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Innledning
FOKUS er en paraplyorganisasjon med 64 medlemsorganisasjoner per 1.1. 2017. FOKUS 
har eksistert i over 20 år, og bygger på lange tradisjoner med nord-sør samarbeid for 
kvinners sosiale, økonomiske og politiske utvikling. 

FOKUS arbeider for å styrke kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser, øke 
medlemsorganisasjonenes internasjonale engasjement og fremme kvinners mennesker-
ettigheter og samfunnsdeltakelse i norsk utviklingspolitikk. 

FOKUS vil i strategiperioden arbeide for:
- Å redusere omfanget av vold mot kvinner
- Å styrke kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter 
- Å beskytte kvinner økonomiske rettigheter og deltakelse i lovverk, 
 arbeidsliv og i næringsetableringer.
- Å ta større hensyn til kvinner i alle faser av kriser og konflikter 

Målene skal nås gjennom en kombinasjon av utviklingssamarbeid og kunnskapsbasert 
pådriver- og kommunikasjonsarbeid, i samarbeid og allianser med andre. 

Strategien omhandler medlemsorganisasjonenes internasjonale engasjement koordinert 
gjennom- og egne programmer drevet av FOKUS. Strategien vedtas av representantska-
pet, og forvaltes av styret og sekretariatet.

Visjon
FOKUS’ visjon er samfunn basert på likestilling og likeverd, der kvinners menneske-
rettigheter respekteres og beskyttes, og alle kan delta på lik linje uavhengig av kjønn.

Formål 
FOKUS skal være et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter. Gjennom pådriver
arbeid og utviklingssamarbeid skal organisasjonen styrke det internasjonale engasje-
mentet og innsatsen for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse.

Overordnet mål for strategiperioden
FOKUS overordnede mål er at kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser er styrket.

Målgruppe
Hovedmålgruppen er kvinner og jenter som ikke får realisert sine rettigheter og muligheter 
på grunn av diskriminering, undertrykking og fattigdom. Faktorer som blant annet etnisitet, 
urfolkstilhørighet, funksjonsnedsettelser, alder, sivil status, seksuell orientering og kjønns-
identitet kan forsterke diskriminering og marginalisering og krever spesiell oppmerksomhet.

Rettigheter og rammeverk
Menneskerettighetene skal være universelle. Likevel har mange jenter og kvinner ikke de 
samme rettighetene som gutter og menn.

Det viktigste menneskerettighetsdokumentet for FOKUS` strategi er FNs kvinnekonven- 
sjon (CEDAW). Videre er Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing (1995),  
handlingsprogrammet fra FNs befolkningskonferanse i Kairo (1994), og FNs sikkerhets-
råds resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet sentrale rammeverk. 

I 2015 vedtok FN 17 mål for en bærekraftig utvikling innen 2030. Likestilling er ett av 
målene, og nødvendig for å nå øvrige mål.  Alt FOKUS´ arbeid i strategiperioden skal 
bygge opp under bærekraftsmålene. 
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FNs bærekraftsmål nr. 5: 
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

5.1  Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden
5.2  Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og  
 privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting
5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap  
 og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring
5.4  Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting 
 av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt  
 ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land
5.5  Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende  
 stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske  
 og offentlige liv
5.6  Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive  
 rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den 
 internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra  
 Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser
5.a  Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt  
 tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, 
 finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning
5.b  Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunika-
 sjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling
5.c  Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme 
 likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer

FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), vedtatt av FNs Generalforsamling i 
1979. Kvinnekonvensjonen definerer hva som anses som diskriminering 
av kvinner, og stiller krav til hva som må gjøres nasjonalt for å få slutt 
på diskriminering. Konvensjonen er ratifisert av nesten alle stater, men 
mange av dem har tatt forbehold mot viktige bestemmelser med henvis-
ninger til nasjonal lovgivning eller religion. 

Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing (1995). Denne har 
12 tematiske områder, som fremdeles er like aktuelle å forholde seg til. 
Teksten i handlingsplanen brukes som grunnlag for krav som stilles i 
nasjonale og internasjonale fora.

Handlingsprogrammet fra FNs befolkningskonferansen i Kairo (1994). 
Denne har tekst på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som  
har vært banebrytende.

FNs sikkerhetsråds resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet (1325, 
1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 og 2242). Sikkerhetsrådsresolus-
jon 1325 ble vedtatt i 2000. Det var første gang FNs øverste organ for 
fred og sikkerhet vedtok en resolusjon som anerkjente at kvinner og 
menn rammes ulikt av krig og konflikt, at kvinner må beskyttes mot vold  
i konflikt og at kvinners deltakelse og rettigheter er avgjørende for inter-
nasjonal fred og sikkerhet. SR 1325 og de påfølgende resolusjonene 
stiller blant annet krav til kvinners inkludering i forebygging, i fredspro-
sess, beskyttelse mot seksuell vold og overgrep, stadfester at vold og 
overgrep mot kvinner i konflikt er krigsforbrytelse, gir rett til tilgang til 
rettsvesen og tjenester. Alle sikkerhetsrådsresolusjoner er bindene for 
FNs medlemsland.
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Hvordan oppnå varige endringer?
Diskriminering, undertrykking og fattigdom fører til at kvinners menneskerettigheter ikke 
blir respektert. Kvinner er dårligere representert i beslutningstakende prosesser, de har 
mindre tilgang på ressurser, som kapital, eiendom og kunnskap, enn menn. Kvinner er 
ofte spesielt sårbare i situasjoner knyttet til krig og konflikt. 

FOKUS sin endringsteori er basert på kunnskap om at kvinner er de viktigste aktørene 
i arbeidet med å styrke sine rettigheter og posisjon i samfunnet. Ved å koble utviklings-
samarbeid i form av programmer med kommunikasjons- og pådriverarbeid legges det til 
rette for realisering av kvinners rettigheter i praksis og endringer som skapes nedenfra.

Tilgang på kunnskap og informasjon er helt avgjørende for at kvinner skal kunne delta mer 
aktivt. Kvinneorganisasjoner spiller en helt sentral rolle i kvinners bevisstgjøring og tilgang 
på kunnskap. Organisering og styrking av kvinners organisasjoner legger grunnlaget for 
mobilisering og pådriverarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. FOKUS legger også til 
rette for samarbeid og gjensidig læring mellom sine partnere. 

Konkrete tiltak for å bedre kvinners situasjon, danner grunnlag for kvinners organisering 
og mobilisering, og bidrar til kvinners reelle deltakelse i politikk og samfunnsliv. Tiltak for 
å redusere vold mot kvinner eller gi mer trygghet og støtte til voldsutsatte kvinner, er ofte 
avgjørende for at kvinner skal delta mer aktivt i samfunnet. Tiltak som styrker kvinners 
mulighet til å bestemme over egen kropp og reproduktivitet bidrar til å bygge ned hindre 
for kvinners deltakelse i både arbeidsliv og politikk. Aktiviteter som styrker kvinners  
muligheter til å skaffe seg egne inntekter og som styrker deres rettigheter til kapital, arv  
og eiendom bidrar til å øke kvinners økonomiske selvstendighet. Tiltak som tar hensyn  
til kvinners spesielle behov under krig, konflikt og naturkatastrofer vil legge til rette for en 
mer aktiv deltakelse av kvinner i gjenoppbygging og samfunnsutvikling. 

Varige endringer avhenger av gode rammeverk og lover. Ved å dokumentere og systema-
tisere egne erfaringer og løsninger får kvinner og kvinneorganisasjonene økt tyngde og 
legitimitet i det politiske påvirkningsarbeidet. 

