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Utenriksdepartementets nylige nominasjon av kandidat til FNs kvinnediskrimineringskomité sår tvil om regjeringens engasjement for internasjonalt likestillingsarbeid. Ut fra det vi 
vet om prosessen og kandidatene, kan det faktisk synes som om UD valgte Gunnar Bergby fordi han er mann. Foto: Trond Solberg/VG/NTB Scanpix

Forbigår den beste
Driver Utenriksdepartementet (UD) radikal kjønnskvotering av menn – som er 
forbudt i arbeidslivet?

E
rna Solbergs 
regjering gir uttrykk 
for at likestilling er 
viktig både 
innenriks og 
utenriks. Men 

følges dette opp i regjeringens 
egen praksis?

Utenriksdepartementets 
nylige nominasjon av kandidat 
til FNs kvinnediskriminerings-
komité sår tvil om regjeringens 
engasjement for internasjonalt 
likestillingsarbeid. Mange ble 
overrasket da departementet, i 
samarbeid med de andre 
nordiske landene, nominerte 
direktør i høyesterett, Gunnar 
Bergby. Han er en ukjent person 
i miljøer som arbeider med 
likestilling – i motsetning til 
kandidaten kvinnebevegelsen 
foreslo, professor Anne Hellum.

Hellum leder Avdeling for 
kvinnerett, barnerett, likestil-
lings- og diskrimineringsrett 
ved Det juridiske fakultet i Oslo, 
et internasjonalt anerkjent 
fagmiljø. Prosessen har foregått 
bak lukkede dører, men noe er 
kjent. Da Norges kvinnelobby, 
på eget initiativ, henvendte seg 
til UD, ble det opplyst at de 
søkte etter en mann og at 
dommerkompetanse ville bli 

Norges internasjonale innsats.
Den nominerte kandidaten, 

Bergby, arbeidet hos Likestil-
lingsombudet i perioden 
1977–1986. Hans cv gir ingen 
opplysninger om kompetanse på 
kvinnediskrimineringskonven-
sjonen eller internasjonale 
menneskerettigheter. Han har 
ingen publikasjoner. 

Ut fra det vi vet om prosessen 
og kandidatene, kan det faktisk 
synes som om UD valgte Bergby 
fordi han er mann. De nordiske 
landene har de siste 12 årene kun 
nominert mannlige kandidater til 
denne komiteen. Noe av begrun-
nelsen kan være at flertallet av 
medlemmene er kvinner. Dette 
hensynet til kjønnsbalanse må 
imidlertid avveies mot hensynet 
til kvalifikasjoner.

Å forbigå en kandidat som er 
klart bedre kvalifisert enn en 
annen, utelukkende med 
referanse til kjønn, utgjør radikal 
kjønnskvotering. Det er forbudt i 
arbeidslivet, både av hensyn til 
individuell likebehandling og for 
å sikre tilstrekkelig kvalitet. 

Dette er momenter som også 
er viktig ved nominasjon av 
kandidater til menneskerettslige 
overvåkningsorganer. 

I Norden finnes det store og 

faglig sterke forskermiljøer med 
kompetanse på kvinners 
rettigheter og likestilling. De 
fleste i disse miljøene er kvinner. 
Dersom de nordiske landene 
systematisk nominerer menn ut 
fra hensynet til kjønnsbalanse, 
blir Nordens fremste kvinnelige 
eksperter forhindret fra å bidra 
med sin fagkompetanse i denne 
komiteen. Dette er foruroligende. 
Det svekker kvaliteten på 
komiteens arbeid, og det utgjør 
en systematisk underkjennelse 
av kvinners kompetanse på 
likestillingsfeltet.  

Ironisk nok har Norge, ved å 
skrive under på konvensjonen, 
forpliktet seg til å «treffe alle 
tiltak som er nødvendige for å 
sikre kvinner muligheten til å 
representere sine regjeringer på 
internasjonalt nivå og delta i 
arbeidet i internasjonale organi-
sasjoner, på lik linje med menn 
og uten noen diskriminering.» 
Radikal kvotering av menn er på 
klar kollisjonskurs med konven-
sjonen.

Det finnes ikke noe regelverk 
som sikrer innsyn og begrunnelse 
ved nominasjon av kandidater til 
internasjonale menneskerettsor-
ganer. Vi anmoder likevel UD om 
å redegjøre for hvilke vurderinger 

som er blitt gjort i denne saken. 
Er det UDs prinsipielle holdning 
at kjønnsbalanse er langt 
viktigere enn faglig kompetanse i 
arbeidet med å fremme likestil-
ling og styrke kvinners rettighe-
ter?

Vi frykter at akkurat på dette 
feltet, der de fleste eksperter er 
kvinner, har utviklet seg en 
særegen praksis der kjønn 
fullstendig trumfer kvalifikasjo-
ner og kompetanse. Dette tyder 
på manglende respekt for både 
kvinners rett til likestilling og for 
behovet for å sikre høy kvalitet på 
arbeidet til internasjonale 
menneskerettighetsorganer.

Cecilia Bailliet, professor ved 
Institutt for offentlig rett/
Pluricourts, Inga Bostad, direktør 
ved Norsk senter for menneskeret-
tigheter, Ingunn Ikdahl, førsteama-
nuensis ved Institutt for offentlig 
rett, Vibeke Blaker Strand, 
førsteamanuensis ved Norsk senter 
for menneskerettigheter, og Aslak 
Syse, professor ved Institutt for 
offentlig rett

Er det UDs 
prinsipielle 
holdning at 
kjønnsbalanse er 
langt viktigere 
enn faglig 
kompetanse i 
arbeidet med å 
fremme likestilling 
og styrke kvinners 
rettigheter?

Innlegg
Cecilia Bailliet, 
Inga Bostad
med flere

vektlagt. Kvinnelobbyens forslag 
om å nominere Hellum ble fulgt 
opp ved at de svenske, finske, 
islandske og danske lobbyene 
anmodet sine lands utenriks-
departementer om å støtte 
Hellums kandidatur. 

Norsk UD valgte her bort den 
best kvalifiserte kandidaten. 
Hellum har dommererfaring og er 
en av verdens fremste eksperter 
på FNs kvinnediskriminerings-
konvensjon. Hun har i flere tiår 
forsket på konvensjonens 
gjennomføring i Norge, Europa 
og Afrika. Hennes omfattende 
internasjonale publikasjoner på 
feltet skulle være kjent for UD, 
som i en årrekke har gitt økono-
misk støtte til denne forskningen, 
nettopp for å styrke kvaliteten på 
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