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Rapport fra møte i FNs kvinnekommisjon - 

CSW – 56. sesjon, 27. februar til 9. mars 2012 
 

 

1. Kort oppsummering – hovedinntrykk  

De årlige møtene i FNs kvinnekommisjon er en av de sentrale møteplassene om FNs 

likestillingsarbeid mellom kvinner og menn for både politikere og NGO’er i FN. Årets 

tema var: 

 

 ”The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, 

development and current challenges”  

 

En rekke FN-institusjoner og organer fremhevet sammenhengen mellom likestilling, 

økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse. Denne sammenhengen ble først og fremst 

dokumentert gjennom statistisk materiale,og  ikke kun retorikk. Det er særlig grunn til 

å trekke fram FAO som blant annet beregner at lik tilgang for kvinner til 

landsbruksressurser vil øke matproduksjonen i utviklingsland med 2.5 – 4 prosent , noe 

som vil kunne hjelpe opptil 100 – 150 millioner ut av sult og fattigdom. Årets tema er 

sentralt også i FNs arbeid og forberedelser til toppmøtet Rio +20 som finner sted i juni i 

år. 

 

 Norge ved statssekretær Ingrid Fiskaa hadde en aktiv rolle under høynivådelen av 

sesjonen. I flere av innleggene som ble holdt under denne delen ble det fra norsk side 

trukket fram betydningen av kvinners rett til seksuelle og reproduktive rettigheter, 

betydningen av likestilling mellom kjønnene som grunnlag for økonomisk vekst i et 

samfunn samt betydningen av å mobilisere gutter og menn for økt likestilling. Som 

formannskapsland i Nordisk  Ministerråd, hadde Norge i tilegg ansvaret for 

organisering av to nordiske side-arrrangementer. 

 

Som forventet var det også under årets Kommisjonsmøte sterke fronter med hensyn til 

hvordan kvinners tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter skulle omtales i de 

resolusjoner og dokumenter som ble forhandlet under sesjonen. 

 

For første gang i CSW sin historie ble sesjonen avsluttet uten at landende kom til 

enighet om sluttdokumentet. Dette vitner igjen om et meget dårlig klima for 

kvinnersrettigheter. Frontene stod, som i mange andre sammenhenger, om omtale av 

kvinners rett til seksuelle og reproduktive rettigheter, herunder seksualundervisning, 

prevensjon og abort. I tillegg var det strid om omtale av rettigheter til arv og jord. Det 

var i mange sammenhenger også vanskelig å få tilslutning til referanser og bruk av 

tidligere fremforhandlede begreper som gender equality. Og dette i et sluttdokument 

som handler om kvinners rettigheter. Dette er en utvikling som i stor grad nå har 

manifistert seg både gjennom Generalforsamlingens arbeid i 3. komité og nå under 

CSW. Motstanden ledes stort sett an av Vatikanet med tilslutning fra en rekke land som 
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Syria, Iran, Afrikagruppen og karibiske land. Med enkelte katolske land i spissen i EU, 

er heller ikke EU en drivkraft i FNs normative arbeid på likestillingsområdet. 

 

Norge spilte i denne sammenheng en meget aktiv rolle (se pkt 4.8 i rapporten).  

 

2. The Commission on the Status of Women – CSW 

FNs kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women – CSW) er underlagt 

FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) som igjen rapporterer til FNs 

Generalforsamling (herunder 3. komité). CSWs overordnede mandat er å fremme 

kvinners sosiale, økonomiske, politiske og utdanningsrettigheter internasjonalt. CSW 

ble avholdt for 56. gang i perioden 27. februar til 9. mars 2012.  

 

Hovedtemaet for årets sesjon var: 

 ”The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, 

development and current challenges”  

Evalueringstemaet var: 

”Financing for gender equality and the empowerment of women” 

Neste års tema for CSW er: 

”Engaging young women and men, girls and boys, to advance gender equality” 

Sesjonen er delt inn i en høynivåuke samt en uke med forhandlinger av resolusjoner. 

