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Feiring av FN-dagen arrangert av UNDP Norge, Fokus, UNWomen og UN Global Impact 

 

Kristin Oldheimer fra Unicef innledet og dagens tema var Bærekraftsmål nr. 5 – Gender Equality.  

Generalsekretæren i FN, nevnte volden mot kvinner spesielt i sin tale i FNs generalforsamling i høst: 

«We must also stamp out the horrifying increase in violence against women and girls during the 

pandemic, from domestic violence to sexual abuse, online harassment and femicide. This is a hidden 

war on women. Preventing and ending it requires the same commitment and resources that we 

devote to other forms of warfare” – UN Secretary General Antonio Guterres.  

Derfor var tittelen på dette møtet: The hidden war on women 

Gro Lindstad fra Fokus var moderator for dagen og inviterte opp på scenen Arvinn Gadgil, direktør for 

Oslo governance center (samler alle FN-organisasjoner i Norge) og Eman Hassan fra IOM Norge (FNs 

migrasjonsorganisasjon) til en samtale.  

De samme argumentene fra tidligere konferanser kommer opp igjen. Koronaen har gjort det 

vanskeligere for kvinner og jenter over hele verden, og nå må vi ikke bare holde lovtaler, men gjøre 

noe! Og det krever samarbeid mellom organisasjoner og mellom land og myndigheter.  

Når det gjelder arbeidet med likestilling i FNs regi, begynte jo dette med Kvinner, fred og sikkerhet i 

1979, hadde et høydepunkt med kvinnetoppmøtet i Bejing i 1995, men det virkelige gjennombruddet 

kom med Bærekraftsmålene i 2015. Da var dette temaet endelig et av topp-punktene, og 

klimaavtalen i Paris skjedde samme år. Dette henger sammen! Men volden mot kvinner har samtidig 

økt over hele verden og dette er The hidden war on women.  

Bjørg Sandskjær, hadde liten tid og kunne ikke delta i en samtale, men fikk sagt litt likevel. Hun har 

jobbet tidligere i Norad med kvinner, fred og sikkerhet, og er nå nyutnevnt statssekretær til 

Utviklingsministeren. Hun la vekt på utdanning og helse når det gjelder kvinner – det må prioriteres.  

1 av 5 kinner har opplevd vold i løpet av de siste 12 mnd over hele verden. Migrasjon av kvinner er 

utsatt, og det handler kanskje om tvungen flukt pga konflikt og fattigdom, og de er ofte offer for 

menneskehandel. Man bør kanskje implementere lover som bare gjelder kvinner slik at de er bedre 

beskyttet.  

All fremgang som FN har oppnådd før pandemien har nå hatt alvorlige tilbakeslag, og klarer vi å 

bygge oss opp igjen.  Det må invisteres mer ressurser og penger på dette arbeidet, og kvinnene må 

også selv inkluderes i prosessene.  I hvert fall hvis vi skal oppnå målet med Bærekraftsmål 5 innen 

2030.  

Andre Mundal kom direkte fra New York og flyplassen for å delta på dette møtet. Han er UDs 

utsending til Sikkerhetsrådets møte som var i NY uken før, og hvor Kvinner, fred og sikkerhet var på 

agendaen. Han kunne fortelle at dette var det første fysiske møte i Kvinner, fred og sikkerhet-

komiteen siden pandemien begynte, og hans oppsummering viser at forskjellene mellom landene har 

blitt mye større. Landene som gjør det bra på dette emnet, gjør det litt bedre, men de som var 

verstinger fra før gjør det mye, mye verre.  

Og det er mye snakke om Afghanistan som er nederst på alle lister.  



Men som han avsluttet med å si, vi må hjelpe kvinner over hele verden til ikke å oppleve dette mer, 

og det blir ikke fred i verden før vi oppretter en ny balanse. Men dette handler også om menn! De 

må utdannes og lære at kvinner har de samme rettigheter! 
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