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8.10.19 Frokostmøte hos FOKUS. 

Women Delivers direktør Katja Iversen besøkte Norge og i den anledning inviterte FOKUS til 

frokostmøte og samtale med Katja Iversen om Women Delivers arbeid. 

Women Deliver er en aktør og pådriver for kvinners seksuelle og reproduktive helse og 

rettigheter. Organisasjonen arbeider sammen med ulike sivile samfunnsorganisasjoner for å 

få inn seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i vedtak i FN om universell helse. 

Et felles arbeidsområde for Fokus og Women Deliver er hvordan vi kan involvere flere unge 

aktivister i arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter.  

Katja Iversen fortalte hvordan de hadde arbeidet med å trene og veilede unge i små 

lokalsamfunn til å få selvtillit til å ta opp disse temaene gjennom programmet Youth 

Ambassadors, samt stipendordninger de hadde for at unge deltakere skulle kunne delta på 

internasjonale konferanser og møter. Gutter fikk også mulighet til å delta på 

treningsprogrammene, da de er viktige talspersoner og ressurser i dette arbeidet for å endre 

holdninger og tradisjoner.  

Mer informasjon om Women Deliver: WWW.WOMENDELIVER.ORG   

 

25.10.19 FN-dagen. Kan Norge utgjøre en forskjell i FN`s sikkerhetsråd? 

I anledning av FN dagen, arrangerte FN–sambandet i samarbeid med FOKUS, UNICEF Norge, 

UNDP Norge, IOM Norway, Den norske UNESCO kommisjonen og UN Global Compact 

Norway en konferanse i Litteraturhuset med debatt om Norges kandidatur til FN`s 

sikkerhetsråd 2021-2022.  

Norge er inne i en valgkamp om en av to plasser i FN`s sikkerhetsråd, sammen med Canada 

og Irland. 

I paneldebatten deltok Kai Eide – toppdiplomat og FN`s spesialutsending til Afghanistan, Gro 

Lindstad – daglig leder FOKUS, Jette Christensen – stortingsrepresentant og medlem av 

utenrikskomiteen, Catharina Bru – internasjonal rådgiver Agenda, Aksel Fridstrøm – 

nyhetsredaktør Minerva. 

Flertallet av paneldeltakerne hadde klar tro på at Norge vil være et viktig medlem av FN`S 

sikkerhetsråd.  

 

22.11.10 Representantskapsmøte i FOKUS, Litteraturhuset. 

Styreleder Sylvi Graham åpnet møtet, som hadde en organisatorisk del og en fagdel. 

Rammeavtalen med NORAD skal reforhandles. Det har vært et utfordrende år, da NORAD 

krever at organisasjonen må dekke 10% selv for å kunne utløse midler til faktisk arbeid. Den 

nye rammeavtalen for 4 år, vil øke de økonomiske tilskuddene dersom FOKUS klarer å øke 

sine inntekter. Disse kravene fra NORAD rammer paraply organisasjoner sterkere enn andre 

organisasjoner som f.eks. Plan / Care. 

http://www.womendeliver.org/


Det har vært et krevende år for FOKUS som har resultert i en nedbemanning fra 12.5 

stillinger til 7,5. sekretariatet er på plass, og man arbeider for å finne nye finansierings- 

muligheter. Her vil man vurdere om det er aktuelt å delegere oppgaver til 

medlemsorganisasjonene. Samarbeid med LO/ YS/ UNIO har vært godt. Det har også preget 

samarbeidet med konferansen 6.desember, der temaet er vold og trakassering av kvinner i 

arbeidslivet. 

UN Women er en viktig samarbeidspartner og døråpner for hverandre. 

Valg:  

Det skulle velges styreleder og to styremedlemmer. 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig støttet. 

Leder: Sylvi Graham, gjenvalgt for 1 år. 

Styremedlemmer: Fatima Ali Madr (Somaliland Women Solidarity) 

       Mari Elin Øksendal (Soroptimistene) 

Varamedlemmer: Kristin Hetle (Norsk Kvinnesaksforening)  

       Anne Green Nilsen (Fagforbundet) 

       Randi Elisabeth Dalhaug (Zonta)  

Etter styrets konstituerende møte består Arbeidsutvalget av: Sylvi Graham, Tone Brekke (nest leder) 

og Mari Elin Øksendal.  

 

• Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, tok i sitt innlegg opp Beijing+ 25-utfordringer 

for kvinner og likestilling globalt.  

o Fra Norges side arbeider man for å synliggjøre denne saken gjennom ambassadene.  

o Det er fortsatt langt frem til kvinner deltakelse i selskaper og styrer. Dette er et 

sensitivt og konfliktfullt arbeid. 

o Man vet at likestilling fremmer bærekraft og styrker økonomien. «Kvinner er ikke 

observatører til konflikt, hvorfor skal de da være observatører i fred?» 

o Det er et stort voldsproblem i krig, med seksualisert vold. 

o Det må bygges et robust normativt rammeverk. Kvinner må inn fra start og delta i 

alle faser av en fredsprosess.  

o Colombia har fått i gang en god prosess. 

o Det registreres at kvinnelige menneskerettsforkjempere er svært utsatt for drap, 

trusler og overgrep. 

o USA vil ikke støtte konvensjoner mot seksuell trakassering, vold og overgrep. Det er 

en økende utfordring blant flere land, også innen Europa. Det er sterk motstand og 

krevende språkbruk. 

o Det å arbeide i partnerskap med ambassadene er sentralt, og det er viktig å ikke 

trekke seg ut der det er land som er i strid med menneskerettighetene.  

o 50 % av all bistand skal bidra til likestilling og menneskerettigheter. 

o I det videre arbeidet vil likestillingsarbeidet i departementene kobles tettere 

sammen med UD sitt arbeid.  

 

• UN Womens Nordiske direktør Caroline Rusten 

o FN`s generalforsamling viser en fallende vekst globalt. USA trekker seg ut og bidrar 

ikke økonomisk. 

o Generation Equality Forum tar over for Beijing + 25 etter Paris møtet 



o Man vil utfordre private selskaper i forhold til underleverandører og sivilt arbeid. 

Privat sektor har en sterkere stemme i landene de arbeider enn organisasjonene. 

o Fattigdom er feminin. Reduksjonen mellom kjønn har stoppet. Utdanning og helse 

for kvinner er delvis blitt bedre, men det er store gap i spesielle regioner. 

o Overordnede trender er bekymringsfulle, selv i EU kommer uttalelser man ikke ville 

kommet med tidligere. 

o Vold mot kvinner og barn i krigssituasjoner er et stort problem. 

o FN`s sikkerhetsråd sier man kun har nådd 50% av målene om kvinners rettigheter. 

 

 

 

 

 

 

  