Fra hver sesjon foreligger det normalt et overordnet sluttdokument fra sesjonen, en 

såkalt slutterklæring (agreed conclusions). I tillegg vedtas det enkeltresolusjoner om 

gitte temaer. I år ble det ikke enighet om innholdet i  slutterklæringen. Se mer om dette 

under rapportens punkt 4.8. 

 

Norge holdt innlegg bl.a. under følgende sentrale FN-arrangementer og møter under 

høynivåuka (se lenke til vedleggene): 

 

- Generaldebatten 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/taler_og_artikle

r_av_ovrig_politisk_lede/taler_fiskaa/fiskaa_2012/csw.html?id=675675) 

- High level round table - “The empowerment of rural women and their role in 

poverty and hunger eradication, development and current challenges” 

- Side-arrangement med Parliamentarians for Global Action - ”Opportunities and 

Challenges in Improving Rural Women’s Access to Clean Water and Renewable 

Energy” 
- Side-arrangement om LHBT 

(http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/Disussion-on-

Lesbian--Bisexual-women-and-Transgender-persons/) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/taler_og_artikler_av_ovrig_politisk_lede/taler_fiskaa/fiskaa_2012/csw.html?id=675675
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/taler_og_artikler_av_ovrig_politisk_lede/taler_fiskaa/fiskaa_2012/csw.html?id=675675
http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/Disussion-on-Lesbian--Bisexual-women-and-Transgender-persons/
http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/Disussion-on-Lesbian--Bisexual-women-and-Transgender-persons/
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- Ekspertpanel 3 - “Evaluation of progress in the implementation of the agreed 

conclusions of CSW 52 on “Financing for gender equality and the empowerment 

of women” 

 (http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/CSW-Financing-for-

gender-equality-and-the-empowerment-of-women/) 

- Avlustningsinnlegg fra Norge  

(http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/CSW56-Norways-

statement-on-final-day/) 

 

3. Den norske delegasjonen til 55. sesjon. 

Norges offisielle delegasjon til CSW oppnevnes av BLD og UD i fellesskap. UD 

utferdiger instruks for delegasjonen. Medlemmene i delegasjonen akkrediteres til 

arrangementer i regi av FN, i tillegg til at enkelte delegasjonsmedlemmer har oppdrag 

på vegne av Norge under arrangementer i løpet av CSW.  

 

På grunn av Norges formannskap i Nordisk Ministerråd (NMR) for 2012, var deltagere 

fra sekretariatet  i NMR inkludert i den norske delegasjonen.  

 

Delegasjonen for CSW 2012 

Statssekretær Ingrid Fiskaa (UD) ledet delegasjonen ved statsråd Audun Lysbakken 

sitt fravær.  

 

Øvrige deltagere var Rasmus Gedde-Dahl (UD), Fredrik Arthur (UD), Arni Hole 

(BLD), Hilde Bautz-Holter Geving (BLD), Jorun Hjertø (BLD), Bjørn R. Lescher- 

Nuland (BUFdir), Gro Lindstad (FOKUS), Merete Larsmoen (FOKUS), Karin Enodd 

(LO), Ingrid Grene Henriksen (Norsk Bygdekvinnelag), Ole Bredesen Nordfjell 

(Reform), Morten Wetland (FN-delegasjonen i New York), Thoralf Stenvold (FN-

delegasjonen i New York), Azari Shorish (FN-delegasjonen i New York), Linn Mårtens 

(Nordisk Ministerråd), Jesper Schou- Knudsen (Nordisk Ministerråd) og Silje Bergum 

Kinsten (Nordisk Ministerråd). 

 

Delegasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse etter likestillingsloven § 21.  

