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2015 et merkeår for FN. Ikke bare feirer organisasjonen 70-årsjubileum. 2015
er også et merkeår for en rekke prosesser der FN er den sentrale arenaen for
utvikling av nye globale normative retningslinjer og politikk. Da FNs kvinne-
kommisjon hadde sitt årlige møte i begynnelsen av mars, var gjennomgang
av Beijing-handlingsplanen for likestilling, fred og utvikling fra 1995 hoved-
temaet (Beijing+20). I løpet av året skal det også vedtas nye utviklingsmål
(Post 2015) og klimamål, samt at FNs fredsbyggingsarkitektur, FNs fredsope-
rasjoner og arbeidet med å gjennomføre Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om
kvinner, fred og sikkerhet skal gjennomgås. Dette er alle store og gjennom-
gripende prosesser der forskjellige deler av FN-systemet i flere tiår har spilt
viktige roller som normentreprenører, gjerne i tett samarbeid med ulike kon-
stellasjoner av medlemsstater og sivilsamfunnsorganisasjoner. 

FNs rolle i mange av disse prosessene har ofte kommet i skyggen av
den kritikk som jevnlig har blitt rettet mot FNs sikkerhetsråd for mangel-
full evne og vilje til effektivt å håndtere løpende trusler mot internasjonal
fred og sikkerhet (Luck 2008). I nyere tid har Sikkerhetsrådet, med vetom-
aktene i spissen, blitt særlig hardt kritisert for ikke å gripe inn og forhin-
dre den stadig eskalerende humanitære krisen i Midtøsten (Amnesty
International 2015; Amnesty International Norge 2015). Nettopp bruken av
veto, og det at Sikkerhetsrådets sammensetting ikke avspeiler dagens glo-
bale maktfordeling, blir trukket fram som en viktig årsak til at gapet mel-
lom normative ideal og faktisk politikk virker å bli stadig større. Til tross
for Sikkerhetsrådets tilsynelatende sviktende evne til effektiv konflikt-
håndtering, kommer vi likevel ikke utenom at FN som organisasjon har
spilt og fortsatt spiller en svært viktig rolle i å sette nye tematiske spørsmål
på dagsordenen og å gi dem en folkerettslig status (Jolly et al. 2009). Kvin-
ner, fred og sikkerhet er et slikt temaområde som har vokst fram de siste 15
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årene som et normativt rammeverk med solid forankring i folkeretten.
Men utfordringen for FN er også i dette tilfellet å effektivt omsette nye
normer og regler i praksis. 

FN som normentreprenør

I de klassiske studiene av FN ble gjerne medlemsstatene og FN-byråkra-
tiet sett på som de sentrale aktørene i å sette dagsorden og utforme ny
politikk (Claude 1956). Claude omtalte disse to aktørgruppene som ’Det
første’ og ’Det andre’ FN. Siden 1990-tallet har vi imidlertid sett at FN i
økende grad samarbeider tett med ikke-statlige organisasjoner, uavhen-
gige eksperter og transnasjonale nettverk av ikke-statlige organisasjoner i
utformingen av ny politikk (Keck & Sikkink 1998). På flere temaområder
har disse nye aktørene, som sammen har blitt omtalt som ‘Det tredje FN’
(Weiss et al. 2009), de siste tiårene vært selve motoren i å sette dagsorden.
Men det har likevel alltid skjedd i nært samarbeid med FN-byråkratiet og
ulike grupperinger av medlemsland. 

På noen temaområder har imidlertid samarbeidet mellom sivilsamfun-
net, FN og FNs medlemsland tradisjoner som strekker seg mye lenger til-
bake enn til 1990-tallet. Et av disse områdene er kvinners rettigheter. Fra
FNs spede begynnelse og fram til 1990-tallet foregikk dette tette samarbei-
det primært innenfor den delen av FN-systemet som beskjeftiget seg med
økonomiske og sosiale spørsmål (Jain 2005). Etter hvert ble kvinners ret-
tigheter også koblet opp mot FNs arbeid for internasjonal fred og sikker-
het, og de første frøene ble sådd til det som i dag blir omtalt som FNs
agenda for ’Kvinner, fred og sikkerhet’.

