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Referat	fra	FOKUS	medlemsmøte	26.5.	2016	

Til stede:  

Mari Ramsten Vangdal, Zonta Norge 

Katy Paus og Bente Fjeldberg, Professional Women’s Network 

Sara Eline Grønvold, JURK 

Priscilla Furaha Bujiriri Babunga,.BIBI AMKA, 

Jan Monsbakken, Norske Kvinners Sanitetsforening 

Gerd Louise Molvig, Norgesunionen av Soroptimister 

Margrethe Broch-Due, Tibetkomiteens kvinneutvalg 

Tone C.R. Gulowsen, Norges Kvinne- og Familieforbund 

Kirsten Mellin-Olsen. LAG 

Anne Røthing, Kvinnefronten 

Cesilie Aurbakken og Irene Furulund, Norges Bygdekvinnelag 

Elin Ranum, Ann-Marit Sæbønes, Torunn Eskedal, Hilde Bjørnstad og Anita Sæbø fra FOKUS 
styre,  

Sylvi Bratten, Gro Lindstad, Mette Moberg, Eldrid Oftestad og Gunhild Ørstavik fra FOKUS 
sekretariat 

 

1. Presentasjon av strategiprosess, mål med arbeidet og det konkrete utkastet, ved 
Elin Ranum (vedlegg) 
 

2. Presentasjon av gjennomgangen av gjeldende strategi, ved Torunn Eskedal (vedlegg) 
 

3. Gruppearbeid 
- Er visjon, formål og overordnet mål dekkende for FOKUS’ hovedvirksomhet?  
- Svarer det tematiske områdene på de viktigste utfordringene verdens kvinner står 

overfor og som FOKUS har en forutsetning (kunnskap, erfaring og nettverk) for å 
skape positive endringer på? 

- Er de organisatoriske grepene tilstrekkelige for å styrke FOKUS som organisasjon? 
- Forslag til forbedringer/endringer 

 

 



 
4. Plenumsoppsummering av visjon, formål og overordnet mål   

Visjon:  

FOKUS’ visjon er samfunn basert på likestilling og likeverd, der kvinners menneskerettigheter 
respekteres og beskyttes, og der alle får realisert sine muligheter og deltar i samfunnet 
uavhengig av kjønn 

• Er begrepet kvinners menneskerettigheter godt og forståelig? 
• Setningene overlapper. Sette punktum etter likeverd.  
• Kvinner må synliggjøres 
• Spørsmål rundt begrepet kvinners menneskerettigheter 
• Etnisitet bør også synligjøres 

 

Formål: 

FOKUS skal være en pådriver for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse 
internasjonalt. 

FOKUS skal være et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter og styrke samarbeidet 
mellom kvinneorganisasjoner i Norge og internasjonalt gjennom pådriverarbeid og 
utviklingssamarbeid 

• Rekkefølge på avsnittene bør endres 
• Hva betyr «medlemsbasert»? Bør stå en fotnote om at FOKUS ikke er åpen for 

enkeltmedlemskap 
• Endre «FOKUS skal være en pådriver for kvinners menneskerettigheter og 

samfunnsdeltakelse internasjonalt» til «FOKUS skal være en internasjonal pådriver for 
kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse». 
 

Overordnet mål: 

FOKUS’ overordnede mål er at kvinner har økt innflytelse på beslutninger som angår deres liv 
og samfunnet rundt. 

• Hva betyr «økt innflytelse»? 
• Det kan se ut som om vi mener at innflytelsen skal gjelde kvinnenes små liv med litt 

samfunn dandert rundt 
• Kvinneorganisering mangler  
• Se på om den bør omformuleres.  

 

Plenumsdiskusjon om strategiske prioriteringer 

Overordnet 

• Redigere rekkefølgen slik at vi går fra det generelle som gjelder alle, til det mer spesifikke 
• Mangler målgruppeformulering 
• Diskrimineringsfaktorer som etnisitet, urfolk, funksjonsnedsettelser er identifisert i 

situasjonsanalysen, men mangler oppfølging 



Kvinner i konflikt og kriser  

Kvinneandelen i beslutningsprosesser i forbindelse med alle faser av kriser og konflikter øker, og 
kvinners menneskerettigheter adresseres i forebygging, respons og post-krise/post-konflikt.  

• Endre overskrift til: Kvinner i konflikt, kriser og katastrofer? 
• Sammenheng mellom strekpunkter og avsnitt bør bli bedre 
• Formulering om matproduksjon virker malplassert 
• Målgrupper i konflikt og kriser – hvem blir mest utsatt og diskriminert? 

