
 
 
 

Invitasjon til åpent møte 

 

Lansering av FN 70: En ny dagsorden 

 
Utenriksminister Børge Brende inviterer til diskusjon om hvordan FN skal møte 

dagens globale utfordringer. Innledninger ved utenriksministeren og følgende 

paneldeltakere; 

 
Sarah Cliffe, New York University  

Navi Pillay, FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter  

Bruce Jones, Brookings Institution  

Rima Khalaf, Leder av FNs sosiale og økonomiske kommisjon for Vest-Asia  

 

Dato: Tirsdag 17. februar kl. 10 – 12 
 

Oppmøte kl. 09.45 

 

Sted: Møterom NK 515, Utenriksdepartementet, 7. juniplassen 1 

 

 

FN har de siste 70 årene spilt en viktig rolle i å opprettholde, utvikle og styrke internasjonal orden 

og internasjonalt arbeid for fred, utvikling og menneskerettigheter. FN er den viktigste globale 

arena for mellomstatlig samarbeid. FN er også en viktig operativ aktør som fremmer 

fred/sikkerhet, utvikling og menneskerettigheter. Med nye problemområder som klimaendringer, 

nye aktører som det sivile samfunn og nye globale maktforhold er verden i dag svært ulike den i 

1945 da FN ble etablert. Både som samarbeidsorgan for alle verdens stater og som aktør står FN 

ovenfor nye globale utfordringer.  

 

 

På møtet lanseres Utenriksdepartementets nye prosjekt ”FN 70: En ny dagsorden”. Sammen 

med andre stater, så vel som forskere, tenketanker og sivilsamfunn i Norge og i utlandet vil 

departementet se nærmere på hvordan vi kan sette FN i stand til å møte de globale utfordringer. 

Formålet er å styrke FN både som en aktør og som en møteplass. FN og det multilaterale system 

er en bærebjelke i alle de fem hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk; verdier, sikkerhet, økonomi, 

utvikling/humanitært arbeid og i klimaspørsmål. Prosjektet vil utvikle ideer til reform av FN og 

det vil bidra til å utvikle og styrke norsk FN-politikk. Seminaret er det første blant flere 

begivenheter om norsk FN-politikk og FN-reform i FNs jubileumsår 2015.  



Problemstillinger til diskusjon:  
 Hvilken betydning har FN hatt for internasjonale relasjoner og internasjonal utvikling de 

siste 70 årene?  

 Hvilke globale trender preger verden i dag, og hvilke utfordringer gir dette for FN?  

 I hvilken grad bør FN være operasjonell og normativ eller begge deler?  

 Hvordan fremme mer innovasjon og flere partnerskap?  

 Hvilke oppgaver bør FN prioritere?  

 Hva vil medlemsstatene, som ”eiere” av FN, med FN?  

 Hvordan reformere generalforsamlingen, Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og 

Sikkerhetsrådet?  

 

Pressekontakt for utenriksministeren: Astrid.Versto@mfa.no, +4790192920  

 

Deltakelse krever påmelding til rd@mfa.no innen 13. februar. Vennligst skriv 

“påmelding” i meldingsfeltet. Møtet vil foregå på engelsk.  

 

Biografier: 

 
Bruce Jones (Canada) er nestleder for programmet for utenrikspolitikk ved the Brookings Institution 

og er medlem av det uavhengige høynivåpanelet om FNs fredsoperasjoner. Tidligere har Jones jobbet 

som seniorrådgiver for FNs Generalsekretær og i Verdensbanken. Hans siste publikasjon er “Still Ours 

to Lead: America, Rising Powers, and the Tension between Rivalry and Restraint. “  

 

Sarah Cliffe (Storbritannia) er direktør ved New York University sitt Senter for internasjonalt 

samarbeid (CIC). Hun har jobbet med sårbare stater for Verdensbanken og FN. Hun ledet arbeidet med 

Verdensbankens banebrytende rapport om konflikt og utvikling i 2011. Hun har hatt flere lederjobber i 

Verdensbanken, bl.a. som strategidirektør for Øst-Asia og Stillehavet (2007-2008). Hun har også vært 

FNs assisterende generalsekretær for sivile kapasiteter (2011-2014).  

 

Rima Khalaf (Jordan) er vise-generalsekretær og leder av FNs sosiale og økonomiske kommisjon for 

Vest-Asia (ESCWA). Khalaf har også vært vise-statsminister og har innehatt flere statsrådsposter i 

Jordan. Hun var assisterende generalsekretær og leder av Det regionale byrå for arabiske stater ved 

FNs utviklingsprogram (2000-2006). Hun har vært medlem av en rekke internasjonale kommisjoner, 

inkludert kommisjonen som gjennomgikk Verdensbankgruppens styresett i 2008-2009.  

 

Navi Pillay (Sør-Afrika) er FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter (2008-2014). Hun 

var første kvinne som startet advokatpraksis i Natal i Sør-Afrika i 1967. Hun fungerte som 

forsvarsadvokat for anti-apartheidaktivister, avdekket tortur og fremmet rettighetene til fangene fra 

Robben Island. I 1995 ble hun utnevnt til dommer i Sør-Afrikas Høyesterett og dommer i Det 

internasjonale straffetribunalet for Rwanda. I 2003 ble hun utnevnt til dommer for Den internasjonale 

straffedomstolen i Haag. 