Kvinner, fred og sikkerhet 

’Kvinner, fred og sikkerhet’ er ett av flere såkalt ’tematiske, normative ram-
meverk’ som har vokst fram i internasjonal politikk de siste 15–20 årene.
Disse normene er folkerettslig forankret i FNs sikkerhetsråd gjennom en
rekke ulike resolusjonsvedtak. Under den tematiske overbygningen ’Kvin-
ner, fred og sikkerhet’ finner vi eksempelvis syv resolusjoner. Andre
beslektede tematiske områder er blant annet ’Barn i væpnet konflikt’ (ti
resolusjoner) og ’Beskyttelse av sivile’ (fem resolusjoner). 

Framveksten av disse normative rammeverkene har bidratt til å endre
måten FN og FNs medlemsland i dag både diskuterer sikkerhetspolitikk
på, og håndterer situasjoner som blir definert å utgjøre trusler mot interna-
sjonal fred og sikkerhet (Tryggestad 2014a). De nye normene sprang ut av
– eller er tett koblet opp til – endringer i globale maktforhold på 1990-tallet
og debatten om det ’utvidede sikkerhetsbegrepet’. 
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Siden den gang har det internasjonale ordskiftet omkring fred og sik-
kerhet gått igjennom store endringer. Vi har beveget oss bort fra den kalde
krigens ensidige fokus på staters sikkerhet og ukrenkelige suverenitet til å
gjøre menneskelig sikkerhet til en mer sentral dimensjon i sikkerhetspoli-
tikken. I dag snakker man om ’retten til å beskytte’, eller ’Responsibility to
protetct’ (R2P), som kort skissert innebærer at det internasjonale samfun-
net skal kunne gripe inn dersom en stat ikke viser evne eller vilje til å
verne om egen befolkning (Thakur 2011; Weiss 2011). I dag kan altså inn-
gripen i interne forhold i en stat legitimeres folkerettslig dersom vi har
med grove menneskerettighetsbrudd å gjøre, inkludert overgrep mot kvin-
ner. Selv om mange vil hevde at det var et vikarierende motiv, ble eksem-
pelvis beskyttelse av kvinners menneskerettigheter trukket fram som en
viktig begrunnelse for USAs invasjon i Afghanistan i 2001 og den påføl-
gende NATO-operasjonen i landet. 

‘Kvinner, fred og sikkerhet’-agendaen har flere dimensjoner, inkludert
beskyttelse av kvinner mot seksuelle overgrep i krig. Men den sentrale
dimensjonen i dette normative rammeverket er likevel deltakelse. Det
handler om at kvinner og kvinners interesser skal inkluderes i alt arbeid
for internasjonal fred og sikkerhet, på alle nivå (globalt, regionalt og nasjo-
nalt), og at kvinners bidrag til konfliktforebygging, konfliktløsning og
fredsbygging skal og må anerkjennes.

Kvinner er ikke bare ofre i krig. De kan være politiske aktører, de kan
bære våpen, de kan hisse til krig, de kan drive med fredsmekling eller ope-
rere som fredsaktivister på grasrotplanet. At kvinner innehar alle disse
ulike rollene – og dermed gjør dem til viktige aktører i krig og fred – kan
virke nærmest banalt å påpeke. Men dette ble faktisk ikke anerkjent i FNs
sikkerhetspolitiske arbeid før Sikkerhetsrådet i oktober 2000 vedtok Reso-
lusjon 1325 om ’Kvinner, fred og sikkerhet’. Det er denne resolusjonen
som er utgangspunktet for den etter hvert mer omfattende ’Kvinner, fred
og sikkerhet’-agendaen. 

Resolusjonen har 18 såkalte handlingspunkt. Disse kan grovt deles inn
i tre hovedkategorier:

1 Den først kategorien handler om deltakelse og representasjon (kvinner skal
inkluderes i beslutningsprosesser om fred og sikkerhet på alle nivå). 

