
NYTT FRA FOKUS KONTAKTEN  

16.01.2020 Nyttårs mottakelse for å markere Beijing-plattformen 25 år. 

Unionspresidenten var invitert til denne markeringen som ble holdt på kvelden på Hotell Bristol i 

Oslo. Randi hadde anledning til å invitere med to representanter fra sin organisasjon, og det ble FN 

kontakten og FOKUS kontakten. Mottakelsen ble en verdig markering av dette jubileet. 

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og kulturminister Trine Skei Grande holdt gode innlegg som 

satte fokus på betydningen av dette arbeidet og viktigheten av at det opprettholdes og videreføres. 

En billedkavalkade viste de norske deltakerne fra oppstarten for 25 år siden. Flere av dem var tilstede 

denne kvelden. 

 

17.01.2020 Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet inviterer med dette til et 

informasjons- og innspills møte i forbindelse med CSW64/Beijing +25.   

Jeg fikk representere Soroptimistene i Norge her. Kulturminister Trine Skei Grande ledet møtet og 

ropte oss opp etter tur. På min tilmålte tid løftet jeg noe av det Soroptimistene arbeider med, og 

tillot meg også å minne om at det fortsatt er en jobb å gjøre i Norge. Selv om vi er kommet langt på 

likestilling og utdanning, må vi ikke lukke øynene for menneskehandel og trafficking. I denne 

sammenheng fortalte jeg også om fortellerteaterets oppsetning av «Valgt det». 

Jeg gjengir litt av invitasjonens innhold, hvis det skulle være av interesse. 

Velkommen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande • Oppfølging av CSW64 og Beijing 

+25 i 2020 ved statsråd Trine Skei Grande og statssekretær Aksel Jakobsen   Innspill fra salen til 

CSW64 og Beijing +25: Hva bør være Norges hovedprioriteringer?  • Eventuelt   

CSW64 / Beijing +25 (2020): Invitasjon til informasjons- og innspillsmøte den 17. januar 2020 FNs 

kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women – CSW) er underlagt FNs økonomiske og 

sosiale råd (ECOSOC), som igjen rapporterer til FNs Generalforsamling. CSWs overordnede mandat er 

å fremme kvinners sosiale, økonomiske og politiske rettigheter internasjonalt. CSW avholdes i New 

York for 64. gang i perioden 09.-20. mars 2020.  CSW64 sammenfaller med 25-årsjubileet for Beijing-

plattformen fra 1995 (Beijing +25), som derfor er tema for neste års CSW: «The review and appraisal 

of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the 

23rd special session of the General Assembly. The review will include an assessment of current 

challenges that affect the implementation of the Platform for Action and the achievement of gender 

equality and the empowerment of women and its contribution towards the full realization of the 

2030 Agenda for Sustainable Development».  

Beijing +25 henviser til FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing 1995 hvor det ble utarbeidet en 

handlingsplan som forplikter regjeringene til å arbeide med likestilling ut ifra et integreringsprinsipp. 

Samtidig ble det slått fast at det fortsatt er nødvendig med særlig fokus på kvinners og jenters 

situasjon. Beijing-plattformen slår fast at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at 

likestilling mellom kvinner og menn er en nødvendig forutsetning for utvikling og fred.   

Norge anser Beijing-plattformen som selve gullstandarden for likestillingsarbeidet som gjøres, 

nasjonalt og særlig internasjonalt. Det er svært viktig for Norge at Beijing-plattformen videreføres 

med fornyet styrke og at dette ses i sammenheng med arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. 

Beijing-plattformen vil være tema ikke bare under CSW64, men følges opp med en rekke større 

internasjonale fôra i løpet av 2020. Beijing+25 vil settes på dagsorden med egne møter kalt 



GenerationEquality i Mexico (7.-8. mai) og Paris (7.-10. juli). I tillegg skal 25-års-jubileet for Beijing-

plattformen markeres  på høynivåmøtet under FNs generalforsamling (15.-30. sept).    

 

 

21.02.2020. arrangerte FOKUS frokost møte i samarbeid med organisasjonen Fred i Colombia i 

Kulturhuset.  

Det var en frokostsamtale med Katerine Carvajal, tidligere geriljasoldat og nå fredsbygger på grasrota 

nordøst i Colombia. Etter nesten 30 år som FARC-soldat la Katerine ned våpen i forbindelse med 

fredsavtalen som ble signert i 2016. I dag er hun nestleder i jordbrukskooperativet COMPAZCOL og 

sekretær i lokalsamfunn styret i Pondores, Guajira. I samtale med Britt Schumann fortalte hun om 

hvordan og hvorfor hun ble med i FARC, om livet som geriljasoldat og overgangen til det sivile liv. 

Livet i FARC var strengt og med en tilsynelatende likestilling mellom menn og kvinner, men det ble 

ikke resultatet i praksis. På spørsmål fra salen om hennes holdning til FARC` s metoder i sitt arbeid, 

som f.eks. kidnapping, var svaret at FARC ikke hadde drevet med kidnapping, kun en politisk motivert 

tilbakeholdes for å få penger. FARC hadde opplevet en svertekampanje fra mediene basert på løgner. 

FARC oppnådde mange av sine mål da avtalen ble signert. Våpnene er lagt ned, men 

implementeringsprosessen feilet og folk har det ikke bedre. Folk bor i hus med asbest og det er 

mange i leirene. Nor har igjen tatt til våpnene da de ikke ser noen annen mulighet. Det arbeides med 

å etablere et kollektivt prosjekt med husbygging og å skape et livsgrunnlag med jordbruk. Likestilling 

er viktig for å bygge et bedre samfunn. Kvinner må få like rettigheter og muligheter. Selv hadde hun 

ingen annen mulighet enn FARC, ingen tvang oss og vi kjempet for et bedre samfunn. Prosjektene har 

alltid vært i samarbeid med landsbyer der representantene møtes. De har satt opp skolebusser til 

barna og satt i gang veiutbygging. 

