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Kort referat fra møte 10.02.16 i FORUM 1325 –
KVINNER, FRED OG SIKKERHET
Deltagerne i FORUM 1325 møtes jevnlig. Agenda for dette møtet var:
1. Oppsummering av forumets arbeid i 2015
15 års jubileet for SR 1325 ble markert i FNs sikkerhetsråd, og den globale studien om 1325 ble
publisert. Norge lanserte sin nye handlingsplan for implementering av 1325. Forumet hadde fem
møter i 2015 og tre felles møter med myndighetene. Noen organisasjoner deltok på et eget
seminar og har laget en publikasjon om sitt 1325 arbeid.
2. Den nye veilederen for utenrikstjenestens arbeid med kvinner, fred og sikkerhet
Veilederen er en operasjonalisering av handlingsplanen. Derfor er det lite nytt. Det stilles få krav,
kun anbefalinger om hvordan man kan arbeide opp mot norske ambassader i konfliktland. Det
står skuffende lite om samarbeid med sivilt samfunn, og vi har liten mulighet for å påvirke
innholdet.
3. Planer for forumets arbeid i 2016
Sivilt samfunn skal levere skyggerapport til CEDAW, og Forumet ønsker å bidra ifm 1325 delen.
Man forventer at veilederen på 1325 følges opp med en årlig plan og en årlig rapport fra norske
myndigheter. Dette vil bli fulgt med argusøyne. Selv om Forumet har god dialog med UD, er det
små påvirkningsmuligheter. Det finnes god dokumentasjon på at kvinner er viktige for å skape
fred. Derfor er ikke dette en ren «kvinnesak». I mange land er det etablert egne parlamentariske
nettverk for 1325. En god ide kan være å identifisere politikere som har uttalt seg positivt om
«kvinner, fred og sikkerhet» for om mulig å etablere kontakt på Stortinget. Et naturlig sted å
starte er hos medlemmer i Utenriks- og forsvarskomiteen.
4. Norges fremtidige utenriks- og sikkerhetspolitikk
En ny stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk kommer våren 2017. Statsrådene
Børge Brende og Ine Riksen Søreide startet debatten om dette på Litteraturhuset i februar i år.
Brende understreket tydelig at Norge vil ha et større fokus på fred og sikkerhet, og
utenrikspolitikken skal i større grad brukes for å sikre Norges interesser. Det skal brukes mer av
bistandspengene på sårbare stater i Nord-Afrika, Sahel og Midt-Østen. Endringen vil merkes
allerede på neste års statsbudsjett, og en stortingsmelding med navnet «Veivalg i norsk utenriksog sikkerhetspolitikk» er varslet. Veivalget blir viktig for også å ivareta egen sikkerhet, iflg. Brende.
Flere som kjenner bistandsfeltet godt, har også uttalt seg kritisk til hvilke land som vil miste
bistand, og frykter at den langsiktige bistanden får mindre plass. En dreining mot sårbare stater er
en internasjonal trend, som er i sterk kontrast til FNs nye bærekraftsmål, som skal gjelder for alle
land, ikke bare de som er i krig og konflikt. Hva vil skje med fattige, men fredelige land?
5. Kirkelig fredsplattform vil publisere en rapport om sivil fredsbevaring denne våren. «Bestemødre
for fred» deler ut flyers hver onsdag kl. 11.30-12.20 utenfor Stortinget
6. Vedlegger referat fra møte i UD: samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet. Her deltok
representanter fra FOKUS, hvor noen av ovennevnte problemstillinger ble besvart.

Gerd Louise Molvig
FOKUS-kontakt