2 Den andre kategorien handler om såkalt ’gender mainstreaming’ (at man
skal anvende kjønnsperspektiv på konfliktanalyse og i planlegging og
gjennomføring av fredsoperasjoner, samt at kjønnsperspektivet skal
inn i trening og opplæring av alt uniformert personell)

3 Den tredje kategorien handler om beskyttelse (at innsatsen for å
beskytte kvinner mot krigsrelaterte seksuelle overgrep må intensiveres,
og straffefrihet for denne typen overgrep må bekjempes). 
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Om Resolusjon 1325 skal gjennomføres til fulle – i form av full inkludering
av kvinner og kvinners interesser i alt arbeid for internasjonal fred og sik-
kerhet – har den et stort, transformativt potensial. Noen av disse endrin-
gene ser vi allerede konturene av. Så sent som på slutten av 1990-tallet var
det altså utenkelig at FNs sikkerhetsråd skulle kople kvinners likestilling
og rettigheter opp mot trusler mot internasjonal fred og sikkerhet (Trygge-
stad 2009). I dag derimot, blir det å involvere kvinner i fredsmekling og
fredsbygging definert som ’et globalt sikkerhetsimperativ’ når temaet blir
behandlet i Sikkerhetsrådet. I sin tid som amerikansk utenriksminister
gjorde Hillary Clinton kvinners deltakelse til en sentral dimensjon i utfor-
mingen av USAs nye utenrikspolitiske doktrine, også omtalt som ’smart
power’ (Clinton 2012). I de senere år har det også blitt en integrert del av
retorikken omkring NATOs operative virksomhet (NATO 2014).

Normspredning

Sammenlignet med skjebnen til mange andre FN-resolusjoner har Reso-
lusjon 1325 og ‘Kvinner, fred og sikkerhet’-agendaens inntog i FNs sikker-
hetspolitiske diskurs skjedd raskt. Sakte, men sikkert har agendaen også
begynt å få gjennomslag i den praktiske utformingen av FNs sikkerhets-
politikk. Det skjer riktignok ikke så raskt som de som arbeider på det ope-
rative nivået skulle ønske. Likevel vil jeg hevde at vi har å gjøre med en
normativ agenda som er i rask spredning. Stadig flere land og organisasjo-
ner involvert i freds- og sikkerhetsarbeid slutter opp om den. Tallet på land
med nasjonale handlingsplaner for gjennomføring av Resolusjon 1325 er
jevnt stigende,1 og regionale organisasjoner som EU, NATO og AU har
vedtatt egne handlingsplaner og retningslinjer. Vi ser en normativ prosess
som på det overordnede politisk-strategiske planet har fulgt en lineær
utvikling og der beskyttelse av kvinner og det å bekjempe seksuell vold i
væpnede konflikter har fått særlig stor oppslutning. 

Endringer i globale maktforhold på 1990-tallet og framveksten av et
nytt sikkerhetsbegrep åpnet opp for at denne utviklingen kunne finne
sted. Men det faktum at tematikken faktisk ble satt på dagsordenen, skyl-
des i all vesentlig grad et målbevisst arbeid fra ulike grupper av normen-
treprenører. Normentreprenørene har vært å finne både i FN-systemet og
blant FNs medlemsland. I den siste kategorien har Norge spilt en svært
sentral rolle (Tryggestad 2014b). Men den viktigste rollen har uten tvil
sivilsamfunnsorganisasjonene spilt – og da i særlig grad kvinne- og men-
neskerettighetsorganisasjoner (Cockburn 2007). Få – om noen – sikker-

1. Per mars 2015 har 48 medlemsland vedtatt nasjonale handlingsplaner for gjennomføring av
Resolusjon 1325. Ifølge UN Women er det forventet at tallet vil stige til om lag 70 innen
utgangen av året. 
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hetsrådsresolusjoner har en så sterk forankring i det globale sivilsamfun-
net som Resolusjon 1325 (Barnes 2011). Og sivilsamfunnet kjenner også et
veldig sterkt eierskap til resolusjonen. Siden 2000 har et globalt nettverk
av kvinneorganisasjoner drevet utrettelig lobbyvirksomhet for gjennomfø-
ringen av Resolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner. Disse organisasjo-
nene er også sentrale samarbeidspartnere for så vel FN som land som
Norge i å iverksette resolusjonen på landnivå.

