
 

Kultur- og likestillingsminister  

Abid Q. Raja 

 

Oslo, 26. januar 2021 

Innspill etter dagens innspills- og informasjonsmøte om CSW65 

Det vises til dagens informasjons- og innspillsmøtet for aktører fra sivilt samfunn, i 

forbindelse med FNs kvinnekommisjons møte (CSW 65. sesjon, mars 2021). 

Reform har følgende innspill til Norges prioriteringer under kvinnekommisjonen, i tråd 

med hva undertegnete også framførte på møtet: 

 

Kjære Abid Raja. 

Det er liten tvil om at koronapandemien har påført den globale likestillingen store 

belastninger. Internasjonalt rammer dette kvinner i særdeleshet.  

Det er viktig at Norge bidrar med styrke for å slå tilbake angrep på kvinners seksuelle 

og reproduktive helse, og framstår som en tydelig kraft i arbeidet mot den økte 

graden av vold som nå ser ut til å ramme jenter og kvinner over store deler av 

verden.  

Dette skjer i sammenheng med økt isolasjon, arbeidsledighet, økonomiske 

tilbakeslag og økende forskjeller, i tillegg til en skremmende framvekst av 

udemokratiske og autoritære politiske bevegelser i mange land - ofte i kombinasjon 

med en sterkt kvinne- og fremmedfiendtlig retorikk og praksis. 

Koronakrisen ser ut til å ha styrket slike negative utviklingstrekk. Norges rolle er å stå 

fast på oppnådde likestillingsseire, og bekjempe angrep på kvinners likestilling. 

I en krise der jenter og kvinners situasjon naturlig får et hovedfokus, er det samtidig 

av stor betydning at Norges unike og helhetlige likestillingspolitikk og erfaringer 

framheves internasjonalt. 

I flere tiår har det vært tverrpolitisk enighet i Norge om nødvendigheten av et tydelig 

mannsperspektiv i likestillingsarbeidet. Denne politikken har støtte i alle partier på 

Stortinget, og har vært forvaltet av regjeringer og likestillingsministre fra hele det 

politiske spekteret. Venstre, som du representerer, er det sjette partiet til å videreføre 

dette perspektivet i posisjon. 

Det er likevel grunn til bekymring for at et inkluderende mannsperspektiv kan glippe i 

en krise som nå. Vi har allerede sett eksempler på dette i vårt eget land, som når det 

i fjor ble gjennomført en offentlig finansiert undersøkelse om vold som følge av 

koronaen, der bare kvinners utsatthet ble adressert. Vi håper og tror dette var en 

glipp. 
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Mannsperspektivet må reflekteres under FNs kvinnekommisjon (CSW), som verdens 

viktigste arena for likestilling. Norge har en særlig oppgave og rolle i å framholde 

Norges praksis for, og gode erfaringer med å involvere gutter og menn i en vellykket 

likestillingspolitikk.  

Vi har da også fantastiske resultater å vise til. Særlig gjelder dette fedrekvoten i 

foreldrepengeordningen. Det oppsiktsvekkende skiftet i omsorgsfordelingen i norske 

hjem som pappapermen har ført til, er erfaringer det internasjonale samfunnet har 

mye å lære av, til fordel for mer likestilte familier, mindre vold og kvinners økte 

deltakelse i arbeidslivet.  

Vårt lands kanskje viktigste lærdom til resten av verden på dette området, er den 

brede og tverrpolitiske oppslutningen om strukturelle virkemidler som «låser opp» 

kvinner og menns reelle valgmuligheter, både i yrkesliv, i bruk av offentlige tjenester 

og i familiene.  

Et tydelig mannsperspektiv i Norges tilnærming må med andre ord inkludere å 

vektlegge en bedret arbeid- og familiebalanse. Dette er også i tråd med Beijing-

plattformens Action 179 c og 180 a fra 1995, som tydelig slo fast at FNs 

medlemsland skal jobbe for en politikk med ordninger som legger til rette for både 

kvinner og menns rolle i familien, slik at deltakelsen i arbeidslivet også kan bli mer 

likestilt. 

Vårt budskap må være at dersom kvinner tvinges tilbake til kjøkkenbenken – slik 

koronakrisen ser ut til å føre til i store deler av verden – så tvinges også menn bort 

fra de viktige og verdifulle omsorgsoppgavene. En slik utvikling taper både kvinner, 

menn og ikke minst barna på.  

Norges må også benytte både CSW og vår sterke plass i FN til å påvirke til at vold i 

nære relasjoner benyttes som gjennomgående betegnelse. Dette er ikke bare spill 

med ord. Det er avgjørende å ha med seg at også andre enn kvinner vil være særlig 

utsatt i en krise som nå. Dette må språket reflektere. Vi vet at volden i familiene 

rammer flest kvinner. Vi vet samtidig at når volden øker generelt, så vil også 

prosentandelen voldsutsatte gutter og menn rammes hardere. Det er ikke minst slik 

at voldsutsatte gutter og menn kan være særlig marginaliserte og sårbare, og at 

terskelen for å be om og få hjelp ofte er høyere for menn, enn den er for kvinner.  

Dette gjelder også funksjonshemmede, etniske, nasjonale og religiøse minoriteter, 

eldre eller yngre utsatt for aldersdiskriminering og mennesker med en annen 

seksuell- eller kjønnsidentitet enn som heterofile. 

Det er med andre ord avgjørende at et vellykket arbeid for årets Priority Theme 

(«Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well 

as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of 

all women and girls») må knyttes til en likestilling som omfatter alle.  

Reform anser dette som en oppgave Norge er særlig egnet til å fylle. Vi har stor tro 

på at du er mann for denne oppgaven i CSW. 
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Jeg ønsker deg og den norske regjeringen lykke til i årets CSW65 – et av de viktigste 

noensinne. 

Jeg benytter samtidig anledningen til å gjøre oppmerksom på at Reform har søkt om 

å få arrangere et parallel event under NGO CSW65 Virtual Forum, med tittelen 

«Work-Life Balance of Carers and The Corona Pandemic». Arrangementet vil være 

et samarbeid med den internasjonale Men Engage-alliansen, og inkludere deltakere 

fra et konsortium av europeiske aktører i det pågående EU-prosjektet «Men in Care», 

der Reform er norsk partner. 

Til dette møtet, som er planlagt til torsdag 18. mars kl 9.30 (New York-tid,15.30 norsk 

tid) håper vi at statsråden kan finne tid til holde et innlegg på vegne av den norske 

regjeringen. 

Vi kommer tilbake til deg med en formell invitasjon når vi har fått bekreftet om 

arrangementet har fått godkjenning. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Are Saastad 

daglig leder 

 

 

 

 


