
 

  

 

Innspill til utenriks- og forsvarskomiteens behandling av forslag til statsbudsjett 2023 
 
Takk for muligheten til å komme med innspill. FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål er en 
paraply som organiserer det internasjonale kvinne- og likestillingsengasjementet til 46 organisasjoner i 
Norge.  Våre innspill handler om likestillingsprofil og tiltak for kvinners rettigheter i utviklingssamarbeidet.  
 
Innfri løftet om én prosent 
Hurdalsplattformen slår fast: «Vi vil bruke én prosent av bruttonasjonalinntekten til internasjonal innsats 
for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft». Her er ingen forbehold om 
særskilt gode eller dårlige år for BNI. Derfor er det ikke bare sterkt beklagelig, men også helt uforståelig at 
regjeringen i et år med ekstraordinære globale utfordringer der Norge får ekstraordinære inntekter, ikke 
griper muligheten til gi utviklingssamarbeidet et like ekstraordinært og hardt tiltrengt løft. Ved å gå tilbake 
på sitt løfte, gjør regjeringen det lettere for andre land å følge etter – hvorfor skulle de opprettholde 
bistanden i vanskelige tider, når selv rike Norge kutter sin andel?  
 
Det er ikke for sent å snu. Vi oppfordrer komitéen til å holde fanen høyt og innfri løftet om én prosent, slik 
at Norge fortsetter å være en forutsigbar samarbeidspartner. 
 
FOKUS deler i stor grad regjeringens beskrivelser og analyser av den globale situasjonen og de 
konsekvenser som beskrives for jenter og kvinner. Vi ser vilje til å gjøre likestilling til et reelt tverrgående 
prinsipp. Et godt eksempel er Kap. 151, Fred, sikkerhet og globalt samarbeid. Men gjennomgående er det 
fortsatt en tendens til å redusere diskusjonen om likestilling til å handle om utdanning, SRHR, vold og 
skadelige skikker, og ikke inkludere et likestillingsperspektiv tverrgående, slik det dessverre er tilfellet i de 
viktige kapitlene 162 og 163: Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi og Klima, miljø og hav.  
 
Styrke kvinners økonomiske utvikling og rettigheter  
Kapittel 162 er så å si kjønnsblindt. Dette på områder der kvinner spiller en stor og viktig rolle, og under 
helt andre vilkår enn menn. Uten konsekvent likestillingssatsing innenfor næringsutvikling, landbruk og 
energi vil bærekraftmål 2, 8, 9, og 12 ikke kunne nås.   
Majoriteten av verdens småbønder er kvinner, og de tjener minst. Komiteen bør sende et tydelig signal om 
at den bebudede matsikkerhetsstrategien må inneholde gode analyser og tiltak for at innsatsen mest mulig 
effektivt skal nå både kvinner og menn, og derigjennom oppnå ønskede resultater.  
Fordi de er overrepresentert i den uformelle økonomien og bærer den største omsorgsbyrden, er kvinner 
dramatisk rammet av pandemien, slik også proposisjonen slår fast. Kun 19,6 % av globale tiltak under 
pandemien omfattet kvinners økonomiske situasjon. Norge bør derfor forsterke sin innsats for å støtte 
kvinners vei fra uformell til formell økonomi i alle sektorer, i tråd med Handlingsplan for likestilling, og ikke 
kun i form av mikroordninger.  
Under post 95 er det på overtid å legge et klart likestillingskrav på Norfund. I forslaget til 23-budsjett er 
bærekraftmål 5 ikke medregnet i hva Norfund skal bidra til, til tross for at Norfund er listet som en aktør i 
Handlingsplan for likestilling, og skal rapportere til Utenriksdepartementet på dette årlig.  

❖ Styrke kvinners økonomiske utvikling og rettigheter: Øke og spore bevilgninger til kap 162, post 
70,71 og 95. 50 millioner kroner. 

