FNs SIKKERHETSRESOLUSJON 1325 - REFERAT FRA MØTE I UD 23. JUNI 2015
UD inviterte i juni til nytt møte i samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet for dialog rundt
gjennomføringen av Handlingsplanen 2015-2018. Hovedtemaet for møtet var kvinners deltagelse og
integrering av kjønnsperspektivet i fredsprosesser og –forhandlinger.
Statssekretær Hans Brattskar ga en oppdatering av departementets gjennomføring av Handlingsplanen og
aktuelle landsituasjoner. Han fortalte at det var opprettet et nordisk kvinnemeglernettverk, etter initiativ fra
norsk UD, og etter modell fra Afrika. Meglernettverket skal bistå ved fred- og forsoningsprosesser. Det skal
senere etableres et globalt nettverk.
Prioriterte land for norsk UD:
Palestina: har en strategisk plan for 1325. Norge stiller med workshop i forbindelse med gjennomføringen
Afghanistan: kvinner deltar i nasjonale og internasjonale prosesser på ulike nivå
Columbia: svært engasjert der, etterspør bl.a. kvinners deltagelse både hos Regjering og FARK.
Sannhetskommisjonen ivaretar kjønnsperspektivet, skal bistå når Fredsavtalen er undertegnet.
Sør-Sudan: fokusland for UD både når det gjelder 1325 og utdanning. Vanskelig situasjon nord i landet, skal
utarbeides en plan, sivile er med. Det skal avholdes en konferanse om radikalisering/voldelig ekstremisme, hvor
kjønnsperspektivet er hensyntatt både hos myndigheter og ungdom. Det er svært prekært for kvinner pga
systematisk bruk av vold på begge sider. Kvinner er lite inkludert og har liten innflytelse på prosessene. UD
arbeider ikke direkte inn i landet, men gir sin støtte via FN, UNICEF og frivillige organisasjoner.
Statssekretæren minnet om 15 års jubileet til høsten, som UD vil markere sammen med sivilt samfunn.
En representant fra Forsvarsdepartementet deltok også. Fra 1.1.2015 kom en ny lov om 1. gangs tjeneste, etter
sesjon del 2 vil kvinneandelen være 37 %, mot 16 % i dag. På sikt håper de at antall kvinner vil øke ytterligere.
Det drives opplæring i Irak, og kjønnsperspektivet er ivaretatt i de kurdiske styrkene. Etter hvert vil 1325 bli en
integrert del av Forsvaret.
UD venter på Generalsekretærens rapport. FN er normsetter for internasjonal politikk, og UD vil vurdere
rapporten før nye tiltak iverksettes.
Bjørg Skotnes, tidligere daglig leder i FOKUS, nå ansatt i UD, understreket at de vil utvikle strategier og lage en
veileder for UDs engasjement i fredsprosesser. Konflikter må forstås/løses i et kjønnsperspektiv. Dette må
gjennomsyre alt arbeid i forhandlinger og gjennomføring av fredsprosesser. Veiledere med kontekstanalyse for
enkeltland skal lages. Columbia kan bli mal for andre land.
Etter informasjon fra UD og Forsvarsdepartementet ble det åpnet for dialog med de fremmøtte NGOrepresentanter. Mange benyttet anledningen til kommentarer og spørsmål. Med bakgrunn i en artikkel i
Aftenposten sommeren 2015, som bekrefter at det er tøft for kvinner å arbeide i Forsvaret, ba jeg på vegne av
soroptimistene om en kommentar til denne artiklen. Hvis Norge skal være aktive i 1325, bør vi være gode
rollemodeller for andre land. Hva vil Forsvaret gjøre for at kvinner integreres og trives bedre i vårt eget land,
spurte jeg. Hans umiddelbare svar var: Jeg arbeider med sikkerhet, ikke personal, men han visste at mange
kvinner ikke likte å bli kvotert inn og innrømmet at Forsvaret skulle ta tak i arbeidsmiljøet. BRA!
Etter møtet i UD var medlemmene i Forum 1325 invitert til nytt møte i FOKUS. Siden mange skulle feire
St.Hans, var det kun et fåtall som hadde anledning. Magnus Holtfodt, rådgiver i FOKUS, har skrevet eget
referat fra dette møtet, som følger vedlagt.
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