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På vegne av den norske ambassaden i Colombo/Sri Lanka inviterte FOKUS til et seminar om norske
organisasjoners erfaringer i arbeidet med likestilling/kvinners rettigheter. FOKUS var vertskap og organisator
for besøket, som totalt varte i ca. 1 uke. Foruten å møte FOKUS’ medlemsorganisasjoner besøkte de Stortinget,
Likestillings- og forsvarskomitéen, Familie- og kulturkomitéen, Rådhuset og ordføreren i Oslo, PRIO, BLD, Nobel
Fredsprissenter, NHO og LO.
Sri Lanka var det første landet i Asia som ga kvinner stemmerett (1931). De fikk også verdens første kvinnelige
statsminister i 1960. Til tross for at de har vært helt i front, har det senere gått i revers. Gjestene var svært
opptatt av kvinner i Parlamentet, da Sri Lanka er et land med svært lav kvinnerepresentasjon på nasjonalt nivå.
Kvinner i politikken støter på steriotype oppfatninger av kjønn. Landet har en kvinneandel på 52%, men kun
5,6% er representert i Parlamentet( 13 kvinner av 225 medlemmer og har kun to kabinettministre). Kvinner
mangler «political empowerment», noe som gjenspeiles i den lave andelen.
Landet arbeider med ny grunnlov og annen lovgivning som skal få flere kvinner inn i politikken. De er fortsatt i
en oppbyggingsfase etter borgerkrigen, men de politiske myndigheter ønsker en demokratisk utvikling, hvor
begge kjønn kan delta på en likeverdig måte. I dag strykes kvinner av nominasjonslistene. Landet har ingen
sterk kvinnebevegelse, men det er allerede foreslått i nasjonallovgivningen at politiske partier skal ha minst
25% kvinnelig representasjon på listene til lokalvalgene. En viktig reform er på plass, men den må følges opp i
praksis!
Delegasjonen valgte å besøke Norge fordi vi er kommet langt mht likestilling/kvinners rettigheter. I tillegg til å
lære av norske erfaringer, ønsket de et konkret samarbeid for å øke kvinners/jenters deltagelse og innflytelse.
De vurderer å innlede et samarbeid med Norsk Folkehjelp/Arbeiderpartiets kvinnenettverk, som har et prosjekt
som er utprøvd i flere land i Sør, og tar utgangspunkt i lokalsamfunnet. Den norske regjeringens handlingsplan
for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken var også en viktig grunn til studieturen.
De fortalte åpenhjertig om hvilke utfordringer kvinner har på Sri Lanka; bl.a. økonomisk avhengighet, ingen
stipend, seksuell trakassering, manglende kunnskap og trening, få jobber pga nedlagte fabrikker. Vi fikk
personlige historier om hva de hadde møtt som enkeltpersoner, aktivister eller kvinnelige ledere.
Migrasjon fra Sri Lanka av ukvalifiserte, kvinnelige arbeidere til Midtøsten er et økende problem. Trafficking er
utbredt. Kvinner er utsatt for utbytting og er meget sårbare, både i utlandet og når/hvis de kommer tilbake.

Ofte har de mislykkede ekteskap og barn de forlater. Kvinner må tjene penger i eget land, slik at de unngår å bli
en eksportvare. De har ingen lov som støtter kvinner i yrkeslivet, eller gir dem tilgang til et marked hvor de kan
selge sine varer. Mange er også redde for sterke kvinner, derfor blir vi bevisst motarbeidet, fortalte en av
deltagerne.

Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister for kvinne- og barnearbeid sitter midt i bildet
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Mangus Holfodt informerte om hva FOKUS har bidratt med på Sri Lanka ifm FNs Sikkerhetsresolusjon 1325. De
har spilt en aktiv rolle på Sri Lanka siden 2012 i form av et feltkontor i Colombo. Det fungerer som et senter for
menneskerettigheter/kvinners rettigheter og fred, hvis hovedmål er å øke kvinners politiske deltagelse i
fredsbygging, samt styrke sikkerheten. Man har samarbeidet med lokale partnere og bygget sterke allianser
både lokalt og nasjonalt for å oppnå bevissthet i arbeidet. Mange kvinner er tildelt diplom for deltagelse på
seminar om SR 1325, Kvinner, Fred og Sikkerhet.
Delegasjonen fra Sri Lanka var svært fornøyd med sitt opphold i Norge. De fikk mye viktig kunnskap å ta med
seg hjem, ikke minst om prosjektet «Women Can Do It» etter innlegget fra Liv Bremer i Norsk Folkehjelp om 4trinns modellen; 1) organisatoriske og politiske treningssentra, 2) lokale aksjoner for å praktisere hva man har
lært, 3) selvtillit og kjønnsbevissthet og 4) seminar med ledelses- og erfaringsdeling. Dette er en effektiv måte å
skaffe seg politisk kunnskap/politiske ferdigheter på. Programmet er gjennomført i 24 land - også i Moldova
(fikk assosiasjoner til våre søstre).
Minister Chandrani Bandara uttrykte håp og optimisme etter samtaler/dialog med mange norske kvinner fra
forskjellige politiske, offentlige og sivile organisasjoner. Vi reiser hjem med gode erfaringer, sa ministeren, men
forstår at vi trenger strukturelle reformer. Vi mangler også internett og smart teknologi både til bruk i dag og i
fremtiden. Takk for den varme mottagelsen, og takk for at dere har gitt oss mot til å stå på. Vi har lært
enormt, avsluttet minister Bandara.
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