OPPSUMMERING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET I FOKUS 22.11.17
Møtet fant sted på Litteraturhuset i Oslo.
Representantskapsmøtet er FOKUS’ årsmøte med de faste saker til godkjenning. Årsrapporten dekker kun
2016, derfor starter alltid daglig leder Gro Lindstad med en statusrapport for 2017. Hun vektla:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Programarbeid i Colombia og på Sri Lanka
Menneskerettigheter og næringslivet
Mange organisasjoner sliter med å dekke 10% andelen, som Norad krever. Organisasjonen for jurister
(JURK) har kastet inn håndkleet. FOKUS overtar samarbeidet med deres partnere i Tanzania og
Guatemala, men JURK vil bidra faglig.
Skolering i kjønnsperspektivet, både mot næringslivet og ambassader. FOKUS har hatt workshop i
ambassaden i Uganda. Blomsterindustrien gjør skremmende overtramp mot kvinner, som bl.a.
utsettes for sterke kjemikalier.
Deltagelse på Arendalsuka
Gitt mange innspill til UD og Stortinget
Før Stortingsvalget kontaktet de alle politiske partier
Kontakt med Universitetet i Bergen og Christian Michelsens Institutt, forskerforum og debatter
Endring på gang i samarbeidet mellom norske myndigheter og sivilt samfunn, bl.a. vil
Kontaktkonferansen før CSW (Commison on the Status of Women) falle bort. Isteden blir det årlig en
kjønnslikestillingskonferanse både nasjonalt og internasjonalt.
Jobber med ny avtale med Norad (3 år)
Ny kampanje Small Men on Big Issues
Meget aktive i 16 dagers kampanjen mot vold
Ny kommunikasjonsplan og nye nettsider
Lansering av månedlig giverordning (meget viktig) for å klare kravet fra Norad om egenandel på 10%
Samtaler med en rekke fagforbund for mulig programsamarbeid
Søker donorer
Har 40 givere nå, målet er 200 i løpet av 2017 – på sikt 1000 – for å kunne øke aktiviteten
Givere får skattefritak (og nyhetsbrev)

Styremedlem Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, orienterte om Program
1325 i Colombia, etter sitt besøk der i høst:
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•
•
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FOKUS har siden 2011 hatt eget kontor i Colombia
Postkonflikt-område
MeeToo-kampanjen også kommet dit
Prevensjon og aborter ikke tillatt, selv etter voldtekt skal du føde ditt barn
Resulterer i tusenvis av farlige aborter hvert år
Sterke historier om seksualisert vold, én kvinne ble voldtatt av 27 menn etter hverandre
Kirurgi mangler, mange trenger helsehjelp
Kontroll over eget liv er en vei ut av fattigdommen

Agnete Strøm fra Kvinnefronten fortalte om organisasjonens programarbeid i Tanzania:
•
•
•
•
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Arbeider med forebygging av kjønnslemlestelse, trygge aborter og trygge fødsler (spesielt i
landdistrikter). Kan bli omskåret på nytt etter prenatale og postnatale undersøkelser
Mange kvinner blør i hjel ifm omskjæring eller får infeksjoner
Jobber mot barfotjurister, skolesystem, lærere, religiøse ledere, foreldre og ungdom
Holdningsarbeid er viktig – menn og kvinner må samarbeide
Small World Theater reiser rundt, dramatiserer og skolerer
Det er viktigere å gi kvinner kunnskap enn å lære dem å sy
Til det trengs politisk arbeid for å oppnå strukturelle endringer

Venner av UPLIFT, kvinneutvalg ble tatt opp i FOKUS-paraplyen. De deltar i fattigdomsbekjempelse og
samfunnsendring i West Nile-regionen i Uganda, spesialisert seg på lese- og skriveopplæring.
FOKUS har levert innspill til norske myndigheter før kommende møte i FN/New York 2018 om kvinners
rettigheter og selvråderett. Kvinnekommisjonens hovedtema denne gang er:
“Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls …
samt “Participation in and access of women to the media …”
Sylvi Graham fra Høyrekvinnene ble valgt som styreleder for de neste 2 år. Hun har vært stortingsrepresentant
i 18 år, hvorav fire år i Utenrikskomitéen, vært statssekretær i UD og ordfører i Oppegård kommune.
I Virksomhetsplanens utkast for 2018 står det innledningsvis: «FOKUS’ virksomhet skal styrke kvinners tilgang
på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling
mellom kvinner og menn er ett av FNs 17 bærekraftsmål …». Tematisk prioriteres:
•
•
•
•

•

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp (menneskehandel og prostitusjon)
Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse
Kvinner i konflikt og kriser
Andre saker
a) styrke kvinners deltakelse og likestilling i media
b) pådriverarbeid for kvinnerettet utviklingspolitikk
Fokus som faglig sterk og bærekraftig organisasjon
a) økt kunnskap og engasjement om globale kvinne- og likestillingsspørsmål i Norge
b) økt FOKUS-involvering av og aktivitet i medlemsorganisasjonene
c) styrket økonomi

Som tidligere styreleder minnet undertegnede årsmøtedeltagerne om hvor viktig det er at
medlemsorganisasjonene engasjerer seg i FOKUS’ arbeid. De gjør en viktig jobb for våre medsøstre ute i
verden. Indirekte betyr det at alle medlemsorganisasjoner deltar i likestillingsarbeidet for å gi kvinner Makt og
Muligheter.

FOKUS vil styrke kvinners
makt, rettigheter og tilgang til
ressurser gjennom en mer
kvinnerettet utviklingspolitikk.

Gerd Louise Molvig
Norgesunionens FOKUS-kontakt

