
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB       Dato: 30.11.2016 

 

 

MEDLEMSMØTE 29.11.2016 

 

Sted:    Quality Hotel Strand Gjøvik 

Fremmøte: 14 medlemmer  

Gjest:  Stig Ottosson  

 

Møtetema: Norges Bygdekvinnelag. Hva gjør de? Reprtesentasjon ved FN’s 71. 

generalforsamling v/Ellen Krageberg  

 

Fødselsdager: Haldor og Bjørn 

 

3-minutter: Ola Rongen: Mulig regjeringskrise 

 

Rotary-sak: Valg av ny president 

Ny president må velges snarest, men det har vist seg vanskelig å finne kandidat til vervet. 

På førstkommende møte må temaet opp.  

 

Møtetema 

Ellen Krageberg fra Biri er leder av Norges Bygdekvinnelag, som tidligere het Norges 

Bondekvinnelag. Navneskiftet innebærer at rekrutteringsgrunnlag og saksfelt er utvidet. Det 

finnes i dag 450 lokallag med til sammen ca 12.500 medlemmer. Bygdekvinnelaget er med i 
paraplyorganisasjonen Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS). 

Laget arbeider med saker som kvinnesolidaritet, mat, matkultur, matmakt nasjonalt og 
internasjonalt, helse og levende bygder. 

Krageberg representerte FOKUS under FN’s 71. generalforsamling. Blant annet opplevde hun 

valg av ny generalsekretær, som er portugiseren Antonio Guterres.  

FN, som ble opprettet i 1945, rett etter 2. verdenskrig, hadde som hovedmål å avskaffe krig 

som politisk virkemiddel. Fremdeles er dette et hovedmål, men engasjementet er betydelig 

utvidet siden den gang. Viktige saker i dag er menneskerettighetsspørsmål og 
sosioøkonomisk utvikling. 

Opprinnelig var det 51 medlemsstater. I dag er medlemstallet vokst til 193. FN har rundt 70 

underorganisasjoner, som for eksempel UNESCO, WHO, ECOSOC osv. Sikkerhetsrådet er det 
mektigste organet i FN. 

FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 
2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030.  

I forbindelse med generalforsamlingen arbeidet en rekke komiteer med resolusjonsforslag 

som skal danne grunnlag for videre arbeid. Slike resolusjoner bygger på konsensus mellom 



deltakerlandene. Derfor framstår de ofte som tannløse. Framskrittene er der, selv om de er  

små. Men alternativet er handlingslammelse. 

Et viktig tema denne gangen var Flyktninger og migrantkrise. Krageberg var med i en 

gruppe som arbeidet med kvinners situasjon. Under møtene var de silte og strengt redigerte 

innleggene fra forskjellige nasjoner betydelig mindre interessante enn de uformelle 

drøftelsene mellom deltakerne. Man kunne der oppleve etter nordisk standard merkelige 

standpunkter og underlige allianser. Som et eksempel kan det nevnes at Iran, Russland og 

Vatikanstaten fant hverandre i kravet om å stryke en formulering som «domestic violence» 
fra det ferdige dokumentet. 

 

Ref: Ola Rongen 

 

  

     

 