 

Generelt om delegasjonens arbeid 

Delegasjonen, under ledelse av Fiskaa, gjennomførte faste morgenmøter hvor program, 

avrapportering, fordeling av oppgaver m.v. ble gjennomgått. Ett morgenmøte ble 

utvidet med representanter fra sivilt samfunn for øvrig.  

 

På oppdrag fra BLD hadde FOKUS gjennomgått og laget sammendrag av de offisielle 

dokumentene fra CSW til bruk for delegasjonen. Dette inkluderte blant annet: 

- Report by the Under Secretary General of UN Women to CSW. 

- Report of the Secretary General on The empowerment of rural women and their role in 

poverty and hunger eradication, development and current challenges . 

 

FOKUS hadde også ansvar for å holde oversikt over side-arrangementene. 

http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/CSW-Financing-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women/
http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/CSW-Financing-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women/
http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/CSW56-Norways-statement-on-final-day/
http://www.norway-un.org/Statements/Other-Statements/CSW56-Norways-statement-on-final-day/
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4. Arrangementer i regi av CSW 

 

4.1 Sesjonen åpnet mandag 27. februar med innlegg fra: 

- H.E. Ms. Marjon V. Kamara, Chair of the Commission on the Status of Women. 

- H.E. Mr. Milos Koterec, President of the Economic and Social Council 

- Ms. Asha-Rose Migiro, United Nations Deputy Secretary General 

- Ms. Michelle Bachelet, Under Secretary – General og Executive Director,  

UN Women 

- Ms. Silvia Pimentel, Chair of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women (CEDAW) 

 

UN Women 

Leder for UN Women, Michelle Bachelet, innledet med å understreke behovet for et 

tett samarbeid med sivilt samfunn både på nasjonalt, regionalt og globalt nivå.  Hun 

viste også til seksuell og reproduktiv helse som grunnleggende viktig for å styrke 

kvinners stilling og likestilling mellom  kjønnene.  

 

Videre fremhevet hun at styrking av kvinners stilling generelt er viktig for fred, 

økonomisk vekst, matsikkerhet.  Styrking av kvinners stilling på landsbygda er 

avgjørende for å redusere fattigdom og sult samt sikre bærekraftig fred og utvikling. 

Hun viste videre til at bare 5 prosent av tjenestene i landbruket er tilgjengelig for 

kvinner. Innlegget i sin helhet er tilgjengelig på UN Women sine hjemmesider. 

 

4.2 Norges innlegg i generaldebatten 29. februar 

Statssekretær Ingrid Fiskaa holdt Norges innlegg i generaldebatten (se lenke under 

punkt 2.) og hun fremhevet betydningen av å beskytte kvinners rettigheter i forbindelse 

med svangerskap og fødsel.  Det ble vist til at mange fattige kvinner ikke kan velge om 

og når de skal ha barn, og så mange som 13 prosent av alle mødre som dør, dør på 

grunn av farlige aborter. Statistikk viser at graviditet og fødsler i ung alder hindrer 

jenters tilgang til utdanning, arbeid og økonomisk og politisk frihet.  

 

Videre påpekte hun at det må aktive tiltak til for å sikre kvinner full økonomisk 

deltagelse. Kvinner må få tilgang til økonomiske ressurser som kreditt, eiendom, vann, 

energi, teknologi og anstendig arbeid.  Det ble vist til behovet for bruk av lovendringer, 

håndheving av lover og i noen grad positiv særbehandling som kvotering og subsidier 

for  å oppnå resultater. Positiv særbehandling vil ikke minst være viktig når det gjelder 

politisk deltagelse for kvinner i mange land. Dette vil spesielt gjelde i land som 

gjennomgår store politiske endringer. Kvinners rettigheter bør derfor nedfelles i 

grunnlover og sikres gjennom lover og håndheving.   

 

Fiskaa understreket videre betydningen av å mobilisere gutter og menn for å oppnå 

likestilling og styrking av kvinners stilling. Hun viste til at kvinners deltagelse og 

rettigheter må integreres i forhandlingene frem mot FN-konferansen om bærekraftig 

utvikling i Rio de Janeiro i juni. 
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Norge fikk flere positive tilbakemeldinger på innlegget. 