Fra teori til praksis

Til høsten er det altså 15 år siden Resolusjon 1325 ble vedtatt av Sikkerhets-
rådet. I den forbindelse er en stor global studie igangsatt som skal gjøre
opp status for gjennomføringen av resolusjonen og se på i hvilken grad
det er behov for å revidere agendaen. Studien skal så diskuteres på et høy-
nivåmøte i Sikkerhetsrådet i oktober. Det er ventet at rapporten vil komme
med kritiske konklusjoner og påpeke at det til fortsatt er langt fra teori til
praksis. 

På det overordnede politisk-retoriske nivået kan vi slå fast at agendaen i
all vesentlig grad nå har blitt anerkjent. Dette gjenspeiles i omfanget av
referanser til agendaen i taler, debatter, resolusjonsvedtak og andre typer
offisielle dokumenter som kommer fra FN-systemet, regionale organisa-
sjoner og et stadig voksende antall medlemsland. Når det gjelder den prak-
tiske gjennomføringen, ser vi imidlertid at 

• ledelsesnivået i liten grad blir ansvarliggjort for mangelfull oppfølging; 
• agendaen i altfor stor grad er finansiert av frivillige bidrag (sjelden del

av regulære budsjett); 
• de som arbeider med agendaen har manglende autoritet (ofte ungt per-

sonell på lavt nivå i organisasjonshierarkiet); og 
• effektiv iverksettelse fortsatt hviler på lobby-grupper og pådrivere blant

medlemslandene. 

Når det gjelder kvinners deltakelse i fredsoperasjoner og fredsprosesser, er
tallenes tale klar – det internasjonale samfunnet har fortsatt en lang vei å gå.
Av 16 pågående FN-operasjoner (ledet av FNs avdeling for fredsoperasjoner,
DPKO) er seks ledet av kvinner (Elfenbenskysten, Haiti, Kypros, Liberia,
Sør-Sudan og Vest-Sahara). Per februar 2015 finnes det kun én kvinnelig
nestleder av en FN-operasjon og kun én kvinnelig styrkesjef (som for øvrig
er den norske generalmajoren Kristin Lund i FN-styrken på Kypros). 

Det totale antallet uniformert personell i fredsoperasjoner lå per 31.
januar 2015 på litt i overkant av 100 000. Av disse utgjør kvinner kun 3,9
%. Om vi ser på den prosentvise fordelingen mellom militære og politi,
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utgjør kvinner 4,3 % av militærrådgiverne, 3 % av soldatene i styrkene og
9,8 % av politipersonellet. Ser vi på sivilt personell i fredsoperasjoner, er
situasjonen mye bedre. I 2014 utgjorde kvinner 29 % av det sivile perso-
nellet (UN DPKO 2015).

Om vi ser på kvinner i fredsbygging eller i FNs såkalt politiske opera-
sjoner, er situasjonen enda verre. Av 11 pågående politiske operasjoner
(ledet av FNs avdeling for politiske spørsmål, DPA) er kun én ledet av en
kvinne (Sigrid Kaag, spesialkoordinator for Libanon). For øyeblikket fin-
nes det heller ingen kvinner blant FNs spesialutsendinger til fredsproses-
ser der FN spiller en sentral rolle. Da Mary Robinson i 2013 ble utnevnt til
spesialutsending til Great Lakes, var hun den første kvinnen i FNs historie
til å inneha et slikt verv. 