Gro Lindstad avsluttet frokostseminaret og minnet om at FOKUS har hatt et langt samarbeid med 

kvinneorganisasjoner i Colombia. Hun påpekte også at diskusjonen og svarene på dette møtet 

representerte ett syn, og at det har vært gjort feil og overgrep fra både myndigheter og FARC. 

 

05.05.2020 MiRA-Senterets seminar Beijing +25 - Minoritetskvinners rettigheter. Hvor står vi? 

Torsdag 5. mars inviterte MiRA-Senteret til seminar på Litteraturhuset for å markere at det er 25 år 

siden Beijing-plattformen, en felles handlingsplan for kvinners rettigheter, ble vedtatt på FNs 4. 

kvinnekonferanse i Beijing. Vi ønsket å feire 25-års jubileet med en drøfting av spørsmålene: Hva har 

vi oppnådd? Hvor langt har vi kommet? Hva er visjonene for likestillingskampen framover? 

 Likestillingsarbeidet -en vedvarende kamp 

Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, la i sin tale vekt på at likestillingspolitikken som vi tar for 

gitt i Norge, langt fra er selvsagt i internasjonal sammenheng. Han framhevet at vi fortsatt må 

kjempe for reell likestilling for alle grupper, og være bevisste på at oppnådde framskritt også kan 

rives ned igjen. Han påpekte at det har skjedd store endringer på likestillingsfeltet i Norge de siste 25 

årene. Mens det for de fleste minoritetskvinner var selvsagt å være hjemmeværende for 25 år siden, 

så er dette i endring i dag, kommenterte han. Han trakk også fram at selv om mange minoritetsjenter 

gjør det svært godt i utdanningssystemet må man ikke glemme dem som ikke topper statistikkene. I 

og med at økonomisk selvstendighet er nøkkelen til likestilling, er det viktig med en felles innsats for 

at både unge og eldre minoritetskvinner skal komme inn på arbeidsmarkedet, påpekte Raja.  



Likestillings – og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, framhevet i likhet med statsråden at 

likestillingsarbeidet er en vedvarende kamp. Av framskritt trakk Bjurstrøm fram den nylige dommen 

fra høyesterett der en kvinne dømmes for hatkriminalitet for sine ytringer rettet mot 

samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Dommen setter noen nødvendige grenser for ytringsfriheten 

påpekte hun. Hun la vekt på at arbeidet for reell likestilling krever konkrete tiltak, og at det ikke er 

nok med fagre ord, og at det fortsatt gjøres for lite for sårbare grupper. Manglende nærhet til 

krisesentre ble tatt opp av Leder i Norsk kvinnelobby Lone Alice Johansen, som la vekt på at behovet 

for krisesentrenes tilbud ikke har gått ned. Hun la vekt på at det å bli utsatt for vold fra partner er 

svært utbredt, men at minoritetskvinner som rammes ofte har tilleggsbelastninger ved at de oftere 

mangler jobb, eller må flykte fra hele sitt nettverk. 

Seminaret ble avsluttet av to sterke innlegg som skulle belyse kvinnekampen fra perspektivet til unge 

minoritetskvinner. Nancy Herz, samfunnsdebattant og medforfatter av boka «Skamløs», og feminist 

og antirasist Waad Alrady ble utfordret til å si noe om hva som ville vært deres visjon for 

likestillingsarbeidet om de skulle utformet en ny handlingsplan i dag. 

 

FOKUS 

Jeg videreformidler her nyhetsbrev fra FOKUS ved Gro, og anbefaler å gå inn på linkene og lese mer. 

FOKUS har hatt meget travle dager inder Koronapandemien. 

Hei alle sammen, 

Mange kvinner og jenter rundt omkring i verden er i svært krevende situasjoner i disse dager. 

Bortfall av inntekt fra jobber i uformell sektor, økning i ubetalt omsorgsarbeid, sterk økning i vold i 

nære relasjoner og svekket tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter utgjør noen av 

utfordringene. 

  

FOKUS har opprettet en egen ressursside på nettsidene våre med god informasjon om kjønnsmessige 

konsekvenser av COVID-19 pandemien. Vi oppdaterer disse ukentlig med ny informasjon som vi får 

inn gjennom ulike nettverk og artikler. Vi oppfordrer dere til å dele linken til sidene våre bredt ut til 

deres egne medlemmer så dette kan bli en ressurs som når mange og bidrar til økt kompetanse. 

https://www.fokuskvinner.no/aktuelt/saker/hvordan-paavirker-covid-19-kvinners-rettigheter-i-verden-

oppdateringer-her/  

  

FOKUS styre hadde møte 20.april. I dette møtet vedtok styret en uttalelse som nå sendes alle 

medlemsorganisasjonene. I tillegg er den lagt inn i brev som er sendt til utenriksministeren og 

utviklingsministeren. 

Den forsøkes også solgt inn til media for oppfølging. 

  

FOKUS hadde 8.april en kronikk i Bistandsaktuelt, hvor det ble satt søkelys på hvordan COVID-19 

pandemien rammer kvinner og jenter hardt. Link til den legges ved her. 

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/forum-covid-19-rammer-kvinner-og-jenter-

hardt-lindstad/ 
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