4.3 High Level Round Table 27. februar 

Tema for High-level round table var: 

 

 “The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, 

development and current challenges” 

 

Statssekretær Ingrid Fiskaa holdt innlegg . Hun viste til at temaet kvinner på 

landsbygda også er et sentalt tema i andre FN-sammenhenger – IFAD, G20 og Rio + 20.  

 

Det norske innlegget understreket at diskriminering av kvinner både er brudd på 

menneskerettigheter og hindrer bærekraftig økonomisk utvikling. Det ble vist til 

rapporter fra FAO som beregner at lik tilgang for kvinner til landsbruksressurser vil 

øke matproduksjonen i utviklingsland med 2.5 – 4 prosent , noe som vil kunne hjelpe 

opptil 100 – 150 millioner ut av sult og fattigdom. Utdannelse er nøkkelen til å bedre 

kvinners stilling og vil gi kvinner bedre tilgang til ressurser. Fiskaa avsluttet med å vise 

til at det trengs handlingsdyktige politikere for å få til nødvendige endringer.  

 

4.4 UN Women lunsj 28. februar. 

Michelle Bachelet inviterte ministre og ”heads of delegations” til lunsj 28.  

februar. Fra Norge deltok statssekretær Ingrid Fiskaa.  

 

4.5 Parliamentarians for Global Action – side-arrangement 28. februar 

Norge var invitert som hovedinnleder på et side-arrangement arrangert av 

Parliamentarians for Global Action (PGA). PGA er den eldste og tyngste globale 

NGO’en for sittende parlamentarikere. I tillegg til Norge deltok representanter fra 

Storting og Regjering i blant annet Tunis, Nigeria, Tyrkia og Hellas. 

 

Temaet var:  ”Opportunities and Challenges in Improving Rural Women’s 

Access to Clean Water and Renewable Energy. Side-arrangementet satte fokus 

på kvinners tilgang til rent vann og fornybar energi. Fiskaa holdt det norske 

innlegget (se vedlegg).  
 

4.6 LHBT side-arrangement 29. februar 

29. februar var Norge, Argentina, Sør-Afrika, England og FNs høykommisær for 

menneskerettigheter vertskap for et side-arrangement som satte fokus på rettigheter 

for lesbiske jenter og kvinner. Arrangementet hadde tittelen: “Prejudiced-based 

violence towards Lesbian & Bisexual women and Transgender persons”. 

 
Fiskaa holdt det norske innlegget. Forberedelsene til den norske deltagelsen på 

arrangementet ble gjort i nært samarbeid mellom BLD og Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratets LHBT-senter. 
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4.7 Ekspertpaneler under CSW 

De nordiske landene holdt felles innlegg på vegne av Norden under de ulike 

ekspertpanelene. 

 

Panel 1 

Priority theme 

“The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, 

development and current challenges”. Innlegg ble holdt av Sverige. 

 

Panel 2 

Priority theme 

“The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, 

development and current challenges with a focus on the role of gender-responsive 

governance and institutions for the empowerment of ruralo women”. Innlegg ble holdt 

av Finland. 

 

Panel 3 

Review theme 

“Evaluation of progress in the implementation of the agreed conclusions of CSW 52 on 

“Financing for gender equality and the empowerment of women” 

Focus: National experiences in implementing the agreed conclusions of CSW 52. Norge 

holdt innlegg på vegne av Norden.  

 

Innlegget viste til behovet for investering i likestilling. Det ble vist til den nordiske 

modellen med utbygging av et velferdssamfunn som muliggjør yrkesdeltagelse fra 

kvinner på lik linje med menn i kombinasjon med familie. Kvinnelig yrkesdeltagelse er 

en avgjørende faktor for økonomisk vekst i ethvert samfunn.   