I perioden 1992 til 2011 utgjorde kvinner bare 4 % av de som hadde satt
sin signatur på fredsavtaler. Videre utgjorde kvinner kun 10 % av delta-
kerne i forhandlingsdelegasjoner (UN Women 2015). De lave tallene når
det gjelder kvinners deltakelse både i FNs fredsoperasjoner og i fredspro-
sesser er bekymringsfulle, og sier noe om utfordringene omkring det å
gjennomføre nye normer i praksis. Det er økt bevissthet både hos FN og i
medlemslandene om at noe må gjøres for å øke kvinneandelen. Men det å
få til en markant økning vil uansett ta tid. I mellomtiden må det derfor sat-
ses spesielt på å styrke den delen av ‘Kvinner, fred og sikkerhet’-agendaen
som omhandler ‘gender mainstreaming’. Kjønnsperspektiv må i mye
større grad anvendes når konflikter skal analyseres, tiltak vurderes og nye
fredsoperasjoner planlegges og iverksettes. 

Utfordringer

FN og FNs medlemsland står altså overfor en rekke utfordringer for å få til
en mer effektiv gjennomføring av ’Kvinner, fred og sikkerhet’-agendaen.
Utfordringene ligger både på det overordnede politiske planet og på gjen-
nomføringen i praksis. La oss se på det praktiske først, og da særlig på FN
fredsoperasjoner. 

For det første må ’Kvinner, fred og sikkerhet’ bli anerkjent som en
agenda som har gjennomgående relevans for alle andre tema og områder
som har med internasjonal fred og sikkerhet å gjøre. Det har de siste
årene vært en økende tendens til å behandle ’Kvinner, fred og sikkerhet’-
agendaen primært som et spørsmål om å beskytte sivile. De som arbeider
med å operasjonalisere denne agendaen, må bevege seg bort fra å
behandle ‘Kvinner, fred og sikkerhet’ som et tema adskilt fra den generelle
diskusjonen om fred og sikkerhet. Behovene for å styrke integrering av
kjønnsperspektivet er aller størst i forbindelse med konfliktanalyse og når
det skal gjøres behovsvurderinger. 
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For det andre – og dette henger sammen med punktet over – må det bli
økt fokus på å sikre ivaretakelse av ’Kvinner, fred og sikkerhet’ i manda-
tene for FNs fredsoperasjoner. De siste årene har vist en positiv trend i så
måte, men den har vært ujevn (NGO Working Group 2013). Om ikke
tematikken blir tatt opp i mandatene, blir den heller ikke ordentlig adres-
sert i operasjonsplanlegging og gjennomføring – noe som igjen resulterer
i dårlig bemanning og finansiering. 

For det tredje må innsatsen for å rekruttere flere kvinner til FNs freds-
bevarende styrker intensiveres. FNs fredsoperasjoner får i stadig større
grad mandater med en sterk beskyttelseskomponent. Erfaring har vist at
det er vanskelig å arbeide med spørsmål som har med seksuell vold å
gjøre om man ikke har kvinner blant personellet. 

For det fjerde må man øke antallet og tilgangen til gendereksperter. De
siste årene har det vært rettet fokus på å få på plass såkalte ‘women protec-
tion advisors’ i fredsoperasjoner. Men det er også stort behov for eksper-
tise med en bredere tilnærming til hvordan kjønnsperspektivet kan og bør
anvendes. Dette gjelder særlig i operasjonsplanlegging. Erfaringene med
en egen beredskapsstyrke av ’Mediation Experts’ innenfor FNs avdeling
for politiske spørsmål (DPA) – som står til disposisjon som rådgivere for
de som skal gå inn i fredsforhandlinger eller etablere politiske operasjoner
– har vist seg svært vellykket. Og genderekspertisen blant ekspertene i
denne beredskapsstyrken blir stadig mer etterspurt. 

Men større effektivitet i operasjonaliseringen av ‘Kvinner, fred og sik-
kerhet’-agendaen hjelper ikke om den blir motarbeidet på det overordnede
politiske planet. Akkurat som endringene i globale maktforhold på 1990-
tallet skapte mulighetsrom for at normative rammeverk som ‘Kvinner,
fred og sikkerhet’ kunne vokse fram, kan de endringene vi i dag ser i glo-
bale maktforhold potensielt bli en motkraft mot den videre spredningen
av denne agendaen. I dag ser vi at USAs posisjon i verdenssamfunnet har
blitt svekket, og land som blant annet Kina og Russland har vokst fram
som «nye», sterke globale aktører. Disse aktørene vektlegger gjerne andre
verdier og prioriteringer i sin utenrikspolitikk enn det som har vært domi-
nerende tankegods de siste par tiårene. En internasjonal orden basert på
liberale verdier og universelle individuelle menneskerettigheter blir satt
under økt press.

