Strategi for FOKUS arbeid som Nasjonalkomite for UN Women i
Norge
Vedtatt på Representantskapsmøte i 2012
FOKUS vedtok på Representantskapsmøtet i 2011 at FOKUS skal ha rollen som norsk
nasjonalkomite for UN Women. Som nasjonalkomité vil FOKUS ha enda større tyngde som
internasjonal samfunnsaktør for kvinners rettigheter og likestilling og ha en unik mulighet til
påvirkning og til å kanalisere kunnskap og synspunkter fra sør inn i sentrale debatter.
Denne strategien er utarbeidet for å vise hva denne rollen og arbeidet skal innebære og
hvordan FOKUS kan bidra til å synliggjøre og styrke UN Women og dets arbeidsområder.
Som Nasjonalkomite i Norge for UN Women skal FOKUS:
-

Drive promotering av UN Women og UN Women’s oppgaver og virksomhetsområder
overfor relevante norske myndigheter

-

Drive lobbyarbeid i forbindelse med budsjettdebatter for styrking av UN Women over
utenriksbudsjettets FN kapittel. FOKUS skal ikke drive direkte fundraising.

-

Synliggjøre UN Womens arbeid og arbeidsområder gjennom nettsider og andre sosiale
medieplattformer, som del av FOKUS helhetlige kommunikasjonsstrategi. FOKUS vil
få rask tilgang til publisering av rapporter og ny forskning, og vil også få mulighet til å
lansere resultater i en norsk sammenheng, i samarbeid med UN Womens ansatte
og/eller ledelse

-

Relevant informasjon om prosesser og data fra UN Women kan brukes til
prosjekt/programutvikling, analyse og utredning, kompetanseheving og forskning.

-

Synliggjøre FOKUS rolle som nasjonalkomité i Norge i alle sammenhenger hvor UN
Women/FN og likestilling berøres i media, politikk med mer, og der hvor FOKUS kan
til å være et naturlig referansepunkt

-

Være en samarbeidspartner for FNs arrangementer i Norge

-

Legge ut relevant informasjon som kommer fra UN Women på FOKUS nettside slik at
medlemsorganisasjonene kan bruke denne informasjonen i sitt eget arbeid.

-

Opprette og delta i eget nettverk med de andre nordiske nasjonalkomiteene

-

Delta på styremøter i UN Women

-

I forbindelse med styremøter skal FOKUS gi innspill til UD om saker som skal opp på
møtene. Det skal jobbes for at FOKUS som nasjonalkomite fremdeles får delta som
observatør og del av UDs team til styremøtene

-

Søke om midler til dekning av en egen ansatt for nasjonalkomiteen og andre utgifter
som påløper i forbindelse med FOKUS rolle som nasjonalkomite.

-

Der hvor det kan være interessekonflikter med FOKUS egen rolle og rollen som
nasjonalkomite skal FOKUS tydelig vise at organisasjonen uttaler seg som FOKUS.
Det innebærer også å kunne ha en rolle hvor organisasjonen har kritiske blikk på UN
Women og organisasjonens arbeid, eller manglende synliggjøring av viktige områder.

-

FOKUS skal gi innspill på mangler som våre partnere i samarbeidsorganisasjoner i Sør
rapporterer om vedrørende UN Women på landnivå. FOKUS skal også kunne gi råd
om måter å håndtere slike mangler og bistå med mulig kontakt.