 

Panel 4 

Review theme 

“Evaluation of progress in the implementation of the agreed conclusions of CSW 52 on 

“Financing for gender equality and the empowerment of women” 

 

Focus: progress in financing for gender equality from the perspective of international 

organizations and multilateral development partners”. Innlegg ble holdt av Island. 

 

Panel 5 

Emerging issue 

”Engaging young women and men, girls and boys, to advance gender equality”. Innlegg 

ble holdt av Danmark. 

 

4.8 Agreed conclusions og resolusjoner 

Årets CSW-sesjon ble avsluttet en uke på overtid uten at landende kom til enighet om 

sluttdokumentet. Dette er unikt i Kommisjonens historie og vitner om et meget dårlig 

klima for kvinnersrettigheter. Frontene står, som i mange andre sammenhenger, om 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm#panel5
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm#panel5
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omtale av kvinners rett til seksuelle og reproduktive rettigheter, herunder 

seksualundervisning, prevensjon og abort. I tillegg er det strid om omtale av rettigheter 

til arv og jord. Det er i mange sammenhenger også vanskelig å få tilslutning til 

referanser og bruk av tidligere fremforhandlede begreper som gender equality. Og 

dette i et sluttdokument som handler om kvinners rettigheter. Dette er en utvikling 

som i stor grad nå har manifistert seg både gjennom Generalforsamlingens arbeid i 3. 

komité og nå under CSW. Motstanden ledes stort sett an av Vatikanet med tilslutning 

fra en rekke land som Syria, Iran, Afrikagruppen og karibiske land. Med enkelte 

katolske land i spissen i EU, er heller ikke EU en drivkraft i FNs normative arbeid på 

likestillingsområdet. 

 

Følgende innberetning sendt fra Norges FN-delegasjon til Utenriksdepartementet da 

sesjonen var avsluttet oppsummerer dette som følger: 

  

”FNs kvinnekommisjon (CSW 56) ble avsluttet i dag, nesten en uke på overtid – uten at man kom 

til enighet om slutterklæringen.  Dette er selvsagt dypt beklagelig, ikke minst for kvinner på 

landsbygda, som var tema for årets møte.  Hele kommisjonen, som startet 27. februar, ble preget av 

land og andre aktører som ønsker å reversere likestillingspolitikken.  Med få unntak var det knapt 

mulig å komme til enighet om noe som ville gitt meningsfulle fremskritt hva gjelder kvinners 

rettigheter, makt og muligheter.  

  

Ikke overraskende toppet problemene seg i spørsmål om kvinners helse, herunder seksuell og 

reproduktiv helse og rettigheter.  Da forhandlingslederen kl. 01 natt til torsdag sa han ville legge 

frem et forslag til slutterklæring uten omtale av nevnte spørsmål, valgte Norge og USA å gjøre det 

klart at vi ikke kunne stille oss bak et slikt dokument.  Forhandlingene ble brutt, men torsdag 

morgen gjorde man et nytt forsøk, basert på et kompromiss utarbeidet av USA i samråd med Norge 

og andre likesinnede.  Heller ikke dette var akseptabelt for mange andre.  Blant de mest aktive 

motstandere var Afrika-gruppen, under sterk innflytelse av Egypts delegat.  Syria, Iran, Venezuela, 

Cuba og Russland tilhørte samme leir i forhandlingene.  I tillegg hadde Vatikanet gjennom hele 

kommisjonen forhandlet aktivt for å svekke språk hva gjelder seksualitet, rettigheter og helse. 

  

På denne bakgrunn - og da det hele var over - valgte Norges FN-ambassadør Morten Wetland å 

holde et innlegg der han tok et oppgjør med de krefter og holdninger som forsøker å overta 

kontrollen over FNs normative arbeid for å fremme kvinners rettigheter og likestilling.  Tittelen på 

innlegget er ”Moral Hazard”.  Se lenke til innlegget under punkt 2.    
  