Som permanente medlemmer i Sikkerhetsrådet har Kina og Russland
fra dag én representert en form for opposisjon mot ‘Kvinner, fred og sik-
kerhet’-agendaen. Dette springer ut av en prinsipiell motstand mot at Sik-
kerhetsrådet skal behandle tematiske spørsmål som ikke nødvendigvis
kan knyttes opp mot konkrete konfliktsituasjoner på Rådets agenda. Til
tross for prinsipiell motstand, har de likevel stemt for alle de sju resolusjo-
nene i ’Kvinner, fred og sikkerhet’-familien. Forekomsten av hele sju
enstemmig vedtatte resolusjoner på ’Kvinner, fred og sikkerhet’ har bidratt

IP-2015-2.book  Page 281  Wednesday, May 13, 2015  2:55 PM



Torunn L. Tryggestad 282

Internasjonal Politikk | Årgang 73 | Nr. 2 | 2015

til å styrke institusjonaliseringen av dette normative rammeverket i folke-
retten. Og tendensen til at ’Kvinner, fred og sikkerhet’-agendaen blir inte-
grert i Sikkerhetsrådets konfliktspesifikke diskusjoner samt nye mandater
for fredsoperasjoner, er jevnt stigende (Security Council Report 2014;
Peace Women 2015). 

Avslutning

Framveksten av det normative rammeverket ‘Kvinner, fred og sikkerhet’
har fulgt en lineær utvikling fra tematikken først ble satt på FNs dagsor-
den på slutten av 1990-tallet og fram til i dag. I hvilken grad vi vil oppleve
tilbakeslag eller progresjon for ‘Kvinner, fred og sikkerhet’-agendaen i
årene framover, vil blant annet være avhengig av Sikkerhetsrådets sam-
mensetning og hvordan medlemmene velger å posisjonere seg i forhold til
hverandre på ulike områder. Det finnes også sterke motkrefter blant religi-
øse og ideologisk motiverte organisasjoner som har interesse av å motar-
beide denne agendaen (Scanteam 2013). I årene som kommer vil vi trolig
oppleve tilbakeskritt og oppbremsing av den videre spredningen av dette
normative rammeverket i enkeltstående konflikter. Alt i alt vil jeg likevel
hevde at oppslutningen om denne agendaen i dag er så bred blant FNs
medlemsland at det er vanskelig å se for seg et vesentlig tilbakeslag med
det aller første. 

Tiårsmarkeringen for Resolusjon 1325 fungerte som en viktig katalysa-
tor for økt innsats, både for FN som organisasjon og for medlemslandene
(blant annet en kraftig økning i nasjonale handlingsplaner). Det er all
grunn til å tro at de pågående prosessene med å gjennomgå og analysere
FNs fredsbyggingsarkitektur og fredsoperasjoner, samt arbeidet med å
utvikle nye tusenårsmål vil virke tilsvarende mobiliserende. Men aller vik-
tigst som samlende hendelse vil nok den globale studien av ‘Kvinner, fred
og sikkerhet’ og den annonserte høynivådebatten i Sikkerhetsrådet i okto-
ber være. Alt peker i retning av at institusjonaliseringen av normen vil
fortsette både i folkeretten, i FN som organisasjon, i regionale organisasjo-
ner og på det nasjonale planet i FNs medlemsland.

Den største garantisten for at dette normative rammeverket skal fort-
sette å utvikle seg og bli omsatt i praksis, er det transnasjonale nettverket
av kvinneorganisasjoner. Disse utgjør en sterk kraft både nasjonalt, regio-
nalt og globalt, og arbeider kontinuerlig med å overvåke og holde enkelt-
stående stater og det internasjonale samfunnet som sådan ansvarlige.
Dette gjelder ikke minst også FN. 
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