
OPPSUMMERING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET I FOKUS 23.11.18 

Møtet fant sted på Litteraturhuset i Oslo. 

Representantskapsmøtet er FOKUS’ årsmøte. Første punkt var godkjenning av Årsrapport 2017. Da 

fortellerteatret «Valgt det …!» er omtalt i rapporten, benyttet jeg anledningen til å takke for pengene og gi 

noen kommentarer til FOKUS’ arbeid. Både Gro Lindstad og styreleder, Sylvi Graham, satte stor pris på det og 

snakket om soroptimistene flere ganger i løpet av møtet. Hyggelig! 

I statusrapport for 2018 understreket daglig leder: 

• Kontoret på Sri Lanka er avviklet, og programmet forvaltes direkte fra Norge 

• FOKUS har nå 55 medlemsorganisasjoner. Flere er «fjernet» pga manglende kontingentbetaling 

• Det arbeides med ny søknad til Norad. Målet er kun én rammeavtale fremfor flere som nå 

• 10%-andelen, som Norad krever, er utfordrende. Istedenfor å gjøre det lettere, har de varslet at det 

kan bli 10% på alt, også res. 1325 «kvinner, fred og sikkerhet». Det har man sluppet tidligere. 

I praksis vil det bety at FOKUS må skaffe 1,2 mill. i egenandel, bare for res. 1325. Ikke enkelt for en 

paraplyorganisasjon, men det drives aktiv lobbyvirksomhet mot Storting og UD 

• Egenandelen går ut over kvinner i Sør – og antall ansatte i sekretariatet – har de jobb i 2019? 

• Kavlifondet blir med videre, det jobbes med Juristforbundet og mot næringslivet 

• Har søkt internasjonale fond 

• Driver innsamlingsaksjoner, men har kun fått 75 faste, månedlige givere 

• Amerikansk band tok kontakt under opptreden i Oslo. Bandet er opptatt av bekjempelse mot vold 

(fikk kr. 100.000 av dem) 

• SKJEBNETID FOR FOKUS med tanke på økonomi 

• Ellers snakket Gro Lindstad om «16 dagers kampanjen», og utdeling av Nobels fredspris som løfter 

frem seksualisert vold. FOKUS er medarrangør til fakkeltoget. 

• Skal ha et arrangement 11. desember med søkelys på «overlevere». Det er tøft å kjempe for 

menneskerettigheter. Hun trakk frem kvinner fra Irak, Kongo, Colombia og Bosnia. Man snakker om 

det «shrinking space» fordi situasjonen for menneskerettsforkjempere er blitt innskrenket og farligere.  

• «Ellers føler jeg meg som en omreisende soroptimist», sa Gro Lindstad og fortalte hvilke 

soroptimistklubber hun hadde besøkt de siste ukene. Veldig hyggelig for meg/oss! 

 

    

 

Norge gir også penger til UN Women, Women FGM (kjønnslemlestelse) og Women FBI. Siden USA bevilger 

mindre bistandspenger, har Norge økt sine bevilgninger til FN. Norge er også opptatt av å motarbeide skadelige 

skikker. UD samarbeider med sivilt samfunn. Det er innført alternative seremonier. Flere religiøse ledere i 

Afrika er progressive og positive til endringen. Han skrøt av FOKUS som et viktig korrektiv til UD. 

Bærekraftsmålene, som alle land har undertegnet, har også gitt sivilt samfunn mer makt. Bruk dem – også når 

det gjelder likestilling – avsluttet Holte. 

Statssekretær Jens Frølich Holte i UD besøkte rep.skapet. Han snakket om 

kvinner og likestilling i utenrikspolitikken. Likestilling er både mål og middel 

for fattigdomsreduksjon og vekst. UD målretter sine tiltak mot FN og 

sivilsamfunnet. Likestilling er tverrgående i alle prosjekt, og det satses på 

jenter og utdanning, seksuelle, reproduktive og økonomiske rettigheter.  Han 

nevnte at Norge har Fisk for utvikling, Olje for utvikling og et eget program 

som heter Likestilling for utvikling. Av siste grunn er det stor interesse for 

Norge. Mange land ønsker å lære av oss. Som viktige samarbeidsland nevnes 

Nepal og Etiopia. Statsminister Erna Solberg er svært opptatt av dette. Norge 

bruker mye på å bedre sanitærforhold og forhindre barneekteskap 

(helseforebyggende). Når vi informerer om at BNP øker ved likestilling, blir 

statsledere interessert, understreket Holte. 