Vi hadde før dagens avsluttende møte aktivt oppfordret andre til å ta ordet for samme formål.  Det 

førte til at EU, Sveits, Island og Tyrkia var blant dem som talte med samme budskap, om ikke 

formen var helt den samme.  I tillegg holdt bl.a. USA, Canada og Australia konstruktive innlegg.  

For første gang under årets CSW-møte var dermed de progressive i flertall blant talerne. 

  

Tross manglende enighet om slutterklæringen fra årets CSW, lyktes man fredag å vedta seks 

resolusjoner, herunder på mødredødelighet, urfolkskvinner og – for første gang – likestilling i 

naturkatastrofer (se tidligere løpende innberetninger).  Symptomatisk nok lyktes man derimot ikke 

å bli enige om den årlige CSW-resolusjonen om HIV/AIDS. 

  

Kommentar: FN-delegasjonen har siden tidlig i februar deltatt aktivt i forhandlingene om 

kvinnekommisjonens beslutninger.  Dette har vært en særdeles krevende, og til tider frustrerende, 
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øvelse.  For det første er det åpenbart at de aktører som ønsker å stille tiden tilbake blir bedre 

organisert for hvert år som går.  For det andre er det en økende utfordring at EUs ønske om felles 

stemme, og Unionens indre uenighet om viktige verdispørsmål på dette feltet, gjør at Norge ofte blir 

nokså alene om å forfekte de grunnleggende verdier og mål som vi ellers deler med våre nordiske 

venner og naboer, samt andre i samme hjørne av Europa.  Dette stiller svært store krav til 

delegasjonen, både politisk og praktisk.  Når vi denne gang valgte å bidra til å sette saken på 

spissen, var det etter nær konsultasjon med våre likesinnede.  Formålet var primært å si klart fra 

om hva som er i ferd med å skje.  Umiddelbart er det selvsagt intet bidrag til borgfred – men vår 

vurdering er at tiden nå er overmoden for å trekke en linje i sanden på dette feltet.  Dette er viktig 

både foran Befolkningskommisjonen i neste måned, relevant i forhold til Rio+20 og trolig 

avgjørende for å legge de riktige premisser for diskusjonen som nå må komme etter at FNs 

generalsekretær og Generalforsamlingens formann (uten forhåndskonsultasjoner) har foreslått et 

FN-toppmøte om kvinner og likestilling i 2015 (”Beijing+20, ref. innberetning fra deres 

presentasjon på Kvinnedagen 8. mars).” 

  

Norges avslutningsinnlegg ble holdt av ambassadør Morten Wetland, se lenke under 

punkt 2.  Michelle Bachelet, lederen av UN Women, var også kritisk til at man ikke 

klarte å komme til enighet om et sluttdokument. Les hennes innlegg her 

(http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/statements/MB_Closing_remarks_FINAL.pdf ) 

 

 

Ban Ki-Moon lanserte på tampen av møte et forslag om ny verdenskonferanse for 

kvinner og likestilling i 2015 (Beijing+20). Avgjørelsen tas på FNs generalforsamling til 

høsten. 

 

Resolusjoner 

Det ble fremforhandlet flere resolusjoner og den 9. mars vedtok FNs kvinnekommisjon 

at seks resolusjoner skulle oversendes FNs økonomiske og sosiale råd for endelig 

godkjenning: 

 Ending female genital mutilation E/CN.6/2012/L.1  

 Situation of and assistance to Palestinian women E/CN.6/2012/L.2 

 Release of women and children taken hostage, including those subsequently 

imprisoned, in armed conflicts E/CN.6/2012/L.3 

 Gender equality and the empowerment of women in natural disasters  
E/CN.6/2012/L.4 

 Eliminating maternal mortality and morbidity through the empowerment of 

women E/CN.6/2012/L.5 

 Indigenous women: key actors in poverty and hunger eradication E/CN.6/2012/L.6 

 Women, the girl child and HIV and AIDS E/CN.6/2012/L.7 

5. Arrangementer i regi av Nordisk Ministerråd 

 

Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd (NMR) i 2012. NMR har hvert år flere 

arrangementer under CSW, og med formannskapet fikk derfor Norge ved BLD 

ansvaret for å tilrettelegge for disse.    