 
Inkluderende klima- og miljøsatsing 
Kapittel 163, Klima, miljø og hav er helt kjønnsblindt. UNDP beregner at 80% av de som drives på flukt 
grunnet klimaendringer er kvinner. OECD beregner at kun 4% av utviklingsmidler som er knyttet til klima og 
miljø, retter seg mot kvinners behov og likestilling. For å bidra til bærekraftmål 7 og 13, må norsk 
innsats på området, slik OECD anbefaler, 1) sikre rettferdige og positive resultater, 



 

  

 

hvor alle aspekter av klimaendringer,  inkludert klimafinansiering, aktivt fremmer likestilling i responser, 2) 
integrere kjønn i utforming, gjennomføring og overvåking av klimaprosjekter og -programmer, 3) 
systematisk ta hensyn til kvinners differensierte behov, kunnskap, erfaringer og prioriteringer  i all 
klimarespons, 4) sikre kvinners meningsfulle deltakelse og innflytelse over beslutningstaking om 
klimaendring på alle nivåer, inkludert i utformingen av sosial, økonomisk og miljømessig politikk, og 5) 
etablere forenklede finansieringsmekanismer for å gi kvinneorganisasjoner tilgang til klima-  finansiering.  

❖ Øremerke midler i den foreslåtte rammen i kap 163, post 70 til å utrede kjønnsspesifikke analyser 

og tiltak for hele rammen, med sikte på en bred og inkluderende klimapolitikk. 25 millioner kroner. 

Bekjempe vold mot kvinner 
Kjønnsbasert vold har mange former og uttrykk, som partnervold, skadelige praksiser som 
kjønnslemlestelse og barneekteskap og seksuell vold og utnyttelse i krig og konflikt. Vi vet at den mest 
omfattende og skadelige formen for vold mot kvinner, vold i nære relasjoner, er sterkt forverret på grunn 
av pandemien. Vold mot kvinner har blitt en skyggepandemi som nå trenger tydelig innsats. Å tilføre midler 
til FNs fond for avskaffelse av vold mot kvinner vil være av stor betydning for praktisk arbeid på området, 
fordi fondet effektivt støtter kvinneorganisasjoner på grasrotnivå med direkte hjelp til utsatte kvinner. 

❖ Øke FNs fond for å avskaffe vold mot kvinner med 25 millioner kroner.  

Øke midlene til kvinneorganisasjoners arbeid  
Norge anerkjenner kvinneorganisasjonenes betydning for likestilling. I snitt har kvinneorganisasjoner 
globalt et årsbudsjett på 250 000 kroner.  
I tråd med prinsippet om at ingen skal utelates bør sivilt samfunn være høyt prioritert, også utover de 
multilaterale organisasjonene og globale fondene.  
Både internasjonale og lokale kvinneorganisasjoner som jobber på grasrota må sikres økt støtte over 
kapitlene 164 og 170. Mulighetene for sivilt samfunn til å søke midler til eget arbeid er under sterkt press 
og minsker, samtidig som det er disse som når ut. Norge bør øke støtten, og sporing tverrsektorielt av hva 
som gis til sivilt samfunn må bedres og bli transparent.  

❖ Øke støtte til internasjonale og lokale kvinneorganisasjoner både over kap. 164 og 170 med   
75 millioner kroner. 

 
Styrke det samordnende, multilaterale likestillingsarbeidet 
I den pågående gjenoppbygging etter Covid-19, anses likestilling og kvinners rettigheter som et 
kjerneelement. Under pandemien har UN Women vist seg som en sterk samlende aktør for en helhetlig 
tilnærming til de mange utfordringene kvinner møter. Ingen andre multilaterale organisasjoner har et 
tilsvarende koordinerende og omfattende mandat, som slik mobiliserer andre særorganisasjoners 
ekspertise. Å øke kjernestøtten til UN Women vil gi stor avkastning gitt UN Womens demonstrerte evne til 
å benytte støtten meget effektivt i å bekjempe konsekvensene av Covid-19 og til å lede arbeidet globalt for 
hvordan FNs medlemsland kan inkludere likestilling og kvinners rettigheter i sin respons.  
UN Women er avhengig av solid kjernestøtte for å kunne spille denne rollen effektivt. Andelen av 

kjernestøtte synker i forhold til øremerkede midler, og dette er en bekymringsfull tendens fordi det 

reduserer fleksibiliteten og leder til mindre prosjekter i stedet for initiativer i stor skala.  

❖ Øke kjernebevilgningen til UN Women med 20 millioner kroner. 

Fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
Her stiller vi oss i sin helhet bak høringsinnspillet til det internasjonale SRHR- nettverket, punkt 2 (med 
begrunnelser): Etterslepet på Nairobi-forpliktelsene må innhentes - økning på 100 mill. 

  