Tematiske prioriteringer
Politisk deltakelse er både et selvstendig mål og en forutsetning for å realisere kvinners 
menneskerettigheter. Organisering og mobilisering av kvinners interesser er et nødvendig 
utgangspunkt for å nå målene på prioriterte områder i strategiperioden. FOKUS vil aktivt 
delta i arbeid for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforkjempere og andre som løper 
en risiko for å fremme kvinners menneskerettigheter og deltakelse.  

De nordiske land har egne erfaringer og forskningsbaserte resultater å vise til i arbeidet 
med global likestilling. Som norsk organisasjon har FOKUS særlige forutsetninger for 
å påvirke norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Den norske regjeringens handlingsplan 
for likestilling og kvinners rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken (2016-2020) er et 
godt utgangspunkt for å sette kvinners menneskerettigheter og deltakelse høyere på den 
utviklingspolitiske agendaen. 

FOKUS prioriterer følgende tematiske områder for sin virksomhet i perioden 2017-2021:

 - 9 - 2017–2021
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Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse
Mål for strategiperioden: Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse beskyttes 
i lov-verk, arbeidsliv og i næringsetableringer.

Kvinner er overrepresentert blant de fattigste i verden, i de mest usikre og lavtlønte job-
bene og har svakere tilgang til landressurser, eiendom og finansielle ressurser enn menn. 
Lik rett til utdanning, arv, eiendom og finansielle tjenester er nødvendig, men ikke tilstrek-
kelig for å endre de økonomiske maktforholdene mellom kjønnene. Kvinners lønn, arbeids-
vilkår og rett til uavhengig organisering er like viktig.

Næringsutvikling og investeringer i nye markeder utgjør en større del av norsk og inter-
nasjonal utviklingspolitikk enn før. I arbeidet med å fremme næringslivets samfunnsansvar 
er påvirkningen ulike investeringer har på kvinners menneskerettigheter i liten grad identifi-
sert. Disse er heller ikke tatt medi selskapenes aktsomhetsvurderinger (dvs. kartlegging av 
risiko for menneskerettighetsbrudd) til tross for at mange virksomheter påvirker kvinners 
liv, ofte annerledes enn menn. 

FOKUS vil arbeide for at:
• Kvinner har like rettigheter til finanstjenester, arv og eiendom
• Kvinner får anstendige arbeidsvilkår og levelønn
• Kvinner har rett og mulighet til fagorganisering
• Norges utenriks- og utviklingspolitikk aktivt fremmer kvinners økonomiske 
 rettigheter og deltakelse
• Likestilling og kvinners menneskerettigheter er en sentral del av norsk politikk 
 for næringsutvikling og handel internasjonalt  
• Kvinners menneskerettigheter blir en del av aktsomhetsvurderingene og 
 rapporteringen til norske private og statseide selskaper og finansinstitusjoner

FOKUS vil nå målene gjennom:
• Programsamarbeid for å styrke kvinners økonomiske uavhengighet
• Kommunikasjons- og pådriverarbeid for at kvinner og menn skal ha lik rett 
 til arv, eiendom og kreditt
• Alliansebygging for å utvikle praktiske hjelpemiddel i selskapers 
 aktsomhetsvurderinger basert på CEDAW

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp
Mål for strategiperioden: Reduksjon i omfanget av vold mot kvinner.

Vold mot kvinner er et strukturelt problem, som hindrer likestilling og demokrati. Den kan 
være av fysisk, psykisk, økonomisk og/eller seksuell karakter, og kan forankres i tradisjon, 
kultur, religion, være strategisk i konfliktsituasjoner, eller være del av kriminelle nettverks 
praksis. FOKUS’ hovedarbeidsområder er knyttet til ulike uttrykk for vold mot kvinner som 
vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, prostitusjon, menneskehandel, tvangsarbeid og 
seksualisert vold i konflikt.

Mål for strategiperioden: Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er styrket.

Mangel på informasjon og kunnskapsbasert seksualundervisning har store konsekvenser 
for jenter og kvinner verden over. Dårlig tilgang på prevensjon, helsetjenester og trygge og 
lovlige aborter, øker risikoen for seksuelt overførbare sykdommer, uønskede graviditeter 
og farlige svangerskapsavbrudd. 

