
 

  

 

Innspill til utenriks- og forsvarskomiteens behandling av forslag til statsbudsjett 2022 
 
FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) er en paraplyorganisasjon for 48 kvinne- 
og likestillingsorganisasjoner og grupper i Norge.  Innspillene til statsbudsjettet for 2022 tar 
hensyn til den globale pandemien vi fremdeles er midt oppe i, og som vil ha langvarige 
konsekvenser som norsk utviklingspolitikk må ivareta. Covid-19 er kjønnsblind, men 
konsekvensene er ikke kjønnsnøytrale. Vold i nære relasjoner har økt sterkt, kvinners rett til 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er blitt innskrenket og restriktiv lovgivning er 
forsøkt innført i flere land. 
 
FOKUS vil påpeke viktigheten som gjøres ved at forslag til statsbudsjett opprettholder 1 % til 
bistand. Dette er viktigere enn noen gang. Vi merker oss at utviklingsbudsjettet foreslås økt 
med 3,8 mrd NOK. 
 
FOKUS har sett at den nye regjeringen fremhever seks områder som det skal satses spesielt på 
i utviklingspolitikken. Vi er svært fornøyd med at kvinners rettigheter trekkes frem 
overordnet. At klima, mat, utjevning, humanitær nødhjelp og helse løftes som de andre 5 
områdene krever at de gis en tydelig kjønnsvurdering og inkludering i all satsning. 
 
Vold mot kvinner og jenter er noe mange har snakket om i mange år, og har vært sjokkert 
hver gang det dukker opp en ny sak hvor kvinner og jenter myrdes brutalt.  
Vold mot kvinner og jenter inkluderer i denne sammenhengen også seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter. I dag, og hver annen dag i året, dør mer enn 800 kvinner og jenter fordi 
land rundt om i verden ikke anser oss som verdige til å få grunnleggende 
menneskerettigheter.  Hvert år viser statistikk at mellom 4,7% og 13.2% av kvinner som dør i 
løpet av graviditet dør grunnet utrygge aborter. 
 
Vi ønsker et utenriks- og utviklingsbudsjett som setter all vold mot kvinner og jenter som 
hovedsatsning i utenriks – og utviklingspolitikk når det gjelder likestilling. Norge kan gjøre 
det, og det betyr av vi griper tak i den skyggepandemien som vi har hatt i altfor mange år uten 
reell vilje til å gjøre noe som er tydelig, synlig og langsiktig som løsning. Klarer vi å eliminere 
all vold mot kvinner og jenter vil det har store og positive konsekvenser for likestilling, det vil 
ha konsekvenser for helsevesen, lands økonomi og inntekt, rettsvesen og mye mer. 
 
FOKUS ser det som positivt at det gis økning til Kapittel 151, og da særlig viktig satsning på 
kvinner, fred og sikkerhet. Det er i tråd med satsning  Norge tydeliggjør i FNs Sikkerhetsråd, 
oppfølging av fredsavtale og arbeid i Colombia, inn mot fredsprosess i Venezuela og 
viktigheten av å videreføre arbeidet for å støtte kvinnelige fredsaktivister og 
menneskerettighetsforkjempere i og fra Afghanistan. 
 
Bevilgningen til likestilling – Kapittel 164, Post 70  står på stedet hvil, tross at 
utviklingsbudsjettet økes med nesten 4 mrd NOK. Her må det inn en tydelig økning som 
reflekterer regjeringens offensive satsning på kvinners rettigheter.  



 

  

 

FOKUS syntes også det er et paradoks at UN Women nok en gang står på stedet hvil, samtidig 
som det ligger klare forventninger til at denne FN-organisasjonen skal oppskalere sitt arbeid. 
Kapittel 164 har en satsning på sårbare grupper. Det er fint med satsing på sårbare grupper, 
men samtidig viktig å huske at likestillingssatsning ikke kun handler om sårbare grupper.  
 
«Shrinking space» er et begrep som har fått stor betydning. Det gjelder ikke minst de som 
arbeider med likestilling og kjønn. FOKUS samarbeider med flere av disse organisasjonene, og 
mener de gjør en uvurderlig innsats. Prinsippet om at ingen skal utelates står sentralt i 
bærekraftsmålene, og da mener vi at sivilt samfunn burde vært mye høyere prioritert over 
hele linja og ikke kun de multilaterale organisasjonene og globale fondene. For å sikre at ingen 
kvinner og jenter utelates, må de lokale kvinneorganisasjonene som jobber på grasrota sikres 
støtte! 
 
Kvinneorganisasjoner globalt har et årsbudsjett i snitt på 250 000. Vi oppnår ikke 
bærekraftsmålene kun ved snever satsing.  Tall fra OECD-DAC viser at kvinner og 
kvinneorganisasjoner mottar mindre enn en prosent av alle utviklingsmidler. Norge 
rapporterer mindre enn ti prosent av bistandsmidler som primært går til kvinne- og 
likestillingstiltak. 
 
Kvinner og likestilling er en av hovedpilarene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Samtidig 
ser vi at det mangler forankring tverrsektorielt i utenriks- og utviklingspolitikk.  
 
Norge mangler blant annet et kjønnsperspektiv på en økende satsning på klima- og 
miljøpolitikk, selv om det er stadfestet at klimaendringene har store konsekvenser, og andre 
type konsekvenser for kvinner og jenter enn for menn og gutter. 
 
Økonomisk utviklingspolitikk knyttet til økonomisk utvikling, handel, næringsliv og 
energisatsningene er preget av manglende helhetlig perspektiv. Likestillingsperspektivet er 
preget av et ord og begrep – mikro. Vi bidrar til mikrolånordninger, mikrokreditter og 
mikrobanker. Det er på tide å løfte kvinner og økonomi ut av mikro og inn i hovedspor og 
helhet. Samtidig har den globale pandemien vist at i 2019 og 2020 mistet 54 millioner kvinner 
jobbene sine. Når jobber kommer tilbake viser tall at 13 millioner færre kvinner har fått 
jobbene sine tilbake. 
 
FOKUS har forståelse for at prioriteringer må gjøres, og at ikke alt løses med å stadig legge inn 
mer penger, men da må midlene som bevilges ha grundige vurderinger for å nå dit de virker 
best. Det må skje en større fordeling til sivilt samfunn og til de som faktisk jobber tett på der 
hvor man ønsker endringer. Det bør gjøres en grundig vurdering på om de store summene 
som gis til internasjonale fond er det som treffer best, og om den fordelingen av midler som 
gis til FN-organisasjoner, uten mer en marginale årlige endringer gjennom en årrekke, er 
riktig. 
 



 

  

 

Skal vi oppnå FNs Bærekraftsmål innen 2030, med likestilling som en rød tråd gjennom alle 
17 målene, må det satses smartere. Det må bli mulig å se hvordan midlene brukes, uten at alt 
usynliggjøres i store sekkeposter. 
 
 
FOKUS foreslår  en tydeliggjøring av likestillingsperspektiv gjennomgående i 
budsjettet. Det er behov for transparens som gjør det mulig å se hvor og hvordan 
norske bistandsmidler brukes og hvilken likestillingseffekt de har. Støtte til sivilt 
samfunn må styrkes i en rekke kapitler. 
 
 
• All vold mot kvinner og jenter, inkludert arbeid knyttet til seksuell og reproduktive 

rettigheter, som hovedsatsning i utenriks – og utviklingspolitikk når det gjelder 
likestilling 

• Tverrsektorielt forankring av kjønnslikestilling i utenriks- og utviklingspolitikk 
• Prioriter arbeid med inkludering av kjønnsperspektiv i klima og miljøarbeid 


