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Leder for FOKUS, Ågot Valle:
FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325
Kjære alle sammen! Og kjære bestemødre for fred!
Tusen takk for at dere har invitert meg til å snakke om et tema- Kvinner, fred og sikkerhet, som har opptatt meg i mange år. Var heldig som fikk lov til å jobbe med det på Stortinget, nå i FOKUS. Jeg er spesielt glad for at det er dere, medbestemødre, som har invitert til og organisert denne dagen. Dere har vært trofast på Løvebakken, til stor inspirasjon til oss som har jobbet med freds- og menneskerettighetsspørsmål.

Først litt om FOKUS.  Forum for kvinne- og utviklingsspørsmål i Norge. Og Nasjonalkomiteen til UNIFEM (FNs Kvinnefond.)Vi har 72 medlemsorganisasjoner, rene kvinneorganisasjoner, kvinneutvalgene til nesten alle parti og vi har medlemmer fra fagbevegelsen. Vi er forskjellige, men vi har en felles Visjon: Vi vil ha en rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn. Vi har et overordna mål: å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på land i sør. Det handler om å styrke kvinner, gi de makt, gi en stemme til de stemmeløse. 

Det er i dette perspektivet vi jobber med ” Kvinner, fred og sikkerhet - med SR res 1325, og resolusjonene som har kommet etterpå: SR 1820 og 1888 mot seksualisert vold i krig og SR 1889, om kvinners deltakelse i fredsprosesser og globale indikatorer for implementering av resolusjonene. Hillary Clinton er blitt en alliert i arbeidet. Hun gjør en forskjell Men som vi skal se seinere - det er langt fra ord til handling.

FN-resolusjonen 1325 ble vedtatt en vakker dag 31.oktober i 2000. Det er ti år sida. Viktige prinsipper ble forankret i Beijingplattformen i 1995-. Og på menneskerettighetskonferansen i Wien i 1993, der kvinners store sårbarhet i krig og konflikt ble anerkjent og synliggjort som tema. Resolusjon 1325 er en av de viktigste resolusjonene FN har vedtatt. Men det skjedde ikke av seg sjøl. Det skjedde takka være det utrettelige arbeidet fra mange kvinneorganisasjoner verden over. Blant annet Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, som i mer enn 90 år har jobbet for fred og for synliggjøring av kvinners innsats og tvingende nødvendighet for en mer rettferdig og fredeligere verden. 
Også her i Norge engasjerte kvinneorganisasjonene seg. Forum 1325 ble etablert, et forum som FOKUS koordinerer i dag. Alle hadde en felles erkjennelse om at krig påvirker kvinner på andre måter enn menn. Det var god grunn til å fredsheksene å danse denne Halloweenkvelden, 31.oktober 2000. Forum 1325 arbeidet videre og har en stor ære for at NORGE,som et av de første vestlige landa, fikk en handlingsplan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet i 2006. Og andre har fulgt etter. Blant annet Liberia. Det var ikke tilfeldig at Liberia var tidlig ute. I god 1325- ånd mobiliserte kvinnene for fredsforhandlinger og for at diktatoren Charles Taylor måtte gå. De mobiliserte for å få valgt Ellen Johnson Sirleaf som den første kvinnelige presidenten i Afrika. Liberia er et av få land som har spesielle enheter i politiet som har ansvaret for arbeidet med kjønnsbasert vold. Og skal nå hjelpe Nord-Irland til å utarbeide handlingsplan. Men det er likevel langt igjen. Liberias kvinner forlanger mer handling bak de fine orda.  

Vi skal likevel holde fast på at Resolusjon 1325 ble historisk og banebrytende for den globale kvinnekampen. For første gang i FNs historie gjorde SR et vedtak som anerkjente at internasjonal fred og sikkerhet også handler om å ivareta kvinners sikkerhet. Før 2000 var kvinners ve og vel definert ut av sikkerhetsbegrepet. Hvordan kvinner hadde det under og etter krig og konflikt, var nærmeste et privat anliggende. Etter SR 1325 ble voldtekt og kjønnsbasert vold anerkjent som et sikkerhetsproblem- det er i krig og konflikt. Målet ble å øke kvinners deltakelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter og bidra til å ivareta kvinners menneskerettigheter under flukt, i krig og konflikt, og å integrere kjønnsperspektivet i fredsbyggende arbeid.

