
 1 

 Virksomhetsplan  

2017 

                        

 

 

 

 

 

 



 2 

Innledning 
I forslaget til Virksomhetsplan 2017 er det tatt utgangspunkt i forslag til ny strategi for 

FOKUS som skal vedtas på Representantskapsmøtet 2016. Eventuelle endringer i 

forslaget vil bli rettet i samsvar med dette. Mål og arbeid for programarbeidet vil 

avvike noe fra hvordan de andre arbeidsområdene er satt opp fordi indikatorene er 

tatt direkte fra programavtalene og derfor blir mer detaljerte.  

 

2017 er det første året i strategiperioden 2017-2021. Organisasjonen FOKUS vil 

derfor være prioritert i 2017 slik at den samsvarer med målene i strategien.  

 

2017 er andre året for FNs bærekraftsmål og arbeidet med disse målene er 

gjennomgående i 2017.  

 

Hovedtema for FNs Kvinnekommisjon er «Women’s economic empowerment in the 

changing world of work”. FOKUS vil derfor i samarbeid med partnere og 

medlemsorganisasjoner drive et aktivt pådriverarbeid I forbindelse med dette. I tillegg 

kommer FNs høypanels rapport på økonomisk utvikling. FOKUS jobber også med 

egen utvikling av arbeidet på kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse. Dette 

temaet vil derfor i 2017 bli spoesielt belyst i arbeidet til FOKUS.  

 

Det er søkt om støtte til en videreføring av FOKUS’ program om Kvinner, fred og 

sikkerhet/SR 1325 i Colombia og Sri Lanka (2017-2019) og om ny tre-årig 

rammeavtale på informasjon fra 2017-2019.  

 

En av de viktigste prioriteringene i 2017 vil likevel være å sikre midler til egenandel 

fra 2018 og finne nye finansieringskilder. Det er utarbeidet en egen 

handlingsplan/tiltaksplan for dette arbeidet som iverksettes for fullt i 2017.  
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Visjon  

FOKUS’ visjon er samfunn basert på likestilling og likeverd, der kvinners 

menneskerettigheter respekteres og beskyttes, og alle kan delta på lik linje 

uavhengig av kjønn. 

 

Formål  

FOKUS skal være et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter. Gjennom 

pådriverarbeid og utviklingssamarbeid skal styrke det internasjonale engasjementet 

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. 

 

 

Virksomhetsplanen for 2017: 

 

 Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede 

strategi for 2017-2021 samt medfølgende policydokument. 

 

 Er en operasjonalisering på årsbasis av de målene som er nedfelt i strategien. 

 

 Inneholder hovedmål for hele strategiperioden, mål for det gjeldende år og 

operasjonalisering av målene. 
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Virksomhetsplanen er inndelt i følgende tema: 

 

1. Tematiske prioriteringer        

1.1  Kvinners rett til å bestemme over egen kropp   s.  5 

1.2  Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse   s.  9 

1.3  Kvinner i konflikt og kriser      s. 12 

1.4  Andre saker        s. 14 

 

2. FOKUS som en faglig sterk og bærekraftig organisasjon  

2.1. Oppfølging av strategi     s. 14 

2.2. FOKUS som faglig aktør     s. 15 

2.3       FOKUS som medlemsorganisasjon   s. 15 

2.4      FOKUS økonomi      s. 16 

 

FOKUS vil i 2017 spesielt synliggjøre følgende tema: 

 

 Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse* 

 

* Det vil bli utarbeidet en separat plan for hvordan temaet skal integreres i alle FOKUS´ 

arbeidsområder gjennom året. 
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1.1. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp 

 

Mål for strategiperioden: Reduksjon i omfanget av vold mot kvinner 

 

Mål for strategiperioden: Kvinners seksuelle og reproduktive helse og 

rettigheter er styrket 

 

Mål 2017: Økt innsats mot vold mot kvinner 

 

Programsamarbeid i FOKUS skal bidra til: 

 

Mål 1: Styrket rettssikkerhet for kvinner utsatt for kjønnsbasert vold i Guatemala  

 

gjennom:  

 Et bedre mottaksapparat for kvinner som er utsatt for vold, inkludert 

tilpasset tilbud til urfolkskvinner. 

