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Innspill fra FOKUS til ny norsk humanitær strategi             02. mars 2018 
 
 
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – takker for muligheten til å komme med innspill 
til arbeidet med ny norsk humanitær strategi. Vi er positive til at strategien ses i nær sammenheng 
med den neste handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet og at det arbeides aktivt for å sikre at 
kjønnsperspektivet blir integrert i all norsk humanitær innsats.  
 
Et annet overordnet prinsipp som vi særlig vil framheve er at samspillet mellom humanitær innsats 
og langsiktig utviklingssamarbeid må styrkes, noe som også understrekes i Grand Bargain-
erklæringen. Dette er avgjørende for å fremme kvinners rettigheter og likestilling både i 
humanitære kriser og i mer stabile kontekster. 
 
Kvinner, fred og sikkerhetsagendaen og likestilling innenfor humanitært arbeid har mange av de 
samme målsetningene; begge fokuserer på kvinners deltakelse og kvinners menneskerettigheter, 
og legger like mye vekt på kvinners behov og prioriteringer. Kvinneorganisasjoner som arbeider i 
kriserammede områder har bedt om at FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 (SR 1325) også 
implementeres i humanitære krisesituasjoner, siden de anser SR 1325 for å være et svært nyttig 
rammeverk. 
 
Av denne grunn har vi valgt å strukturere våre innspill basert på de fire pilarene i SR 1325: 
 
1. Deltakelse (Participation) 
 
FOKUS ber Norge sørge for at kvinner som rammes av humanitære kriser, inkludert flyktninger, 
internt fordrevne og statsløse kvinner inkluderes i beslutningsprosesser, og at de får en nøkkelrolle 
i planlegging, gjennomføring, monitorering og evaluering av humanitær innsats. Dette er med på å 
legge grunnlaget for aktiv deltakelse fra kvinner også i det langsiktige utviklingssamarbeidet som 
ofte følger etter en krise. Ifølge FNs globale studie om implementeringen av SR 1325, er økt fokus 
på kvinners lederskap og likestilling en av de mest effektive måtene å forbedre kvaliteten på den 
humanitære innsatsen på. 
 
Fokuset på kvinners deltakelse bør også gjenspeiles i de humanitære organisasjonene. Lokale 
kvinneorganisasjoner må få støtte og opplæring til å bidra i det humanitære arbeidet. 
Kjønnsanalyser er en sentral del av likestillingsarbeidet også på det humanitære feltet, blant annet 
vil analyser av hvilke faktorer som hindrer kvinners deltakelse i en gitt kontekst være viktig. De 
hindrene som ofte går igjen er diskriminerende lover, kjønnsbasert vold, manglende psykososialt 
tilbud og for lite oppmerksomhet om kvinners økonomiske muligheter. Uten tilgang til eiendom, 
lån, opplæring og informasjon, blir kvinners muligheter til å involvere seg i det humanitære arbeidet, 
bygge fred og fremme utvikling skadelidende. I kontekster hvor nasjonale og lokale lover ikke er i 
samsvar med internasjonale menneskerettighetsstandarder for likestilling og ikke-diskriminering 
bør Norge støtte arbeid for å få til endring i lovgivning, for eksempel på områder som gjelder 
kvinners rett til land, ekteskapslovgivning, foreldrerett, arveregler og lover om statsborgerskap. 
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Konsekvensene av kvinnediskriminerende lover kan bli enda mer dramatiske i humanitære 
kontekster. Det bør også settes av midler til juridisk bistand til kvinner i humanitære kriser. 
 
 
2. Beskyttelse (Protection) 
 
Kvinner og jenters menneskerettigheter må fremmes i all humanitær innsats. Dette inkluderer 
beskyttelse mot alle former for kjønnsbasert vold – herunder konfliktrelatert seksualisert vold, 
partnervold, skadelige praksiser som barneekteskap og kjønnslemlestelse og seksuell trakassering, 
utnyttelse og overgrep. 
 
For å beskytte kvinner og jenter mot vold i humanitære kriser, må både statlige sikkerhetsaktører, 
ikke-statlige sikkerhetsaktører, humanitære organisasjoner og lokalsamfunn involveres aktivt og 
man må styrke deres kapasitet og kunnskap om kjønnsbasert vold – både når det gjelder 
forebygging og respons. Kvinner og jenter som har vært utsatt for vold må sikres tilgang til 
helsetjenester, psykososiale tjenester og juridiske tjenester også i humanitære krisesituasjoner. 
Menn og gutter utsettes også for kjønnsbasert vold i humanitære kriser, og det er viktig å utvikle 
konkrete tiltak spesielt rettet mot voldsutsatte menn – men ikke som en del av tilbudet for kvinner. 
 
FOKUS er positive til at Utenriksdepartementet nå har bedt alle humanitære organisasjoner som 
mottar støtte fra Norge om å intensivere arbeidet for å forebygge seksuell trakassering, utnyttelse 
og overgrep fra egne ansatte mot kollegaer og sivilbefolkningen der de arbeider. FOKUS oppfordrer 
Norge til å ta en lederrolle på dette området og stille samme krav til FN-organisasjoner, samt 
utsendte fra norske departementer og andre statlige organer. FOKUS oppfordrer også Norge til å be 
alle organisasjoner som mottar norsk støtte og norske departementer og andre statlige organer, om 
å rapportere på antall mottatte varsler om seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep, samt type 
varsler og hvilken oppfølging varslene har fått. 
 