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/statements/MB_Closing_remarks_FINAL.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/FGM_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/FGM_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/palestinian_women_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/FGM_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/women_hostages_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/women_hostages_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/women_hostages_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/Natural-disasters-CSW56-res-advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/Natural-disasters-CSW56-res-advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/maternal_mort_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/maternal_mort_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/maternal_mort_CSW56_res_advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/Indigenous-women-CSW56-res-advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/Indigenous-women-CSW56-res-advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/Women-girls-HIV-AIDS-CSW56-res-advance.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/resolutions_advance_versions/Women-girls-HIV-AIDS-CSW56-res-advance.pdf
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Det ble avholdt 4 arrangementer i nordisk sammenheng. 

 

5.1 Nordisk Minister side event 29. februar 

Årets nordiske minister sideevent fant sted i samarbeid med UN Women ved Michelle 

Bachelet. Under sitt Norges besøk høsten 2011 uttykte hun et ønske om et event under 

CSW med de nordiske ministrene og UN Women. Arrangementet fant sted i FN-

bygningen 29. februar og ble  arrangert av NMR, BLD og den norske FN-delegasjonen i 

NY.  

Tittel på det nordiske minister sideevent var: 

”Equality between Women and Men – the Nordic Way 

 The gender gap in rural areas 

 Inclusion of men as a strategy 

 Balance between work and family life” 

 

Den danske ministeren Manu Sareen innledet arrangementet og viste til at Danmark 

støtter kvinners rettigheter og FNs likestillingsarbeid. Han viste videre til at kvinner i 

rurale strøk har særlige likestillingsutfordringer. Sareen var også opptatt av at menn og 

gutter er viktige i likestillingsinnsatsen fremover 

 

Michelle Bachelet viste til likestilling som en betingelse for økonomisk utvikling, 

betydningen av universelle rettigheter og social protection for alle samt inkludering av 

menn i likestillingskampen og UN Womens strategier og syn på dette. 

 

Ekspedisjonssjef  Arni Hole (BLD)holdt innlegg på vegne av Norge 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/taler_artikler/embetsverk/un-

commission-on-the-status-of-women.html?id=673793), og viste til grunnleggende 

mennskerettigheter som en forutsetning for vekst og bærekraftig utvkling. For å oppnå 

resultater er det nødvendig å mobilisere gutter og menn da menn fremdeles innehar 

ledende posisjoner i alle samfunn. Hun stilte spørsmål om hvordan vi kan bruke gender 

budgeting og kjønnsanalyser for å inkludere kvinners stemme i politiske 

forhandlingsprosesser og for å omfordele makten mellom kjønnene. For å få til dette 

kreves det politisk vilje, også initiert av kvinneorganisasjoner og med støtte av moderne 

menn. Det ble vist til at lovgivning spiller en viktig rolle. Hole la også vekt på teknologi 

som en drivkraft for utvikling, og betydningen av tilgang til teknologi for begge kjønn.  

 

Den finske statsskeretæren for utdanning og kultur, Jarmo Lindén viste til at likestilling 

mellom kjønnene er grunnstenen i all sosial bærekraftig utvikling på alle 

samfunnsområder, og at det er nødvendig med et kjønnsperspektiv i alt 

utviklingsarbeid. Kvinner må sikres tilgang til arbeid, velferdstjenester, ressurser og 

beslutningsprosesser for å bygge et innovativt og likestilt samfunn.  

