forflytning pga krig og konflikt i eget land, går mer utover kvinner og barn enn
noen andre. Først når kvinner får like rettigheter kan man begynne å håpe på fred og økonomisk
fremgang i et land.
Statistikk:
Norge er best og Afghanistan verst. Det er ikke alltid de rike landene som gjør det best. Og Koronaen
har gjort det verre for kvinner. Det har vært enda mindre jobber å få tak i for kvinner enn før og
usikkerheten fører også til mye mer vold hjemme.
I Pakistan er det under 2 % av jentene som fullfører Videregående. Hvis man går til USA kan man
sammenligne stater. Louisiana (New Orleans) er verst for kvinner og Maine er best!
I Afghanistan står det absolutt verst til nå, men i tillegg har de et veldig dårlig banksystem, så de som
vil hjelpe kommer ikke frem. Forrige rapport kom i 2017, og bortsett fra ganske stor fremgang for de
beste landene ( i hvert fall før pandemien) så kommer de dårligste landene enda verre ut. Det har
ikke vært noen utvikling til det bedre.
Det er dessverre dyster lesning, men viktig at det forskes på.
Her kan du lese mer om FN resolusjon 1325, Kvinner, fred og sikkerhet.
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