FOKUS vil arbeide for:
• Økt kunnskap i samfunnet om vold mot kvinner og dens konsekvenser
• Vedtak og håndhevelse av lover som sikrer kvinner rett til et liv uten vold og 
 kriminaliserer voldsutøvelse 
• Å mobilisere for at det etableres krisesentre, voldtektsmottak og andre direkte 
 støttetiltak for kvinner som er utsatt for vold
• At Norge aktivt fremmer og støtter kvinners seksuelle og reproduktive helse og 
 rettigheter i utviklingspolitikken
• At seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ikke skal være grunnlag 
 for diskriminering
• At kvinner kan gå gjennom svangerskap og fødsel uten unødig risiko
• Lover som sikrer kvinnen rett til å bestemme når og om hun selv skal ha barn
• Trygge svangerskapsrelaterte helsetjenester
• Kunnskapsbasert seksualundervisning for alle
• Tilgang til prevensjon, og lovlige og trygge aborter
• Avkriminalisering av abort

FOKUS vil nå målene gjennom:
• Programsamarbeid om tilbud til voldsutsatte kvinner, mobilisering mot kjønnsbasert 
 vold og for å øke kvinner og jenters tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
• Kommunikasjons- og pådriverarbeid for å spre informasjon om og øke den politiske 
 støtten til kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
• Alliansebygging for å mobilisere mot kjønnsbasert vold og for kvinners seksuelle og 
 reproduktive helse og rettigheter
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FOKUS som en faglig sterk og 
bærekraftig organisasjon 
Mål for strategiperioden: FOKUS er en bærekraftig medlemsorganisasjon med 
et sterkt engasjement blant medlemmer, og en robust økonomi. FOKUS er kjent som 
en faglig troverdig, innovativ og gjennomføringsdyktig organisasjon.

FOKUS som medlemsorganisasjon 
Medlemsorganisasjonene representerer faglig kompetanse, erfaringer og engasjement 
for FOKUS. Nye arenaer for involvering av medlemsorganisasjonene skal utvikles i strategi-
perioden for å styrke medlemmenes involvering i og eierskap til FOKUS´ arbeid.

FOKUS vil arbeide for:
• At flere medlemsorganisasjoner er aktive i beslutningsprosessene i FOKUS
• Økt deltakelse på arrangementer og aktiviteter i FOKUS’ regi
• Nye arenaer for å involvere medlemsorganisasjonene 
• Koordinert og effektivt pådriverarbeid for internasjonalt kvinne- og likestillingsarbeid

FOKUS vil nå målene gjennom:
• Å være et tydelig kompetanse- og ressurssenter for medlemsorganisasjonene
• Å opprette medlemsbaserte arbeidsgrupper innenfor de tre faglige hovedsatsings-
 områdene i strategien
• Å foreta en gjennomgang av organisasjons- og styreform i løpet av perioden og 
 følge opp anbefalingene i løpet av perioden

FOKUS’ økonomi 
FOKUS trenger å øke inntektsgrunnlaget. Dette er viktig for å sikre eksisterende arbeid, 
kunne igangsette nye tiltak og for å ha flere bein å stå på finansielt for å bli mindre sårbar 
for endrede politiske prioriteringer.   

FOKUS vil arbeide for:
• Gjøre organisasjonen mindre avhengig av en inntektskilde
• Øke de frie inntektene
• Øke antall økonomiske bidragsytere 

FOKUS vil nå målene gjennom:
• Å utvikle og gjennomføre plan for økte inntekter og flere inntektskilder
• Å opprette og fremme giverordning for privatpersoner og bedrifter
• Å øke antall faste givere

Kvinner i konflikt og kriser
Mål for strategiperioden: Kvinner blir tatt større hensyn til i alle faser av konflikt og kriser. 