 Samarbeid med JURK, gi juridisk støtte til kvinner som anmelder 

kjønnsbasert vold. 

 

 

Mål 2: Mindre vold mot kvinner i Tanzania 

 

gjennom: 

 Økt kunnskap i lokalsamfunn (menn, kvinner, ungdom) om kjønnsbasert 

vold mot kvinner og dets konsekvenser. 

 Nedgang i tilfeller av kjønnsbasert vold mot kvinner. 

 Samarbeid med JURK, gi juridisk støtte til kvinner som opplever 

diskriminering og kjønnsbasert vold.  

 

 

Mål 3: Trygghet for kvinner som er utsatt for kjønnsbasert vold i Etiopia 
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gjennom: 

 Samarbeid med Sagal Hjelp til selvhjelp, gi voldsutsatte jenter og 

kvinner i Ogadén-regionen har tilgang til et krisesenter.  

 

Mål 4: Bekjempelse av menneskehandel til seksuell  utnyttelse 

 

gjennom: 

 Samarbeid med Kvinnefronten, styrke afrikansk nettverk mot 

menneskehandel.  

 Samarbeid med Kvinnefronten, styrket internasjonalt nettverk av 

kvinner som har kommet seg ut av menneskehandel. 

 Samarbeid med Kvinnefronten, mobilisering mot menneskehandel blant 

ungdom i Colombia. 

 

 

Kommunikasjon og pådriverarbeid i FOKUS skal bidra til 

 

Mål 1: Økt engasjement og kunnskap om hvordan vold mot kvinner begrenser 

kvinners rettigheter og muligheter  

 

Gjennom: 

 

 FOKUS’ ressurssider om vold mot kvinner på nett 

 Foredrag om vold mot kvinner  

 Kampanjer mot vold mot kvinner  

 Samarbeid med medlemsorganisasjonene om kommunikasjonsarbeidet 

rundt temaet 

 

 

Mål 2: Økt oppmerksomhet om strukturell og individuell vold mot kvinner i tilknytning 

til arbeids- og næringslivsinvesteringer.  

 

 

Gjennom:  
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 Risikoen for vold og seksuell trakassering i forbindelse med 

næringsetableringer synliggjøres, og det samarbeides med 

næringslivsaktører for å etablere tiltak for å redusere denne.  

 

 

Nettverk og alliansebygging i FOKUS skal bidra til: 

 

Mål 1: Mobilisere deltakelse i kampanjer og arrangementer som har til mål å 

redusere vold mot kvinner internasjonalt 

 

gjennom: 

 Økt aktivitet blant FOKUS’ medlemmer i 16-dagers kampanjen mot vold 

mot kvinner 

 Større oppslutning om Orange Day 

 

 

Mål 2017: Arbeide for trygge og lovlige aborter 

 

 

Programsamarbeid i FOKUS skal bidra til: 

 

Mål 1: Økt tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester og rettigheter i 

Colombia, Guatemala, Tanzania og Kenya  

 

gjennom: 

 Flere colombianske kvinner får tilgang til abort, prevensjon og veiledning  

 Styrket kunnskap i befolkningen og blant helsepersonell i Colombia om 

gjeldende abortlovning og påvirkningsarbeid for å ivareta SRHR i lovgivning 

 Mobilisering i Guatemala for et bedret mottaksapparat for jenter og kvinner 

som har blitt utsatt for seksualisert vold  

 Moblisering i Guatemala mot den eksisterende abortlovgivningen 

 Samarbeid med Kvinnefronten, flere jenter, kvinner og menn i Tanzania har 

økt kunnskap om reproduktiv og seksuell helse og rettigheter. 
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 Samarbeid med Kvinnefronten, flere jenter og kvinner i Tanzania har tilgang 

til reproduktive helsetjenester,  

 Samarbeid med Kvinnefronten og PAWA, reduksjon i antall jenter i 

skolealder som blir utsatt for kjønnslemlestelse i Tanzania og Kenya. 

