
REFERAT FRA MØTE I UD 16.06.17 

Utenriksdepartementet inviterte til møte i forbindelse med gjennomføringen av handlingsplanen 
«Frihet, makt og muligheter». Både Monica Faye og undertegnede var tilstede som representanter 
for Norgesunionen av soroptimister. 

 

 

 

Utenriksminister Børge Brende sier i forordet til Handlingsplanen: 
En handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling forplikter hele utenrikstjenesten til innsats.  
Jeg vil sikre aktiv gjennomføring i departementet, ved utestasjoner, i Norad og hos andre offentlige 
forvaltere av norske midler og norsk utenriks- og utviklingspolitikk.  Jeg forventer at ledere tar et 
særlig ansvar for å oppnå resultater og for en helhetlig gjennomføring av regjeringens 
styringsdokumenter på området, herunder handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet. 

Statssekretær Laila Bokhari (avbildet under) startet med en oppsummering av status i arbeidet med 
Handlingsplanen. 

         

 

UD/Norad har en intern arbeidsgruppe som koordinerer gjennomføringen. Det er også opprettet en 
pådrivergruppe for likestilling. Et eget program over 5 år kalt LIKE – likestilling for utvikling - er 
etablert. Programmet skal kombinere norske likestillingserfaringer med bistandspraksis i diverse 
land, i tråd med FNs bærekraftsmål.  UD har inngått dialog med myndighetene i Nepal og Etiopia om 
programveiledere. Makthaverne skal lære om norske erfaringer med barneombud og 

Formålet med UDs møte 
var å formidle hovedlinjer 
for status på 
likestillingsfeltet. UD 
ønsket også innspill på 
viktige prioriteringer 
fremover i internasjonalt 
arbeid for kvinners 
rettigheter og likestilling. 

Vi opplever paradokser hele tiden; positivt og negativt, fremskritt 
og tilbakeskritt, sa Bokhari. Likestilling har fått et helt 
Bærekraftsmål av FN  (SDG 5). Menneskerettigheter er drivkraft 
for vekst og stabilitet. Likestilling er et samfunnsgode. Systematisk 
undertrykking i enkelte land/religioner av arv, eiendom, kreditt, 
utdanning og kropp er økende. Konflikter er mer langvarige, kriser 
mer sammensatte. Det er mer voldelig ekstremisme, og globale 
standarder svekkes.  Hun understreker også at Handlingsplanen 
for Kvinner, Fred og Sikkerhet ofte er sammenfallende med 
likestillingsinnsatsen. 



likestillingsombud og seksuelle/reproduktive rettigheter, for å øke jenters selvbestemmelse og 
handlingsrom.  Dette er spesielt viktig etter «Munnkurvregelen» (hvis det informeres om abort, faller 
bistanden fra USA bort). Pga USAs sanksjoner har Norge gitt ekstra bevilgninger.  Kvinnekommisjonen 
i New York i mars vil også behandle dette. Det er tydelige koplinger mellom menneskerettigheter og 
seksuell helse. Menneskerettighetsrådet i Genève er også involvert.   

Leder av UN Women har nettopp vært i Norge, og besøkte bl.a. UD for å snakke om likestilling. FNs 
kvinnesjef bekreftet at FNs generalsekretær prioriterer målet om full likestilling i FN innen 2030. For 
å lykkes med dette, må det ansettes 200 kvinner. Verdensbanken gjør også mye ifm jobbskaping og 
privat sektor.  Det skal være et toppmøte i London 11. juli om bl.a. kvinner i arbeidslivet. 

Fra sivilt samfunn ble det spilt inn følgende prioriteringer: 

 Helhetlig tenkning rundt alt UD gjør. Helse og utdanninger er bra, men energi, klima, miljø 
må også med.  

 Kvinner, Fred og Sikkerhet må prioriteres høyere 
 Sivilt samfunn må inkluderes mer 
 Må tenke både kortsiktig og langsiktig samtidig 
 Ende større trykk på land hvor man ikke kan uttale seg om abort 
 Regnskogmidler må også gå til kvinner 
 Må se ekstra på sårbare grupper 
 Få flere menn inn i prosjekter og program 
 Større fokus på Sør-Asia og muslimske liv 
 Matsikkerhet 
 Jobbe mer mot jenter/kvinner på landsbygda; jordbruk, skogbruk og fiske 
 Involvere kvinner mer for å gi dem eierskap til eget liv 
 Kvinnelige menneskerettsforkjempere må beskyttes enda bedre på landnivå 

(for eksempel Russland) 
 Kvinners politiske og økonomiske rettigheter i Latin-Amerika 
 Vold – skadelige skikker; analyse og tiltak 
 Kvinner i Iran blir trakassert, undertrykt og diskriminert. De har en kvinnebevegelse, men blir 

ikke støttet globalt  
 Bedre informasjon til minoritetskvinner i Norge om deres rettigheter 

 

Både statssekretær Laila Bokhari og fagdirektør Bjørg Skotnes, i Seksjon for menneskerettigheter, 
demokrati og likestilling, ga meget gode svar og tilbakemeldinger på innspillene.  Ingen tvil om at UD 
arbeider strukturert og bevisst med disse spørsmålene gjennom egen pådrivergruppe for likestilling, 
møteplasser, analyse og tematisk satsing. UD leverer årlig et budsjettforslag til Stortinget, samt en 
rapport knyttet til handlingsplanens tematiske satsingsområder. Rapporteringen er basert på globale 
indikatorer i tråd med bærekraftsmålene.  Norge er et foregangsland! 

Gerd Louise Molvig 
FOKUS-kontakt 

 

 
 



 