Det er avgjørende at kvinner og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) 
ivaretas også i humanitære krisesituasjoner, og dette kan med fordel få et eget punkt i strategien. 
2 av 3 dødsfall relatert til svangerskap og fødsel skjer i land hvor det er humanitær krise og/eller 
staten er sårbar, ifølge UNFPA. Kvinner og jenters SRHR er under press internasjonalt og FOKUS 
oppfordrer Norge til å være en global forkjemper for SRHR i alle kontekster, herunder humanitære 
kriser. Idet en krise oppstår må det arbeides aktivt for å sikre kvinner og jenter fortsatt tilgang til 
SRHR-tjenester. MISP – Minimum Initial Services Package – er utviklet av Inter-Agency Working 
Group on Reproductive Health in Crises for dette formålet og FOKUS oppfordrer Norge til å kreve 
rapport på i hvilken grad alle deler av MISP er implementert av alle aktører som mottar humanitær 
bistand. MISP er en serie av livsviktige handlinger som er nødvendige for å respondere på SRHR-
behov og inkluderer tiltak for å forebygge og respondere på seksualisert vold, forhindre 
svangerskaps- og fødselsrelatert dødelighet og nyfødtdødelighet, gi tilgang til prevensjonsmidler og 
trygge aborttjenester og redusere hivsmitte, i tillegg til pakker med nødprevensjon og 
posteksponeringsprofylakse mot hiv som kan gis etter voldtekt. Verktøyet inneholder også planer 
for å etablere helhetlige SRHR-tjenester når den akutte fasen er over. FOKUS vil gjerne foreslå at 
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kapasitetsbygging av norske aktører som tilbyr SRHR i kriser prioriteres i den nye strategien og at 
Norge arbeider for at også internasjonale aktører får økt kapasitet innenfor SRHR. 
 
3. Forebygging (Prevention) 
 
Det er avgjørende å integrere et kjønnsperspektiv også i arbeidet med å forebygge konflikt og 
kriser, som for eksempel beredskapsplaner og systemer for tidlig varsling av naturkatastrofer. 
Kvinner og jenter er særlig sårbare for naturkatastrofer, spesielt i land hvor det er liten grad av 
likestilling mellom kjønnene. Derfor er det svært viktig at deres perspektiver blir inkluderte allerede 
i forebyggingsarbeidet. 
 
Det er et uttalt mål for Norge å fremme likestilling i all humanitær innsats, og dette må også 
inkludere arbeid for å endre kjønnsdiskriminerende sosiale normer og de underliggende 
maktstrukturene som diskriminerer kvinner og jenter. En krise kan forverre eksisterende 
kjønnsforskjeller og føre til at kvinner og jenter blir mer sårbare for vold, skadelige praksiser og 
andre menneskerettighetsbrudd, men samtidig kan skiftende kjønnsroller også gi muligheter for 
positiv sosial endring. En krisesituasjon kan for eksempel gi rom for å diskutere temaer som tidligere 
har vært tabubelagt. Arbeid for å endre kjønnsdiskriminerende sosiale normer kan også bidra til å 
utfordre holdninger som støtter opp om vold mot kvinner og en straffefrihetskultur for overgripere. 
I dette arbeidet er det avgjørende å involvere hele lokalsamfunnet, inkludert menn og gutter, 
tradisjonelle og religiøse ledere. 
 
På den andre siden kan humanitær innsats som mangler et likestillingsperspektiv og overser 
muligheter for å endre kjønnsdiskriminerende sosiale normer føre til en forsterkning av 
eksisterende kjønnsstereotypier og bidra til økt sårbarhet for kvinner og jenter. FOKUS oppfordrer 
Utenriksdepartementet til å be alle humanitære aktører som mottar norsk støtte om å fremme 
likestilling og positive kjønnsnormer allerede fra starten av en humanitær intervensjon, noe som 
også vil legge grunnlaget for mer langsiktige tiltak. Sett i lys av at humanitære kriser stadig blir mer 
langvarige, blir dette arbeidet enda viktigere – og også et sentralt tiltak for å styrke samspillet 
mellom humanitær innsats og langsiktig bistand på likestillingsområdet.  
 
 
4. Humanitær hjelp (Relief and Recovery) 
 
Det er en lang vei å gå før likestilling og kvinners rettigheter er en integrert del av hele den 
humanitære innsatsen. Som ledende aktør innenfor likestillingsområdet og kvinner, fred og 
sikkerhetsagendaen bør Norge også ta en lederrolle for likestilling i det humanitære arbeidet. Et 
konkret tiltak er å kreve at alle prosjekter som får humanitær støtte bruker likestillingsmarkøren 
utarbeidet av The Inter-Agency Standard Committee (IASC), i tillegg til å sikre gjennomføring av 
World Humanitarian Summit Gender Core Commitments. Her framheves det blant annet hvor viktig 
det er å sikre at lokale kvinnegrupper kan delta i den humanitære responsen og at innsatsen på 
SRHR-feltet og mot kjønnsbasert vold må styrkes. 
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FOKUS oppfordrer videre Norge til å se spesielt på kvinners økonomiske rettigheter og muligheter 
i humanitær bistand, særlig sett i lys av at Norge har som mål å bedre samspillet mellom humanitær 
innsats og langsiktig utviklingssamarbeid. Et konkret tiltak er å oppfordre humanitære aktører som 
mottar norsk støtte til å gjøre innkjøp på det lokale markedet hvis og når dette er mulig, samt støtte 
lokale, kvinnelige produsenter når dette lar seg gjøre. 
 
Kjønns- og alderssensitiv statistikk er sentralt for å kunne gi bedre og mer effektiv humanitær hjelp 
til kvinner, menn, jenter og gutter, og Norge bør stille større krav til de store humanitære 
organisasjonene både når det gjelder innsamling, analyse og bruk av kjønns- og alderssensitiv 
statistikk. Dette vil kunne bidra både til å redde liv og til å styrke kvinners og jenters 
menneskerettigheter i humanitære kriser. 