 

 

Kommunikasjons- og pådriverarbeid i FOKUS skal bidra til: 

 

Mål 1: Styrket politisk satsing for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i 

norsk utenriks- og utviklingspolitikk 

 

Gjennom: 

 Forpliktende omtale av SRHR i ny regjeringsplattform 

 Norsk høynivådeltakelse på internasjonale arenaer for normativt SRHR-

arbeid  

 Økte bevilgninger til internasjonalt SRHR-arbeid over statsbudsjettet  

 

Mål 2: Folkelig engasjement for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter  

 

Gjennom: 

 Sosiale medier og medieutspill 

 Kampanjer 

 Informasjonsmatriell 

 

 

Nettverk og alliansebygging i FOKUS skal  bidra til: 

 

Mål 1: Bred politisk oppmerksomhet om konsekvensene av kvinners manglende 

tilgang til SRHR 

 

Gjennom: 

 Tverrpolitisk tilslutning til arbeidet med å avkriminalisere abort 

 Flere religiøse og konservative organisasjoner støtter arbeidet for å gjøre 

prevensjon og abort tilgjengelig og lovlig 
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1.2. Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse  

 

Mål for strategiperioden: Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse beskyttes i 

lovverk, arbeidsliv og i næringsetableringer.  

 

Mål 2017: Økt økonomisk uavhengighet for kvinner  

 

Programsamarbeid I FOKUS skal bidra til: 

 

Mål 1:  Økonomisk uavhengighet for kvinner i Uganda 

Gjennom: 

 Flere kvinner får opplæring i produktutvikling, markedsanalyser og 

markedsføring gjennom kvinnegrupper. 

 Flere kvinner produserer og selger varer av høy kvalitet. 

 Samarbeid med Norges Kvinne- og familieforbund, gi kvinner opplæring 

i forbedrede landbruksteknikker som øker avkastningen. 

 Samarbeid med Norges Kvinne- og familieforbund, kvinner med 

funksjonshemminger får styrket sine økonomiske rettigheter og blir 

synliggjort. 

 

Mål 2:  Mobilisering og organisering av kvinner i Etiopia 

 

Gjennom: 

 Samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, kvinner organiserer 

seg for å fremme helsespørsmål og økonomiske rettigheter. 

 

Mål 2017: Investorer og selskap bruker FNs veiledende prinsipper for å identifisere, 

forebygge og begrense risikoen for brudd på kvinners menneskerettgiheter.  

 

Gjennom partnerskap og program skal FOKUS skal bidra til:  
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Mål 1: I samarbeid med et norsk selskap  gjennomføre en kjønnskonsekvensanalyse av 

en utenlandsinvestering med hensikt å utvikle konkrete anbefalinger om tiltak.  

 

Mål 2: Opprettelse av referansegruppe med relevante aktører fra myndigheter, næringsliv 

og kunnskapsmijløer for å sikre kvalitet, relevans og gjennomslag.   

 

Gjennom: 

 Anbefalinger om konkrete tiltak til bruk av myndigheter og selskaper er 

identifisert og presentert for sentrale aktører. 

 Annerkjennelse fra relevante norske og internasjonale aktører av behovet for 

konkrete tiltak for å hindre at kvinners menneskerettigehter krenkes i 

tilknytning til næringslivsinvestiringer.   

  

Gjennom kommunikasjons- og pådriverarbeid skal FOKUS bidra til: 

 

Mål 1: Synliggjøre verdien av kvinners økonomiske deltakelse  

 

Gjennom: 

 Deltakelse og forberedelse av CSW om «Womens economic 

empowerment in a changing world of work», inkl. seminarrekke i Norge 

om tema. 

 Spre informasjon om hovedrapporten til FNs høynivå panel for kvinners 

økonomiske utviking og rettigheter. 

 

Mål 2: FNs veiledende prinsipper for business and human rights inkluderer kvinners 

menneskerettigheter 

 

Gjennom: 

 Seminar 

 Informasjonsmateriell 

 Politisk pådriverarbeid og samtaler 

 



 11 

Mål 3: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter tydeliggjør 

ansvaret statene har for å beskytte, og selskapene har for å respektere, kvinners 

menneskerettigheter 

 

Gjennom: 

 

 Offisielle norske initiativer for å inkludere kvinners menneskerettigheter 

i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. 

