FNs toppmøte New York
25. september til 27. september 2015
Monica Faye, FN-kontakt
Den 25. september 2015 vedtok verdens ledere nye bærekraftsmål, 17 mål i alt. De nye målene skal erstatte
tusenårsmålene som ikke ble hundre prosent gjennomført innen 2015. Det er en felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er veldig ambisiøse mål, og det spørs om de
makter å nå disse målene på 15 år.

Punkt 5 omhandler likestilling, og jeg hørte på radioen at vår statsminister Erna Solberg talte til hundretusener i Central
Park og lovte utdanning til jenter over hele verden. Det gjenstår å se, men Norge skal i hvert fall være med på å arbeide
det frem.
FNs siste store kvinnekonferanse var i Bejing i 1995. Jeg var på en konferanse i Oslo i regi av Fokus den 17. september hvor
hensikten var å oppsummere hva som skjedde i Bejing og hvor vi står i dag 20 år etter. (Dette ble også feiret på
toppmøtet i New York). Her var bl.a. Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne, Grete Berget – Barne- og
familieminister 1991 – 1996, Hege Skeie – leder av likestillingsutvalget i 2011 og 2012 og Charlotte Bunch – Direktør og
Seniorprofessor, på Center for Women’s Global Leadership ved Rutgers University. Det var en veldig interessant og
spennende konferanse med mange flinke folk, men dessverre ble jeg gjort oppmerksom på at selv om konferansen i Bejing
hadde vært unik i sitt slag, med bla. fabelaktige taler av henholdsvis Gro Harlem Brundtland og Hilary Clinton, så var
likestilling på vikende front og i tilbakegang over hele verden, selv i Norge. Og UN Women var blitt ganske marginalisert
etter at flere konservative og gammeldagse land er blitt medlem av FN. Her har vi altså ennå en jobb å gjøre, og som de sa
på konferansen, vi skylder våre forgjengere, pionerene, kvinnene som har kjempet for vår sak i Norge å stå på og legge til
rette for at kvinnesaken/likestillingen går fremover.
Soroptimist International hadde en liten delegasjon som var til stede på toppmøtet. Pat Black, International Director of
Advocacy, har blogget fra toppmøtet på SIs hjemmesider. Det anbefaler jeg alle å lese hvis de er interessert. Hun sitter
igjen med mange inntrykk, men som en konsultativ NGO så var hun ikke garantert plass under alle forhandlingene, og
organisasjonene måtte stille seg tidlig i kø for å sikre seg en billett. Men det hun ikke fikk med seg «live» tok hun igjen med
alle tv-sendingene som dekket toppmøtet hele tiden.
Fire dager etter at bærekraftmålene ble vedtatt skrev Aftenposten på lederplass: «Vi er vitne til en prosess hvor FN viser
seg fra sin svakeste side». Jeg har ikke gjort meg opp noen mening om de har rett eller ikke, men noen dager senere svarte
FN-sambandet Aftenposten: «Vi våger å påstå det stikk motsatte: vi er vitne til den mest demokratiske prosessen i FN
noensinne og at dette viser styrke, ikke svakhet. Aftenpostens utsagn vitner om en, i beste fall, misforståelse av FNs rolle
som et forum for drøfting av viktige internasjonale spørsmål. Både tusenårsmålene og bærekraftsmålene forplikter og
bidrar til en felles fokusert innsats for å løse globale utfordringer.»