Alle historiene vi har hørt om vold mot kvinner i krig og konflikt, viser oss at kvinners rettigheter brytes oftest, situasjonen er verst, i land med sterke patriarkalske strukturer. De mest brutale konfliktene skjer oftest i land der menneskerettighetene ikke blir respektert, der kvinner er lite representert i samfunnslivet, og der vold mot kvinner er et stort strukturelt problem. Nå skal det sies at vold mot kvinner er en struktur overalt å holde kvinner nede. Men i land  med borgerkrig, som for eksempel Kongo, Haiti og Sudan, eller på Balkan i 90-åra, får det sitt mest groteske uttrykk. Som voldtekt og tvangsprostitusjon. Og menneskehandel.
Samtidig er det først og fremst kvinnene som holder oppe det lille som gjenstår av samfunnsfunksjoner i områder preget av langvarig krig. Kvinner utfører det meste av det produktive arbeidet og tar ansvar for ungenes skolegang og helse. Da er det ganske fantastisk at de blir utelatt når freden skal bygges opp. Krigsherrene blir bedt inn til forhandlingsbordet, men ikke kvinnegruppene.  Viktig kompetanse tas ikke i bruk. F. eks. UD var vertskap for en giverkonferanse for Sudan 2008. Regimet i Khartoum hadde satt som betingelse at kvinnene ikke skulle være representert i delegasjonen fra Sudan. Verdensbanken og andre etterkom dette kravet. Det ble oppdaget av tøffe damer i UD, og de sørget for å få invitert kvinner til en ”Side event” på konferansen. Jeg møtte de på Stortinget, og fikk ta del i deres erfaringer og deres forslag for stabil fred i Sudan. ”La oss få ta del i de store pengene,(De store Verdensbankfondene) slik at vi kan få mer makt, forsørge oss sjøl, og delta når beslutningene skal tas” var de helt klare på.
 
Resolusjon 1325 tar utgangspunkt både i rettighetsargumentet - kvinners rettigheter skal tas vare på i konfliktsituasjoner - og i nytteargumentet - nemlig kvinners helt nødvendige plass og bidragsytere på alle områder for å fremme fred og sikkerhet, håndtere konflikter og å bygge og bevare freden.
Sentralt står de 4 Pene: Participation (Deltakelse), Prevention (forbygging), Protection (Beskyttelse), Prosecution (Straffeforfølgelse mot overgripere). Og i tillegg – Relief - retten til hjelp når overgrepet har skjedd.

Hva har kvinner verden over oppnådd? Mary Robinson, tidligere irsk president og en meget sterk stemme på den internasjonale arenaen, sa det sånn på FNs kvinnekommisjon i mars:” Kvinner blir ikke hørt, kvinnelige endringsaktører betaler en høg pris. kvinner blir ikke respektert, og blir ikke finansiert. Men kvinner er effektive i arbeidet lokalt Det viser erfaringene fra Liberia.

Har så ikke SR 1325 og de andre resolusjonene betydd noen ting. Jo så absolutt. Årlig diskuteres kvinner, fred og sikkerhet i FN. Det er skapt arenaer for oppmerksomhet og debatt. FNs generalsekretær har oppnevnt en spesialrapportør for kvinner utsatt for vold i konflikt, svenske Margot Walstrøm. Det foregår arbeid på bakken og regionalt, (for eksempel har FOKUS-medlemmer prosjekter i Colombia, Afrika og Palestina. Det som er viktig nå, er å få til indikatorer som måler framgang eller tilbakeslag (tema for FOKUS og UD-konferanse i 2009) Få til mekanismer for gjennomføring. For eksempel finansiering av arbeidet, støtte til kvinner, opplæring for de som skal ut i felten, mekanismer for å gi stemme til kvinnene i konfliktområder (Mary Robinson foreslår kvotering rundt forhandlingsbordet) Gjøre noe med at overgripere ikke stilles til ansvar, men går fri. Få inn saker til den  Internasjonale Straffedomstolen, slik at de øverste ansvarlige stilles til ansvar. 

