
I et leserinnlegg i DN anklager en 
rekke fremstående eksperter i 
offentlig rett og menneskerettig-
heter Utenriksdepartementet for 
å drive radikal kjønnskvotering i 
en manns favør – på tvers av norsk 
lov. Utenriksdepartementet nomi-
nerte nylig direktør i Høyesterett, 
Gunnar Bergby, som Nordens kan-
didat til å sitte i FNs kvinnediskri-
mineringskomite. 

«Han er en ukjent person i mil-
jøer som arbeider med likestilling 
– i motsetning til kandidaten kvin-
nebevegelsen foreslo, professor 

Anne Hellum», skriver blant andre 
professor ved Institutt for offent-
lig rett, Cecilia Bailliet og Inga 
Bostad, direktør ved Norsk senter 
for menneskerettigheter.

Ingen publikasjoner
Hellum leder Avdeling for kvinne-
rett, barnerett, likestillings- og 
diskrimineringsrett ved Det juri-
diske fakultet i Oslo. «Norsk UD 
valgte her bort den best kvalifi-
serte kandidaten. Hellum har 
dommererfaring og er en av ver-
dens fremste eksperter på FNs 
kvinnediskrimineringskonven-
sjon. Hun har i flere tiår forsket på 

konvensjonens gjennomføring i 
Norge, Europa og Afrika. Hennes 
omfattende internasjonale publi-
kasjoner på feltet skulle være 

kjent for UD, som i en årrekke har 
gitt økonomisk støtte til denne 
forskningen, nettopp for å styrke 
kvaliteten på Norges internasjo-
nale innsats», skriver professo-
rene. UDs mann derimot har ifølge 
Bailliet og Bostad «ingen opplys-
ninger om kompetanse på kvinne-
diskrimineringskonvensjonen» og 
«Han har ingen publikasjoner».

Helhetsvurdering
Men ifølge UD var det nettopp 
kjønn som var viktigst. Kommu-
nikasjonssjef Frode O. Andersen 
sier til DN at UD fra øvrige nor-
diske land, og fra medlemmer i 
komiteen, ble bedt om å fremme 
en godt kvalifisert mann. Uten en 
mann vil komiteen senere i år 
bestå utelukkende av kvinner.

Med UDs innrømmelse hevder 
kronikkforfatterne derfor at «Å 
forbigå en kandidat som er klart 
bedre kvalifisert enn en annen, 
utelukkende med referanse til 
kjønn, utgjør radikal kjønnskvo-
tering. Det er forbudt i arbeidsli-
vet, både av hensyn til individuell 
likebehandling og for å sikre til-
strekkelig kvalitet.» Andersen i 
UD mener de har gjort det rette. 

– Vi har vurdert Kvinnelobby-
ens kandidat som vi anser som 
meget dyktig. Etter en helhetsvur-
dering kom vi likevel til at Gunnar 
Bergby var den mest egnede kan-
didaten, dette også i lys av beho-
vene i komiteen, sier Andersen.

Ikke så farlig
Professor Bailliet mener «det er 
viktigere med kompetanse enn 
kjønnsbalanse nå».

 – Det holder bare ikke av Norge 
å sende en mann til FN uten kom-
petanse. Det er uprofesjonelt når 
vi har så mange i Norge som har 
kompetanse på dette feltet, sier 
Bailliet til DN. 

– Men hvis det var 23 menn i 

denne komiteen, ville ikke dere da 

krevd en kvinne inn, uavhengig av 

kompetanse?

– Hvorfor er det så skremmende 
med en komité bare av kvinner? Det 
har gjennom alle år vært normen i 
mange andre FN-komiteer at det 
bare har vært menn, sier Bailliet. 

– Men vi er jo mer opptatt av 

kjønnsbalanse i Norge?

– Det er ikke det at vi ikke vil ha 
en mann, men det er uprofesjonelt 
å sende en uten kompetanse. Det 

holder ikke å ha jobbet hos Likestil-
lingsombudet for tredve år siden, 
slik Bergby har gjort, sier Bailliet.   

Bergby er gjort kjent med kro-
nikkforfatternes beskrivelser av 
hans erfaring, men sier til DN at 
han «ikke finner det naturlig å 
kommentere saken.»

Anne Hellum derimot, som Bail-
liet og de andre jusekspertene 
mener er forbigått, skriver i en epost 
til DN at utnevnelsen til FNs kvin-
nediskrimineringskomite (CEDAW) 
burde vært behandlet politisk: 

«Dersom det er slik at de nor-
diske land har som policy å rekrut-
tere menn til CEDAW-komiteen, 
slik de har gjort ved de siste tre 
nominasjoner, er dette et forhold 
som bør gjøres gjenstand for åpen 
politisk debatt. Dette er et spørs-
mål jeg gjerne skulle hørt uten-
riksminister Børge Brende svare 
på i Stortingets spørretime.»

Det var Advokatbladet som 
først omtalte saken 21. mars i år. 
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Får kjeft for å prioritere 
kjønnsbalanse
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Utenriksminister Børge Brende bør 
svare i Stortinget på hvorfor Norge 
har som policy å rekruttere menn 
til FNs kvinnediskriminerings-
komite, ifølge professor Anne 
Hellum, som kvinnelobbyen ønsket 
til vervet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

UD valgte en mann til 
en FN-komité fordi det 
utelukkende sitter 
kvinner der. Det vil 
ikke kvinnelobbyen  
og en rekke jus-
professorer ha noe av.

Nominert av kvinnebeve-

gelsen: Anne Hellum, 

professor ved Det 

juridiske fakultetet i Oslo. 

Nominert av utenriks-

departementet: Gunnar 

Bergby, direktør i 

Høyesterett.
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