MEDLEMSMØTE I FOKUS, Håndverkeren, Oslo 12.09.17
FOKUS innkalte sine medlemsorganisasjoner av tre grunner:
1. Orientering fra organisasjonsutvalget
2. Innspill til ny rammeavtale med Norad
3. Kort møte med Nobels Fredsprisvinner Rigoberta Menchu fra Guatemala,
som hadde vært i Fredrikstad, besøkt Fredssenteret, UD og er en viktig kontaktperson for
FOKUS når det gjelder CONAVIGUA (enkeorganisasjonen).
1.
Grete Herlofsen, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, er styremedlem i FOKUS og
leder av organisasjonsutvalget. Hun roste den nye strategien som er utarbeidet etter en lang og
involverende prosess. FOKUS’ formål ligger i bunnen; å bedre situasjonen for kvinner globalt.
Spørreskjema er sendt alle medlemsorganisasjoner for å kartlegge deres behov og ønsker. FOKUS
har 59 organisasjoner og representerer 500.000 kvinner i Norge. Av disse organisasjonene er det kun
25 som har svart. Når det gjelder spørsmålet om hvorfor man er medlem, er det stort mangfold i
svarene, men ett svar er likt: behovet for én samlende paraply. Følgende fremheves også: FOKUS
som ressurssenter, påvirkning inn mot FN, informasjonssenter i internasjonale kvinnespørsmål,
møteplass og prosjektarbeid (gjelder 8 organisasjoner).
FOKUS’ viktigste oppgave er linken til FNs Kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women),
nettverksbygging, kurs, pådriver for politisk utvikling, slik at Storting og Regjering setter
internasjonale kvinnespørsmål på agendaen.
Nå ønsker FOKUS også å få synliggjort hva alle medlemsorganisasjoner driver med. I den nye
strategiplanen står det at man ønsker forpliktelser begge veier, og følgende innhold er nytt i planen:
«FOKUS som medlemsorganisasjon
Medlemsorganisasjonene representerer faglig kompetanse, erfaringer og engasjement for FOKUS.
Nye arenaer for involvering av medlemsorganisasjoner skal utvikles i strategiperioden for å styrke
medlemmenes involvering i og eierskap til FOKUS’ arbeid.
FOKUS vil arbeide for:
•
•
•
•

At flere medlemsorganisasjoner er aktive i beslutningsprosessene i FOKUS
Økt deltakelse på arrangementer og aktiviteter i FOKUS’ regi
Nye arenaer for å involvere medlemsorganisasjonene
Koordinert og effektivt pådriverarbeid for internasjonalt kvinne- og likestillingsarbeid»

2.
NORAD vil ha mest mulig for minst mulig penger – effektivt og profesjonelt gjennomført – etterfulgt
av en rapport på oppnådde resultater. Å kunne dokumentere målbare resultater er helt avgjørende.
Ifm prosjekt må det fremskaffes 10% egenandel. Andre krav: antikorrupsjonsarbeid, landkunnskap og
tematisk kompetanse. Prosjektet skal gi svar på reelle behov hos målgruppen, være bærekraftig,
inneholde kostnads- og risikoanalyse i lys av menneskerettigheter, kvinners rettigheter/likestilling.
Klima og miljø må alltid vurderes, og det må dokumenteres med representative eksempler. Hva er
vår merverdi? spør Norad. Kravene er enorme og vanskelig å etterkomme for små organisasjoner
alene. I fellesskap med FOKUS kan man lykkes!

I pausen ble møtedeltagerne utfordret på hvordan egen organisasjon hadde brukt FOKUS.
Undertegnede fortalte at Norgesunionen ikke har bistandsprosjekt i samarbeid med FOKUS, men vi
har brukt dem som info-/ressurssenter + mottatt midler bl.a. til Fortellerteatret «Valgt det».
3.
Rigoberta Menchu er en viktig samarbeidspartner for FOKUS.

Rigobertas viktigste budskap til oss 25 år etter hun mottok Fredsprisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hun er glad for at FOKUS gjennom 20 år har arbeidet mot Guatemala
De har vist engasjement i den brutale borgerkrigen, spesielt for enkene
Urbefolkningen har lidd enormt, geriljabevegelsen var/er brutal
Solidaritet er viktig, det gjør at vi vokser, vi har startet en utviklingsprosess
Vi savner den norske ambassaden i Guatemala, føler virkelig tomrommet
En Menchu-stiftelse er etablert
Hatt positivt møte med statssekretær Laila Bokhari i UD i dag
Store utfordringer i dagens Guatemala; har en alvorlig politisk krise.
Presidenten mistet nesten sin straffefrihet i natt pga korrupsjon
Kooperativene + mafiaen har enorm makt og vinner valg ved hjelp av illegale penger
Det legale rammeverket må styrkes, men egen regjering er upålitelig
Utdanning, fredsopplæring og fredsavtalen er viktig
Men å få den norske ambassaden tilbake, er det aller viktigste, avslutter fredsprisvinner og
den stolte Maya-kvinnen Rigoberta Menchu.

Gerd Louise Molvig
Norgesuniones FOKUS-kontakt