 

Amelie von Zweigbergk, statssekretær for likestilling og utdanning i Sverige, viste til at 

Sverige er et ruralt land og har flere utfordringer på landsbygda, f. eks et kjønnsdelt 

arbeidsmarked.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/taler_artikler/embetsverk/un-commission-on-the-status-of-women.html?id=673793
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/taler_artikler/embetsverk/un-commission-on-the-status-of-women.html?id=673793
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Kristín Ástgeirsdóttir, Direktør på Islands senter for likestilling fremholdt at årsaken til 

at Island har blitt rangert som det mest likestilte landet de siste tre årene på World 

Economic Forum’s liste “The global gender gap”skyldes økning i kvinners politiske 

deltagelse, høyt utdanningsnivå og omfattende lovgivning og handlingsplaner.   

 

5.2 Nordisk ekspert side event 

Nordisk Ministerråds embetsmannskomité for likestilling arrangerte og finansierte et 

nordisk ekspertseminar: Rural women – an economic potential.  

 

Det nordiske utgangspunktet for tema likestilling og distriktspolitikk er at bosettingen i 

distriktene synker. Dette skyldes i stor grad at mange unge kvinner flytter til byene. 

Resultatet er betydelige demografiske, sosiale og kulturelle endringer. Grunnen til at 

kvinnene flytter er mangel på arbeidsplasser og begrenset tilgang til høyere utdanning. 

Men det er også knyttet til sosiale goder som barnehager, skoler i nærmiljøet og 

kulturelle tilbud. Denne demografiske endringen bidrar til å bremse økonomisk 

utvikling i distriktene. 

 

Informasjonssjef Andrew P. Kroglund, Utviklingsfondet ledet seminaret. Fem nordiske 

eksperter deltok og presenterte utviklingstrekk og ulike aktuelle problemstillinger.  

- Overinspektør Annamari Asikainen, Socialministeriet.  

Empowering women and entrepreneurship in regional development 

- Seniorrådgiver Ragnhild Steen Jensen, Kommunal- og arbeidsdepartementet 

Regional labour markets, development and gender 

- Landbruker Titti Jöngren, Lantbrukarnas Riksförbund 

The rural possibility! Women´s entrepreneurship and it´s role for sustainability.  

President Randi Iversen, Kvinderådet 

Women in rural Denmark - gender equality challenged 

- Aalsteinn Þorsteinsson, Direktör för Icelandic Regional Development Institute 

Women as Drivers for Regional Development. 

 

6. Andre arrangementer 

6.1 Debattmøte i regi av Generalkonsulatet i New York  

Generalkonsulatet i New York og den norske FN-delegasjonen arrangerte 27. februar et 

debattmøte med tittelen ”Sex & The Office”. Panelet bestod av ekspedisjonssjef Arni 

Hole (BLD) samt Mary Elizabeth Williams, journalist, forfatter og New York-blogger. 

Moderator var Celeste Headley (WNYC). 

Det var mer enn 130 tilhørere, de fleste representanter for storbyens forretningsliv, 

presse og akademia. Profilering av norsk likestillingspolitikk er en prioritert oppgave 

for både Generalkonsulatet og den norske FN-delegasjonen i NY. 
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Temaet var likestilling og skjæringspunktet mellom familieliv og karriere. Norske og 

amerikanske holdninger til kjønn, roller og likestilling ble debattert.  

6.2 FOKUS (Forum for kvinner og Utviklingsspørsmål) side-arrangement  

27. februar.  

Begrepene landrettigheter, matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling var helt sentrale 

under årets Commission on the Status of Women (CSW) og FOKUS inviterte til debatt 

med nettopp denne overskriften på arrangementets første dag. Statssekretær i 

Utenriksdepartementet Ingrid Fiskaa, Usu Mallya fra Tanzania Gender Networking 

Programme, Lorena Morales Vidal fra Asociatición Colectivo Mujeres al Derecho i 

Colombia og Elin Cecilie Ranum fra Utviklingsfondet holdt innlegg  om tematikken 

 