 



 

Med bakgrunn i FOKUS’ vanskelige økonomiske situasjon ble det flertall for en økning av 

medlemskontingenten. Den har vært uendret i 23 år og ble vedtatt øket til kr. 2000 pr. organisasjon pr. år. 

Beløpet skal tas opp til revurdering hvert fjerde år. Norad måler FOKUS på hva de gjør selv. Å ta dette grepet er 

et viktig signal til Norad. 

Pga dårlig økonomi er Virksomhetsplan 2019 nedskalert fra tidligere år. De tematiske prioriteringer gjelder 

kvinners rett til å bestemme over egen kropp, kvinners økonomiske rettigheter og kvinners deltagelse i konflikt 

og kriser. I 2019 iverksettes ny rammeavtale med Norad i Colombia, Sri Lanka, Uganda og Sør-Sudan. Målet er 

at FOKUS skal fremstå med robust økonomi, slik at det blir en bærekraftig medlemsorganisasjon. Faglig sterke 

er de allerede, og organisasjonen har spisskompetanse på menneskerettigheter og næringslivet. Derfor ble en 

av rådgiverne invitert med til en stor konferanse i New Dehli for å være vakthund nettopp på 

kjønnsperspektivet. 

En av tre blir utsatt for vold i løpet av livet, og som oftest fra egen partner. FOKUS’ program SASA! i Tanzania 

ble presentert gjennom en video. SASA betyr NÅ på swahili. Det er et program som hjelper deltagerne til å se 

sammenhengen mellom mangel på likestilling, vold mot kvinner og hiv/aids. Tilbudet mobiliserer mer enn 

30.000 kvinner i regionen og gir dem ny innsikt og kunnskap. Resultatet er overveldende, programmet har 

bidratt til å halvere omfanget av vold mot kvinner og redusert spredning av sykdommen. En forskningsbasert 

tilnærming for å finne årsaker til vold er viktig for å gjøre strukturelle endringer. De bruker også menn som 

endringsagenter. Meget vellykket! 

Det er kun tre organisasjoner som har program sammen med FOKUS. En av organisasjonene er Norges Kvinne- 

og familieforbund (NKFF). I løpet av rep.skapet fikk vi høre om deres arbeid i Uganda, hvor de har program i 

2015-18. Målet er å oppnå bærekraftig landbruk for kvinnelige bønder, etablere kunnskapsbaserte nettverk og 

bistå kvinner med funksjonshemminger (forgotten women). NKFF har hjulpet til med å skrive søknader og 

rapporter, etablere systuer/verksteder samt gi tilgang til markeder, slik at de får solgt sine varer. 

En ny organisasjon ble tatt opp i FOKUS: Haldoor – Raising Voices. Den er lokalisert i Oslo, men er åpen for 

medlemmer fra hele landet. Organisasjonen jobber innen integrering, menneskerettigheter og likestilling. De er 

opptatt av strukturelle og kulturelle hindringer hos minoritetskvinner, særlig somaliske. Jeg kjente godt igjen 

lederen, som jeg satt ved siden av på et møte i UD i høst. Hun fortalte meg da om to små jenter som nettopp 

var døde i Somalia etter omskjæring. 

Organisasjonsutvalget presenterte sin sluttrapport og forslag til endringer. Det er gjennomført 

spørreundersøkelse blant medlemsorganisasjonene, fysiske møter og har endt opp med forslag til noen 

vedtektsendringer, som ble vedtatt på møtet. Det åpnes for at flere, også stiftelser, kan søke medlemskap så 

lenge de tilslutter seg FOKUS’ formål. Daglig leder skal ansettes i åremålsstilling på 6 år med mulighet for 3 års 

forlengelse.  Det gjelder ikke nåværende daglig leder. 

Alle valg ble gjennomført med akklamasjon. Ekstra hyggelig for oss at Mari Elin Øksendal er blitt 2. vara til 

styret for 1 år. Gratulerer! 

Gerd Louise Molvig 

Unionens FOKUS-kontakt 

 

 

Fokus går nye veier for å skaffe penger. De 

samarbeider med MC-klubben Charity Bikers. 

Her ser vi Tom Skabelund-Johansen som forteller 

hvor viktig det er for dem å bidra til samfunnet.  

MC-klubben tar også med seg innsatte på 

kjøreturer. Viktig å få utfordret sine fordommer! 


