AKTUELLT I FN
Nyhetsbrev till FN-skolor, december 2014
I nyhetsbrevet:
Ny högnivåpanel ska granska FN-styrkor
Säkerhetsrådet antar resolution om FN:s polisiära verksamhet
Krafttag mot barnarbete i Latinamerika
Problem att säkra arbetssituationen för invandrare i Europa
Nya strafflagar mot homosexuella i Gambia
Behov av fler insatser mot våld mot kvinnor i Afghanistan
Antalet barn som utsätts för trafficking ökar
Nytt initiativ ska stärka global klimatpolitik

FRED OCH SÄKERHET
Ny högnivåpanel ska granska FN-styrkor
Världen förändras och FN:s fredsoperationer måste förändras med den för att de ska förbli nödvändiga och effektiva verktyg
för internationell fred och säkerhet. Det sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon när han den 31 oktober tillkännagav att han
tillsatt en ny högnivåpanel för att titta närmare på FN:s fredsbevarande styrkor.
Den nyinrättade panelen består av 14 medlemmar och leds av Jose Ramos-Horta från Östtimor. Den kommer att göra en
genomgripande bedömning av tillståndet i FN:s fredsoperationer idag och av de behov som finns för framtiden. Panelens
rapport kommer att vara färdig till generalförsamlingens öppnande i september 2015.
Läs mer på http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49221

Säkerhetsrådet antar resolution om FN:s polisiära verksamhet
Den 20 november antogs en resolution som betonar vikten av ett nära
samarbete och samordning mellan FN:s polisiära komponenter och andra
delar av fredsbevarande insatser och särskilda politiska uppdrag.
Resolutionen antogs enhälligt och är den första som fokuserar på FN:s
polisverksamhet (UNPOL).
FN:s polisverksamhet har på senaste år växt mer än någonsin tidigare i
UN photo/Marco Dormino

historien, och idag bidrar hela 91 medlemsländer med poliser till 13
fredsbevarande operationer och 4 särskilda politiska uppdrag. Resolutionen

uppmanar bland annat till att dessa länder ska fortsätta bidra med poliser som har nödvändig kompetens och erfarenhet för
att genomföra uppdrag, och att dessa ska få tydliga mandat i sina operationer.
Traditionella hot mot säkerhet har förändrats och UNPOL handskas idag med en ny verklighet där terrorism, organiserad
brottslighet och korruption är några av utmaningarna. Undergeneral-sekreteraren för FN:s fredsbevarande operationer
(DPKO), Hervé Ladsous, menar på att polisens uppgifter har utökats och att de idag bl a behöver ge mer stöd till värdländer
om rättssäkerhet, tillfälliga polisuppgifter och att upprätthålla lagen. I vissa fall behöver de även ge stöd i skapandet av en
nationell poliskår.
Den stora majoriteten av FN:s polisstyrkor är män, och ett tidigare mål som fortfarande är aktuellt har varit det att 20 % av
alla poliser i UNPOL ska vara kvinnor.
-

Medan vissa gör stora framsteg i könsfördelning finns det andra som inte gör det. Vi är naturligtvis beroende av
vad medlemsstaterna ger oss, och allt oftare driftsätter vi enheter som helt utgörs av kvinnor, säger Ladsous.

Läs mer på http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49399#.VHTui_nF_Mc

UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
Krafttag mot barnarbete i Latinamerika
Barnarbete stod högt på agendan vid en konferens i Peru i oktober där 25 länder i regionen Latinamerika/Västindien deltog.
Av de 12,5 miljoner barn som beräknas arbeta i Latinamerika och Västindien finns hela 8,5 miljoner i riskfyllda arbeten enligt
ILO, FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.
Vid konferensen lanserades ett nytt initiativ för att stödja insatser mot barnarbete och nå målet att helt utrota barnarbete i
regionen till 2020. Initiativet ingår i ett program för att hjälpa 168 miljoner barnarbetare runt om i världen.
Idén om att Latinamerika och Västindien kan bli den första regionen av utvecklingsländer som blir helt fri från barnarbete
kommer från den tredje globala konferensen om barnarbete som hölls 2013.
Läs mer på http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49082&Kw1=conference&Kw2=lima&Kw3=#.VHwp-NKG97s

Problem att säkra arbetssituationen för invandrare i Europa
Mot bakgrund av en åldrande befolkning och fortsatt låg ekonomisk tillväxt gör få europeiska regeringar tillräckligt för att
hjälpa nyanlända invandrare från lågkvalificerade otrygga arbeten till anständiga anställningar, säger en ny rapport i dag från
FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor (ILO) och tankesmedjan Migration Policy Institute.
-

Som våra resultat visar, trots lovande innovationer i vissa länder, finns det helt klart ingen snabb lösning på
problemet med invandrare som fastnat i lågkvalificerade arbeten eller arbetslöshet, säger Christiane Kuptsch,
sakkunnig i migrationspolitik på ILO.

