
 

  

 

 
FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål har følgende innspill til utenriks- og 
forsvarskomiteens behandling av Meld. St. 24 (2016-2017) Felles ansvar for felles framtid 
 
Det er positivt med egen melding om hvordan de ulike delene av norsk utviklingspolitikk spiller 
sammen og bidrar til realisering av FNs bærekraftsmål. Vi har forståelse for målet om færre og 
tydeligere prioriteringer, særlig når menneskerettigheter, likestilling/kvinners rettigheter, miljø og 
antikorrupsjon er tverrgående hensyn. Men det er vanskelig å forstå hvorfor likestilling ikke er 
definert som ett av de områdene der Norge har forutsetninger for å gjøre en forskjell.  
I arbeidet med å utrydde ekstrem fattigdom bør erkjennelsen av at kvinner er overrepresentert 
blant de fattigste ligge til grunn1. Meldingen er i det hele tatt svak på analyser av årsaker til, og 
konsekvenser av sosial og økonomisk ulikhet, der kjønn er en av flere faktorer som spiller inn. 
Dermed blir løsningene som skisseres svakt fundert. 
 
Programmet «Likestilling for utvikling», som ble lansert i handlingsplanen for kvinners rettigheter 
og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, gir mulighet til å utvikle og fornye 
likestillingsarbeidet i bistanden. Så langt har FOKUS ikke registrert noen konkretisering av 
innholdet i programmet eller budsjettallokeringer som tilsier ambisjoner for programmet. 
Meldingen peker på økende press mot menneskerettighetene internasjonalt, ikke minst for kvinner.  
 
FOKUS er tilfreds med at forsvaret for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter har 
høy prioritet. Dessverre er ikke potensialet for integrering av menneskerettigheter og likestilling 
godt nok utnyttet. Likestilling er behandlet mer som en underordnet tematisk satsing mer enn en 
gjennomgående metode for å sikre at kvinners livssituasjon og rettigheter styrkes.  
Kvinners rettigheter og likestilling blir typisk nok synliggjort innen helse og utdanning, men i liten 
grad innenfor energi og næringsliv, heller ikke i programmene Olje for Utvikling, Fisk for Utvikling, 
Skatt for Utvikling eller i klima og skogsatsingen. Dette sementerer tradisjonelle oppfatninger om 
hvor likestilling er relevant og vil svekke likestillingssatsingen. 
 
Norconsult gjennomførte en evaluering2 for Norad av støtten til gender mainstreaming i energi og 
petroleumssektoren i perioden 2010-2014. Her fremgår det at det er behov for styrket kompetanse 
ved ambassadene, f.eks. i utformingen avtaler og MoU’er. Dette er ikke adressert i meldingen, selv 
om energi er et satsingsområde. FOKUS frykter at arbeid for likestilling og kvinners rettigheter ikke 
anses som relevant innenfor næring og energi. Det øker risikoen for utilsiktede konsekvenser for 
kvinner. Eller som det står i meldingen om fokus på kvinner i bistanden: «Dette var basert på 
erfaringen fra bistandsfinansierte tiltak der den forventede effekten uteble fordi maktforholdet og 
arbeidsdelingen mellom kjønnene var annerledes enn man hadde antatt»3. Dette er i aller høyeste 
grad også relevant i arbeidet med næringsliv, og burde være en integrert del av oppdraget til 
Norfund, som det satses betydelig på i meldingen.  
FOKUS ser fram til Norfunds varslede handlingsplan for likestilling, og ønsker også en tydeligere 
og mer helhetlig rapportering fra Norfund på  likestillingseffekt av investeringer og synliggjøring av 
effekt før og etter Norfunds investeringer. 

                                            
1 Globally, with few exceptions, every gender and developmentindicator for which data are available reveals 
that rural women fare worse than rural men and urban women, and that they disproportionately experience 
poverty, exclusion and the effects of climate change (The State of Food and Agriculture 2016, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations) 
2 Norad report 2/2015 «Review of Norad’s assistance to gender mainstreaming in the energy and petroluem sector 

2010-2014” 
3 Meld.St.24 (2016-207) Felles ansvar for felles framtid, side 54.  



 

  

 

 
FOKUS er skuffet over at regjeringen ikke fremmer bruk av FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) i utviklingspolitikken, gitt Norges pådriverrolle for å få 
disse vedtatt i utgangspunktet. Norge bør tydelig stille krav til at norske selskaper gjennomfører 
aktsomhetsvurderinger av konsekvenser for menneskerettigheter i forkant av investeringer og 
etableringer og at det rapporteres på dette, også på kjønn.   
The European Union Agency for Fundamental Rights har nettopp på forespørsel fra Rådet kommet 
med en anbefaling om å gjøre aktsomhetsvurderinger obligatorisk4. Kvinner og menn påvirkers 
ulikt av en investering, og uten å legge en analyse av maktforhold til grunn, kan et selskap bidra til 
å forsterke eller sementere kjønnsdiskriminering.  
Norge bør også være et foregangsland med hensyn til å promotere klagemekanismer som er 
tilgjengelig for både kvinner og menn, og som oppfyller kravene i UNGP-rammeverket.  Vi viser for 
øvrig til ForUMs kommentarer til oppfølgingen av UNGP i meldingen. 
 
 
FOKUS ber komiteen vurdere følgende merknader: 
 
«Komiteen viser til at likestilling er et kjennetegn ved den norske modellen og at norsk 
likestillingspolitikk er etterspurt internasjonalt. Norge har erfaringer og kunnskaper på dette feltet 
som er unike i global sammenheng. Arbeid for likestilling og kvinners menneskerettigheter bør 
derfor i større grad enn i dag både være et tverrgående hensyn i utviklingspolitikken og et eget 
satsingsområde. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en rapport om arbeidet 
med programmet Likestilling for utvikling» 
 
«Komiteen mener at norsk bistand og utviklingspolitikk skal bidra til økonomisk vekst i fattige land, 
men at veksten må fordeles og nå de fattigste, hvor kvinner er overrepresentert»  
 
«Komiteen ber Regjeringen formulere sterkere forventninger til at selskaper gjennomfører og 
rapporterer på aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og kompensere for 
eventuelle menneskerettighetsbrudd som følge av virksomheten og pålegge selskaper der staten 
er eier å gjøre dette. Slike aktsomhetsvurderinger må eksplisitt omfatte kvinners 
menneskerettigheter»  
 
«Komiteen synes det er svært positivt at handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i 
utenriks- og utviklingspolitikken sier at Norge skal prioritere kvinners rettigheter og likestilling som 
en integrert del av arbeidet med næringsutvikling, blant annet gjennom Norfunds arbeid med 
selskapene de har investert i. Planen viser også til at Norfund er i ferd med å etablere en egen 
handlingsplan for likestilling. Komiteen ber Norfund også om å rapportere på dette arbeidet» 
 
«I arbeidet for demokrati og rettigheter, må det sivile samfunn prioriteres. Det gjelder ikke minst 
organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter, herunder seksuell og reproduktiv helse og 
rettigheter. Komiteen ber om at den økonomiske innsatsen for kvinners seksuelle og reproduktive 
helse og rettigheter styrkes økonomisk og politisk, og at arbeidet med å avkriminalisere og lette 
tilgangen til lovlige og trygge aborter prioriteres» 

 
 

                                            
4 http://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights 
 