Funksjonshemmede, minoriteter etc.  
• Hva skal FOKUS’ rolle være? Rådgivning til andre aktører? Tilrettelegge for at 

medlemsorganisasjoner som har nasjonal aktivitet for flyktninger kan bruke kunnskap og 
engasjement internasjonalt 

• Viktig å presisere at FOKUS ikke skal jobbe med flyktninger og flyktningpolitikk i Norge? 
• Vise hvordan FOKUS kan bygge bro mellom det humanitære og det langsiktige 

 

Kvinners rett til liv og helse 

Flere land kriminaliserer og sanksjonerer vold mot kvinner, og kvinner får økt tilgang til 
seksualundervisning, prevensjon og trygge aborter. 

• Bør prostitusjon løftes fram som et eget punkt, før menneskehandel og kriminelle 
nettverk? Omformuler setningen slik at prostitusjon behandles som et selvstendig 
problem, uavhengig av «kriminelle nettverk» 

• Stryke: «Spre informasjon om omfanget og følgene av brudd på kvinner og jenters 
seksuelle og reproduktive helse og rettigheter» - det er opplagt at vi skal gjøre det, uten at 
det må nevnes i strategien alt. Eventuelt legge til «dokumentere»  (Dokumentere og spre 
informasjon om osv.) 

• Er det riktig å si at støtter partnere eller skal vi heller bruke «samarbeide med»? 
• Liv og helse som begrep? Fungerer det? 
• Pkt. 3: Stryke «støtte» og skrive «samarbeide med partnere» som …. 

 

Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter 

Kvinners økonomiske rettigheter og - uavhengighet er styrket.  

• Stryke andre avsnitt: «Næringsutvikling utgjør en større del av norsk utviklingspolitikk enn 
før. - Dette begrunnes med behovet for arbeidsplasser og verdiskaping. Samtidig 
definerer utenrikstjenesten det som en kjerneoppgave å fremme norske bedrifters 
interesser i utlandet. Selskaper som staten kontrollerer er blant de største norske 
aktørene i utenlandske markeder, og bærer etter FOKUS’ syn et særlig ansvar for å leve 
opp til høye menneskerettighetsstandarder, og for å ikke unndra seg skatt.» 

• Stryke: «svært mange virksomheter påvirker kvinners liv, enten som ledere, arbeidere, 
underleverandører, lokalbefolkning, urfolk, bønder, prostituerte, eller tvangsarbeidere»?  

• Er strekpunkt 1 og 2 overlappende?: «Norge fremmer og støtter kvinners økonomiske 
rettigheter og deltakelse i utenriks- og utviklingspolitikken» og «Likestilling og kvinners 
menneskerettigheter som en sentral del av norsk politikk for næringsutvikling og handel 
internasjonalt» 

• Bør aktsomhetsvurderinger som begrep erstattes med noe som kommuniserer bedre? 



• Stryke: «Kvinner skal få samme formelle og reelle økonomiske rettigheter som menn», 
fordi det dekkes av målformuleringen? 

• Skal vi støtte eller samarbeide med partnere? 
• Erstatte begrepet «slå ut» med «påvirke»? 
• Sette inn entreprenørskap 
• Nest siste kulepunkt flyttes opp som andre kulepunkt 

 

Videreutvikling av FOKUS 

FOKUS er kjent som en troverdig, innovativ og gjennomføringsdyktig organisasjon i arbeidet med 
å belyse og adressere brudd på kvinners menneskerettigheter og strukturelle årsaker til 
diskriminering.  

• Av plasshensyn stryke: «FOKUS har etablert seg som en av de fremste pådriverne for 
internasjonale kvinnespørsmål i Norge, gjennom mange års programvirksomhet, utstrakt 
partnerskap og en aktiv medlemsmasse. Men organisasjonen trenger flere bein å stå på 
finansielt f for å bli mindre sårbar for endrede politiske prioriteringer 
Medlemsorganisasjonene representerer faglig bredde, stort engasjement og legitimitet for 
FOKUS. Men det er mindre rom medlemsdrevne internasjonale prosjekter enn før, og 
andre arenaer for involvering må videreutvikles.» 

• Skal det være et mål å øke synligheten hos medlemmene, eller at medlemmene skal bli 
mer synlig inn i FOKUS? 

• Advarer mot å gjøre det til et eksplisitt mål å redusere Norads andel av inntektene 
• Stryke «krav til medlemmer i beslutningsprosesser». Eventuelt forklare hva det betyr? 
• Stryke punktet: «Revidere diaspora-satsingen i organisasjonen». Hører hjemme i en 

virksomhetsplan, ikke en strategi 
• Stryke eller omformulere at FOKUS skal «inngå nye, inntektsgivende samarbeid». 
• Omtale direktedrevne programmer? 
• Rollefordeling mellom medlemsorganisasjoner og FOKUS? 

	

	