Her heime er det etablert et 1325-prosjekt i UD. Koordinator er ansatt. Målet er å styrke alle ambassadene og de involverte departementers arbeid med dette.  Oppdatere handlingsplanen fra 2006. Sivilsamfunnet er invitert inn til å gi innspill. Samarbeidsgruppa mellom UD og sivile organisasjoner er etablert. Den oppdaterte handlingsplanen lanseres på konferanse 11.november i høst.

FOKUS har på vegne av Forum 1325 spilt inn følgende prioriteringer:
1.Norge skal øke andelen kvinner som deltar i fredsdelegasjoner og forsoningsprosesser.
Det ligger allerede i handlingsplanen. Det er gode intensjoner, men praksis viser at andelen kvinner som har signert fredsavtaler bare utgjør 2,4%. Og kvinners deltakelse i fredsdelegasjoner ligger på 5,9%. Norge kan være et foregangsland, kompetanse. Spørre: Hvor er kvinnene. Personlig er jeg enig med Mary Robinson- tid å snakke om kvotering.
Flere kvinner i forhandlingsdelegasjoner og forsoningsprosesser fører ikke automatisk til at lokale kvinners krav blir tatt hensyn til, slik at kvinners situasjon blir bedre.
Det fører oss til neste krav:

2.Norge skal øke støtten til lokale kvinneorganisasjoner, nettverk og miljøer, hvor kvinner er særlig representert, i alle ledd i konfliktforebygging, konfliktløsning og fredsbygging.
I det oppfølgingsarbeidet er det viktig å samarbeide med  med det sivile samfunn som har kunnskap, som arbeider på bakken, som har kontakter inn i de landa som vi skal jobbe i. Se på situasjonen lokalt, med en kjønnsanalyse i botn, fordi situasjonen er forskjellig fra land til land.
Viktig å samarbeide med lokale kvinnegrupper og grupperinger. Gi de makt. Fordi dette handler om makt. Da  oppfølginga av 1325-resolusjonen ble diskutert i FN- sa leder for ”Kvinner i Fredsbyggingsnettverket i Afrika,” Leymah Gbowee fra Liberia at 1325- resolusjonen kan bare ha noen virkning dersom det bygges opp kraftige og levende kvinneorganisasjoner i Afrika. Leymah Gbowee organiserte for resten demonstrasjonene som ledet til fredsforhandlinger og Charles Taylors fall i Liberia. 

3. Norge skal styrke innsatsen for å bekjempe seksuell vold i krig og konflikt, og arbeide for å fjerne straffefrihet for overgripere.
Ja, vi har fått FNs spesialrapportør Margot Walstrøm..
Men det må gjøres mer for å straffe overgripere og ansvarliggjøre de som sitter med ansvaret, for eks. generalene. En bør også styrke arbeidet som forhindrer at seksuelle overgrep fortsetter etter at væpnede konflikter er avslutta. Norge bør derfor spesielt prioritere støtte til oppbygging/gjenoppbygging av rettsstats strukturer som kan beskytte kvinner på (lik linje med menn).

Jeg vil føye til et fjerde punkt. Krav om årlig rapportering til Stortinget. På lik linje med Stortingsmeldinga om våpeneksportkontroll og nedrustning Det kan føre til høringer og debatt.

Mye skjer i FN dette året.
28-29. oktober: 10-årsmarkering og åpen debatt i SR. Før det: 25.september: møte for medlemsland hvor en skal bli enige om felles forpliktelser.
11.oktober- uformelt møte SR med sivilt samfunn.
Det som er viktig, men kan synes vanskelig er arbeidet med indikatorer. Generalsekretæren la fram et sett med indikatorer til SR i april i år. Viktig for da kan en måle framgangen og resultater av det globale arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet. Det ser ut som om enkelte land ikke ønsker å bli målt. Det var likevel enighet om å føre prosessen videre. Og komme tilbake i høst.

Vi, vi trenger å vise at det nytter, synliggjøre de tøffe damene som hver dag arbeider på bakken, som betaler dyrt for dette arbeidet. Det handler om arbeidet for en bedre verden. Olof Palme sa en gang at nedrustning aldri vil skje bare som følge av regjeringenes arbeid. Det skjer bare dersom folk mobiliserer og engasjerer seg. Det er sant, og det gjelder også i arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet. Vi må bli flere som puffer på regjeringene og krever mer handling. Takk for at dere ville høre på meg.




