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Notat om oppfølging av dei tematiske prioriteringane i «Frihet, makt 

og muligheter» – Handlingsplanen for kvinners rettar og likestilling 

2016 – 2020 
 

GENERELT 

 

Det er utfordrande for sivilt samfunn å monitorera handlingsplanen, ettersom den på fleire område er 

lite konkret og det ikkje finst klart definerte mål og indikatorar for gjennomføring. FOKUS vil gjerne 

foreslå å få på plass årlege rapportar om Norges gjennomføring av handlingsplanen, som også inneheld 

eit tydeleg resultatrammeverk – slik som er gjort for handlingsplanen for kvinner fred og sikkerheit 

2015-2018. 

 

JENTERS RETT TIL UTDANNING 

 
• Det er eit uttalt mål i handlingsplanen at Norge skal styrka United Nations Girls’ Education 

Initiative (UNGEI) sitt arbeid for å inkludera utdanning for jenter og likestilling i partnarland 

sine nasjonale planar og strategiar, samt hindra vald mot barn i skulen. 

Spørsmål: Kva er blitt gjort på dette punktet frå norsk side? Kva kanalar blir brukt for å oppnå 

dette målet? 

• Vidare heiter det at Norge skal ta initiativ til å gi undervisninga kvalitet og innhald i eit 

likestillingsperspektiv som blant anna kan hindra kjønnsbasert vald og fremma likestilling 

som verdi og rettigheit. 

Spørsmål: Har Norge tatt initiativ på dette området? 

• Norge skal arbeida for at likestillingsperspektivet blir inkludert i lærarutdanninga.  

Spørsmål: Kva har Norge konkret gjort for å betra integreringa av likestillingsperspektivet i

 lærarutdanninga? 

• Norge skal støtta arbeidet for at jenter og gutar får tilgang til heilskapleg seksualundervisning 

gjennom UNESCO, UNFPA og UNICEF. 

Spørsmål: Kva er status for dette arbeidet frå norsk side, også sett i lys av reduksjon i politisk 

og finansiell støtte til UNFPA internasjonalt? 

 

KVINNERS POLITISKE RETTAR OG DELTAKING 

 
• Under dette satsingsområdet er det eit uttalt mål at Norge skal støtta aktørar som arbeider 

for å auka kvinnerepresentasjonen i politiske prosessar og organ på landnivå. 

Spørsmål: Kva aktørar blir støtta på dette området? Kor store pengesummar går konkret til 

dette arbeidet?  
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• Vidare skal Norge arbeida for etterleving og gjennomføring av lovverk knytt til kvinners 

rettigheiter. 

Spørsmål: Korleis arbeider Norge med dette? Kva resultat er oppnådd? 

• I handlingsplanen heiter det også at Norge skal støtta organisasjonar som arbeider for å 

verna og bygga kapasitet hos kvinnelege menneskerettsforkjemparar.  

Spørsmål: Kva blir konkret gjort for å verna kvinnelege menneskerettsforkjemparar? Kva land 

blir prioritert? 

• Utanriksstasjonane skal fremma og beskytta kvinnelege menneskerettsforkjemparar i tråd 

med UD sin veileder på området.  

Spørsmål: Kva blir konkret gjort av utanriksstasjonane? Kva utanriksstasjonar blir prioriterte? 

 

KVINNERS ØKONOMISKE RETTAR OG DELTAKING 

 
• Kvinners rettar og likestilling skal prioriterast som ein integrert del av arbeidet med 

næringsutvikling, blant anna gjennom Norfund. 

Spørsmål: Korleis fremmer Norge kvinners menneskerettar i arbeidet med UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights og OECDs retningslinjer? Korleis rapporterer 

Norfund på korleis investeringane påverkar kvinners menneskerettar?  

• Norge skal bidra til utvikling og gjennomføring av internasjonale normer som fremmer 

likestilling i arbeidslivet. 

Spørsmål: Korleis jobbar Norge på dette området? 