Kvinner og menn rammes ulikt av konflikt og kriser. Kvinner rammes i større grad enn 
menn som omsorgsytere for barn, eldre og syke, og som matprodusenter og forvaltere av 
naturressurser. Vold og annen diskriminering mot kvinner øker og forsterkes i konflikt og 
fluktsituasjoner.

Overgangen etter konflikt er kritisk for å skape varig og rettferdig fred. Urett begått mot 
kvinner skal omfattes, enten det gjelder kjønnsbasert vold og overgrep eller brudd på 
økonomiske rettigheter som retten til bolig, land og eiendom. 

Forebygging av konflikter og kriser og deres konsekvenser kan redusere menneskelig 
lidelse og ødeleggelser. Utarming av naturen øker risiko for naturkatastrofer og framtidig 
konflikt om ressurser. I mange samfunn er det kvinnene som er de viktigste matprodusent- 
ene og forvalterne av skog. Kvinners erfaringsbaserte kunnskaper må inkluderes i fore-
byggingsarbeidet på alle nivåer, fra internasjonale klimaforhandlinger til lokale klimatil-
pasningsplaner. 

FOKUS vil arbeide for at:
• Kvinner inkluderes og kvinners rettigheter og behov ivaretas i alle faser av konflikt og 
 kriser (forebygging, respons og gjenoppbygging)
• Kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep i konflikt og kriser rapporteres og rettsforfølges
• Kvinners og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter ivaretas i alle faser 
 av konflikt og kriser
• Kvinners tilgang til og rett til land og naturressurser anerkjennes i gjenoppbyggings og 
 forsoningsfasen etter konflikt og krise
• Kvinner involveres aktivt i fredsprosesser, fredsforhandlinger og iverksetting av fredsavtaler
• FN-resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet iverksettes 
• Nasjonale og internasjonale klimaprosesser og –tiltak har et kjønnsperspektiv
• Kvinner har økt motstandsdyktighet mot konsekvenser av klimaendringer

FOKUS vil nå målene gjennom:
• Programsamarbeid om juridisk og praktisk oppfølging av kvinner som er eller har vært  
 utsatt for vold og overgrep i konflikter, og arbeid som sikrer kvinners deltakelse i freds 
 prosesser
• Kommunikasjons- og pådriverarbeid for å sikre at kvinners menneskerettighet beskyttes  
 i alle faser av en krise, inkl. humanitære operasjoner, og for at norske myndigheter  
 beholder lederskap og initiativ i arbeidet med sikkerhetsrådsresolusjonene om kvinner,  
 fred og sikkerhet
• Alliansebygging og deltakelse i nettverk som arbeider med oppfølging av FNs sikker- 
 hetsresolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet og kjønnsperspektivet i humanitære  
 arbeid
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FOKUS som faglig aktør 
FOKUS skal fortsatt oppfattes som den fremste pådriveren for internasjonale kvinne-
spørsmål i Norge. Som et kompetanse- og ressurssenter skal FOKUS ha kunnskap 
om integrering av kvinners rettigheter og likestilling i øvrig utviklings-
arbeid og humanitært arbeid. 

FOKUS vil arbeide for:
• Mer læring og utveksling på tvers i organisasjonen: Mellom medlemmer, mellom 
 medlemmer og partnere og mellom partnere
• Å være en politisk premissleverandør i internasjonale kvinnespørsmål for norske 
 myndigheter og andre utviklingspolitiske aktører
• Å øke forståelsen av hvordan sivilt samfunn, kvinneorganisasjoner og -nettverk og 
 andre organisasjoner gjør en forskjell i arbeidet med å realisere kvinners menneske-
 rettigheter

FOKUS vil nå målene gjennom:
• Å lage nye retningslinjer for program til neste rammeavtaleperiode (fra 2019)
• Økt kunnskapsdeling og læring for sekretariat, medlemsorganisasjoner og 
 partnere i FOKUS
• Kontinuerlig politisk pådriverarbeid  
• Å evaluere og revidere strategien midtveis i perioden 
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