Representantskapsmøtet i FOKUS 19. november 2021.
Fokus sitt Representantskapsmøte ble denne gang gjennomført som et fysisk
møte i lokalene til Litteraturhuset i Oslo.
Styreleder Anne-Mette Øvrum ønsket velkommen. Hun reflekterte over de
siste 20 årene og den internasjonale krisen som rammer kvinner i mange land
der kvinners situasjon er forverret. Corona- 19 rammet likestillingsarbeidet mer
enn fryktet. FOKUS vil sammen med partnere arbeide hardt for å snu trenden.
Daglig leder i FOKUS Gro Lindstad gjennomgikk statusrapporten for 2021, som
presiserte at det er mye arbeid som må videreføres i Uganda, der jurister har
bistått i samarbeid med politiet for at kvinner skal få anmeldt vold. I Etiopia er
det nå svært vanskelig å få tilgang. Landet er blitt mer lukket og det er ingen
mulighet til å få oversikt over vold og trakassering.
Gjennom Solbergregjeringen har det gjennom 8 år blitt satset på utdanning til
kvinner og jenter, og det har gitt resultat. Dette er nå kommet bedre på plass i
en rekke land. Satsningsområdene fremover vil derfor være reproduktiv og
seksuell helse, arbeid og hensynet til kvinner gjennom alle faser.
FOKUS har arbeidet sammen med medlemsorganisasjonene om 16-dagers
kampanjen.
Fokuset for årets kampanje er FEMICID- drap på kvinner fordi de er kvinner.
Ukebladene Vi Menn, Kamille, Norsk Ukeblad og Hjemmet stiller en
helsideannonse for å fremme denne saken.
Ellers har FOKUS sin hjemmeside har presentert en rekke informasjon som kan
benyttes i kampanjedagene.
FOKUS har arbeidet mye med å knytte ny samarbeidsavtale med NORAD, og
det er søkt om tilleggs midler fra NORAD til aktivitetsbudsjettet.
Ny strategiplan ble presentert av arbeidsgruppens leder Fatima Ali Madar.

Representantskap møtet hadde besøk av Utviklingsminister Anne Beate
Tvinnereim.
Hun fokuserte på betydningen av en rettighetsbasert samfunnsendring.
Kvinners rettigheter og likestilling må bedre på plass. Dette er avgjørende for å

nå de andre utviklingsmålene. Her må det påpekes hva kvinners arbeidsinnsats
utgjør økonomisk.
Kvinners rett til å bestemme over egen kropp og avskaffelse av all vold mot
jenter må styrkes. Kvinners økonomiske og politiske rettigheter er en
forutsetning for likestilling. Det foregår et normativt tilbakeslag i forhold til
kvinners rettigheter også i våre nære naboland. Det er et press mot det liberale
demokratiet. Økonomiske nettverk støtter dette arbeidet og finansierer arbeid
mot kvinners rettigheter, på tvers av landegrenser.
Midt Østen og Russland er eksempel på land der kvinners rettighet er på
tilbakegang.
Under pandemien har vold mot kvinner økt. 33000 jenter giftes bort hver dag.
Kjønnsbasert vold fører til sosial ulikhet.
Sammen med utenriksministeren vil hun inviterer til et møte om
sivilsamfunnet.
All bistand skal gis med et likestillingsblikk, matsikkerhet og
småskalaproduksjon involverer ofte kvinner.
Klima og bistand må sees i sammenheng- bevisst satsning. Bistand til Etiopia er
stanset etter grove overgrep. Kvinner og klima må bli en ny satsning.

VALG:
Valgkomiteen hadde denne gang sendt ut en god presentasjon og begrunnelse
for innstilling av kandidater. Valgkomiteens leder Sylvi Graham presenterte
kandidatene og ledet gjennomføring av valget.
På valg var:
Styremedlemmer:
Mari Eli Øksendal, Soroptimistene
Fatima Ali Mader, Somaliland Woman Solidarity
Valgt ble:
Fatima Ali Madar, gjenvalgt for 2 år
Katinka Riksfjord Sporsem, Ap kvinnenettverk, nyvalgt 2 år

Varamedlemmer:
Kristin Hetle, Norsk Kvinnesaksforening
Anne Green Nilsen, Fagforbundet
Maggie Bingham, Zonta Internasjonal

Valgt ble:
Kristin Hetle, Norsk Kvinnesaksforening, gjenvalg 1 år
Anne Green Nilsen, gjenvalg 1 år
Marianne Solberg, nyvalgt 1 år
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