• Norge skal støtta nasjonale reformprosessar, inkludert familielovgiving, som gir kvinner 

moglegheit til å ta lønna arbeid. 

Spørsmål: Gjennom kva kanalar støttar Norge nasjonale reformprosessar? Kva land er 

prioriterte?  

• Norge skal støtta tiltak for å gi kvinner betre rammevilkår ved å redusera juridiske barrierar 

og bidra til kompetanseheving. 

Spørsmål: Kva gjer Norge konkret på dette området?  

  

EIT LIV FRITT FOR VALD OG SKADELEGE SKIKKAR   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Norge skal bidra til å styrka den internasjonale normative innsatsen mot vald mot kvinner. 

Spørsmål: Korleis gjer Norge dette? Og kva er status på arbeidet? 

• Norge skal støtta det sivile samfunnets arbeid mot vald mot kvinner.  

Spørsmål: Kor mykje pengar går til dette arbeidet fordelt på kor mange organisasjonar? Kva 

resultat er oppnådd? 
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• Vidare skal Norge støtta humanitære hjelpeorganisasjonar som er seg bevisst behovet for å 

forebygga og beskytta mot seksualisert vald.  

Spørsmål: Kva organisasjonar blir støtta? Kor mykje pengar går til dette formålet? 

• Norge skal støtta nasjonale aktørar for å forebygga og avskaffa barne- og tvangsekteskap. 

Spørsmål: Korleis blir dette gjort? Kva land blir prioritert? 

 

SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTAR 

 
• Norge skal styrka tilgangen til prevensjon og seksualundervisning gjennom støtte til FN og 

Verdsbankens globale finansieringsordning til støtte for kvinners, barns og ungdoms helse . 

Spørsmål: Kor mykje pengar går direkte til dette formålet? 

• Vidare skal Norge vera pådrivar for at alle afrikanske land ratifiserer den afrikanske union sin 

protokoll om kvinners rettar, og at dei land som har ratifisert protokollen, følgjer opp 

forpliktingane til å gi gravide kvinner tilgang til abort når liv eller helse er trua, etter valdtekt 

eller incest og ved fosterskade.  

Spørsmål: Korleis arbeider Norge på dette området? Kva er status på arbeidet? Kva er 

fokusland? 

• Norge skal bidra til at lovlege abortar blir gjennomført trygt, og til at kvinner som opplever 

komplikasjonar etter illegale abortar, mottar helsehjelp og støtte.  

Spørsmål: Gjennom kva kanalar skal Norge arbeida for dette? Kva er status på arbeidet? 

• Norge skal arbeida tverregionalt og kunnskapsbasert for å fremma aksept for einigheit om og 

inkludering av seksuelle rettar med ein mest mogleg ambisiøs definisjon, og som er ein 

integrert del av menneskerettane. 

Spørsmål: Kva blir konkret gjort på dette området?  

• Norge skal arbeida tverregionalt for vern av menneskerettane til lesbiske og bifile kvinner og 

transkvinner og for likebehandling i lovgjeving og praksis. 

Spørsmål: Kva blir konkret gjort?  

• Norge skal støtta det sivile samfunnets pådrivararbeid for seksuelle rettar og rett til abort. 

Spørsmål: Kva blir gjort på dette området? Kva er fokusland? 

• Norge skal ta opp spørsmål knytt til seksuelle rettar og rett til abort i politiske dialog med 

samarbeidsland. 

Spørsmål: Kva er status for dette pådrivararbeidet? Skjer dette hovudsakleg gjennom FNs 

menneskerettsråds landgjennomgangar (UPR), eller også i andre samanhengar? 

• Norge skal gjennomføra strategien for ein styrka internasjonal innsats mot kjønnslemlesting 

av jenter (2014-2017), som omfattar støtte til UNFPA og UNICEF sitt globale program mot 

kjønnslemlesting av jenter samt støtte til sivilt samfunn og andre aktørar. 
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Spørsmål: Finst det eit resultatrammeverk for oppfølging av strategien på kjønnslemlesting? 

Kor mykje blir bevilga spesifikt til dette formålet? 

  