Rapporten granskar arbetsmarknaden för nyanlända invandrare i sex EU-länder - Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Spanien,
Sverige och Storbritannien - och analyserar den politik som rör integration och arbetskraftsutveckling med fokus på offentlig
anställning, språk och yrkesutbildning. Specifikt beskriver rapporten de svårigheter utlandsfödda arbetare möter i att få ett
fotfäste på arbetsmarknaden under sitt första årtionde efter ankomsten, där långa perioder av arbetslöshet, inaktivitet eller
stagnation i lågkvalificerade arbeten är vanligt.
Enligt rapporten har skillnaderna i sysselsättning mellan infödda och utlandsfödda arbetare ökat sedan början av den
ekonomiska krisen.
Rapporten är finansierad av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
Den ger en rad rekommendationer till beslutsfattare, och bland dessa ingår att förbättra offentliga arbetsförmedlingars försök
att tillgodose behoven för invandrare, finansiera partnerskap mellan arbetsgivare och utbildningsinstitutioner och förbättra
samordningen av politik på olika nivåer.
Läs mer på http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49367#.VHUE8vnF_Mc

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Nya strafflagar mot homosexuella i Gambia
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’as Al Hussein,
riktar nu stark kritik mot lagförändringar i Gambia som gör det möjligt att
fängsla homosexuella på livstid. Förslaget som godkändes av den
nationella församlingen i Gambia tidigare i år undertecknades av
presidenten den 9 oktober och riktar sig främst mot s k homosexuella
förbrytare eller syndare, det vill säga personer som öppet visar sin
homosexualitet.
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Al Hussein påminner om att regeringar har en skyldighet att skydda

människor från fördomar, och påpekar att lagen bidrar till ytterligare stigmatisering och diskriminering mot homosexuella och
transexuella personer i ett land där dessa brott redan är vanligt förekommande.
Sedan lagen godkändes och antogs har representanter från Gambias säkerhetsorganisation enligt uppgifter gått från dörr till
dörr för att identifiera, gripa och arrestera personer som misstänks vara homosexuella. Vidare uppges de misstänkta utsättas

för våldsamma attacker och misshandel. Al Hussein uppmanar nu Gambia att uppfylla sina internationella förpliktelser att
främja och skydda de mänskliga rättigheterna för alla utan diskriminering och genast upphäva de nya bestämmelserna i
strafflagen.
Läs mer på http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49394#.VHwqttKG97s

Behov av fler insatser mot våld mot kvinnor i Afghanistan
FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, Rashida Manjoo, har
uppmanat det internationella samfundet och regeringen i Afghanistan att
vidta hållbara åtgärder för att hantera orsakerna till, och konsekvenserna
av, könsrelaterat våld i landet. Efter sitt besök i landet i början av november
bekräftade Manjoo att våld mot kvinnor och flickor förekommer i stor
utsträckning både i den privata och offentliga sfären. Detta trots insatser i
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form av lagstiftning för att säkra situationen för kvinnor.
Våld mot kvinnor förekommer bl a genom barnäktenskap, våldtäkter, incest,

mord, s k hedersrelaterade brott, tvångsäktenskap och i samband med sexuella trakasserier. Rättsystemet är fortfarande
ofta korrupt och opålitligt när det gäller våld mot kvinnor, konstaterade Manjoo, och många kvinnor och flickor väljer att inte
anmäla förövare av rädsla för att de ska behandlas som brottslingar istället för offer eller att deras förövare eller
familjemedlemmar ska straffa eller frysa ut dem. I många fall saknar kvinnor dessutom kunskap om lagen och dess
skyddande bestämmelser.
Manjoo kommer att diskutera sina slutsatser av besöket och de tillgängliga rapporterna i en mer omfattande rapport som hon
kommer att presentera till FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2015.
Läs mer på: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49328#.VHTH4fnF_Mc

Antalet barn som utsätts för trafficking ökar
En ny rapporten från FN:s kontor för narkotika och droger (UNODC) i Wien visar att vart tredje offer för global
människohandel, s k trafficking, är ett barn. I vissa regioner – som Afrika och Mellanöstern – är handeln med barn ett stort
problem och barn utgör hela 62 procent av alla fall av människohandel. Allra värst drabbas flickor, som utgör två tredjedelar
av de offer som är barn.
Rapporten visar tydligt att människohandel är något som drabbar nästintill alla länder – med minst 152 länder varifrån
människor smugglas och minst 124 s k destinationsländer. Vidare visar rapporten att det finns stora regionala skillnader i
anledningarna till varför människor smugglas. Till exempel är offer i Europa och Centralasien främst drabbade av
människohandel för sexuellt utnyttjande, medan människohandel i Östra Asien och Stillahavsområdet främst rör
tvångsarbete. I Nord- och Latinamerika är de två olika typerna av människohandel ungefär lika förekommande.
Människohandel för tvångsarbete, däribland tvångsarbete inom tillverknings- och byggsektorn och hushållsarbete och
textilproduktion, har ökat stadigt under de senaste fem åren. Omkring 35 procent av offren för tvångsarbete är kvinnor. Män
står oftare bakom människohandel än kvinnor, och av dömda förövare är ca 72 procent män. Men rapporten betonar att

straffrihet är ett allvarligt problem och att ungefär 40 procent av alla länder dömt inga eller bara ett fåtal förövare de senaste
åren.
-

Varje land måste anta FN: s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och protokollet och
förbinda sig till ett fullständigt genomförande av dess bestämmelser, säger Yury Fedotov på UNODC.

Läs mer på http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49423#.VHOERvnF_Mc

ÖVRIGT

Nytt initiativ ska stärka global klimatpolitik
Den 20 november hölls den första givarkonferensen för FN:s nya initiativ
för klimatåtgärder, Green Climate Fund, i Berlin. Totalt har fonden ett
startkapital på 9,3 miljarder amerikanska dollar som skänkts av världens
regeringar.
-

Denna utveckling visar att regeringar har insett fördelarna med
klimatåtgärder och riskerna som föreligger om man agera
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försent, förklarade talesmannen för FN:s generalsekreterare Ban
Ki-moon

Green Climate Fund syftar till att ge ett betydande och ambitiöst bidrag till globala insatser mot klimatförändringar, för att
hjälpa det internationella samfundet att nå uppsatta mål.
Fonden kommer att bidra till det slutliga målet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Den kommer att
bidra till en hållbar utveckling genom att främja utsläppsminskningar och klimatanpassning.
Läs mer på http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49395#.VHUIGvnF_Md

