
FN-dagen 24.oktober 

FN-sambandet, UNDP og Unicef inviterte til debattmøte om det aller helligste i norsk utenrikspolitikk 

– nemlig Norges relasjon til FN.  

Vi lever i en tid preget av krig og ustabilitet, av økende ulikhet, mer klimaendringer og mer mat-

usikkerhet. Hva gjør egentlig FN med dette? Hvorfor er det stadig flere mennesker som lever i krig og 

konflikt, på flukt og i fattigdom, selv om dette stadig diskuteres i FN? Hvordan påvirker Norge FN, og 

hvorfor er et sterkt FN i Norges interesse? Hvilken betydning har Norges økonomiske støtte til FN? 

Ødelegges Norges omdømme når bistanden reduseres? 

Katarina Bu åpnet og ønsket velkommen. Hun er helt nyansatt generalsekretær i FN-sambandet og 

var også moderator for debattene.   

Panel 1:  

UNDP: Arvinn Gadgil, direktør for UNDP, Oslo Governance Center 

UNICEF: Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge 

NUPI: Ole Jacob Sending, forskningsleder 

Første spørsmål: Trenger vi FN? JA!!! Enstemmig fra alle. FN er til for fred og sikkerhet i verden, og 

alle medlemmene skal løse problemene sammen.  

Nå står vi i alle kriser på en gang: pandemi, krig, klimaendringer – mer fattigdom osv. FN lager globale 

regler, møteplasser – har organisasjoner på bakken – mange land er med! 

Kina og Russland forsøker å utvanne FNs regler, mens alle andre land ser nytten av enighet i FN.  

Vår nåværende regjering går vekk fra 1 % regelen og reduserer til 0,75. Dette legges merke til over 

hele verden og går utover vårt omdømme. Dette gjelder jo også penger til FN-organisasjoner. Pga 

gassprisene får vi nå et omdømmeproblem og framstår som krigsprofitører. Da bør vi bruke disse 

pengene på å redde resten av verden. Penger til bistand gjør heller ingen ting med vårt 

overopphetede indre marked.  

Panel 2:  

Åsmund Aukrust, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen (AP) 

Dan-Inge Ulstein, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen (KrF), tidligere utviklingsminister 

Ingrid Fiskaa, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen (SV) 

Norge trenger FN – Dette er spesielt viktig for små land ellers blir det bare den sterkestes rett. Og alle 

problemer må løses globalt nå. Derfor er FN mer viktig enn før, og alle må følge Folkeretten! 

SV klandret også regjeringspartiet for å være krigsprofitører, og regjeringen er avhengig av SV for å få  

flertall for budsjettet sitt. SV vil ha tilbake 1 % målet.  

FN bør nok være flinkere til å synliggjøre alt bakkearbeidet de gjør, istedenfor alle de store 

konfliktene. Det bør også diskuteres hvordan vi støtter og bruker FN til det viktige arbeidet de gjør. 

Alle var enige om at FN er viktigere enn noen gang, da de fleste problemer som verden har nå MÅ 

løses globalt i samarbeid med alle! 

Monica, 4. november 2022 