 Høynivådiskusjoner om inkludering av kvinners menneskerettigheter i 

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i FN 

regi. 

 

Mål 4: Risikoen for kjønnsbasert diskriminering addresseres spesifikt i norsk 

nærings,- og utviklingspolitikk 

 

Gjennom: 

 Omtale av risiko for brudd på kvinners menneskerettgiheter i meldinger 

og proposisjoner om næringsetableringer i utviklingspolitikken fra 

regjeringen.  

 Norfunds likestillingsplan bidrar med konkrete tiltak for å motvirke 

kjønnsbasert diskriminering og identifisere og forebygge risiko for 

krenkelser av  kvinners menneskerettigheter i alle investeringsstadiene.  

 

 

Gjennom nettverk og alliansebygging skal FOKUS bidra til: 

 

Mål 1: Kvinners menneskerettigheter i tilknytning til næringsinvesteringer står på 

dagsorden hos sentrale  norske og internasjonale utviklingsaktører 

 

Gjennom: 

 Et økt antall anerkjente mekanismer og offisielle aktører  har et 

kjønnsperspektiv i arbeidet for et ansvarlig næringslivet.  

 Samarbeide med andre aktører internasjonalt om å få kvinners 

menneskerettigheter eksplisitt adressert i videreutviklingen av FNs 
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veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs 

retningslinjer for flernasjonale selskap. 

 

 

1.3. Kvinner i konflikt og kriser  

 

Mål for strategiperioden: Det tas større hensyn til kvinners interesser og deltakelse i 

alle faser av konflikt og kriser.  

 

Mål 2017: Styrke kvinners deltakelse og gjennomslag i fredsprosesser 

 

Programsamarbeid i FOKUS skal bidra til: 

 

Mål 1: Bærekraftige fredsprosesser som trygger kvinners rettigheter i Sri Lanka og 

Colombia. 

 

Gjennom:  

 

 Sikret finansiering til videreføring av programmene i Sri Lanka og Colombia om 

kvinner, fred og sikkerhet (fase 3), og igangsetting av programmene. 

 

 

Mål 2: Økt innflytelse for kvinner i fredsbyggingsprosesser lokalt, nasjonalt, regional 

og internasjonalt. 

 

Gjennom:  

 

 Samarbeid med Fellesrådet for Afrikas kvinneutvalg,  økt kunnskap om kvinner, fred 

og sikkerhet blant ulike aktører i fredsbygging i Uganda og Sør-Sudan, og økt 

deltakelse av kvinner i fredsbyggingsprosesser i disse landene.  

 Å dele informasjon og erfaringer fra FOKUS sine programmer i Colombia og Sri 

Lanka med organisasjoner/kvinner i andre land og internasjonalt. 
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Gjennom kommunikasjons- og pådriverarbeid skal FOKUS bidra til: 

 

Mål 1: Norge har fortsatt en aktiv rolle i fredsforhandlingene i Colombia 

 

Mål 2: Norge tar en pådriverrolle for å sikre kvinner plass ved bordet i fredssamtaler 

og humanitære toppmøter 

 

Gjennom: 

 Informasjonsdeling og dialog med norske beslutningstakere om viktigheten av å 

inkludere kvinner i alle deler av fredsprosesser 

 Innspill til regjeringens veivalg-melding for utenriks- og sikkerhetspolitikk.  

 

 

Mål 3: Økt kunnskap i befolkningen om kvinner i krig og konflikt 

 

Gjennom: 

 Sosiale medier  

 Nettsider 

 iFokus 

 Mediearbeid 

 Foredrag og seminarer 

 

Gjennom nettverk og alliansebygging skal FOKUS bidra til: 

 

Mål 1: Økt kunnskap om og engasjement for kvinners deltakelse og involvering for å 

forebygge krig og konflikt og sikre rettferdig og bærekraftig fred 

 

Gjennom: 

 Norsk og europeisk samarbeid for å støtte kvinner og andre viktige aktører i den 

colombianske fredsprosessen, gjennom Colombiaforum og OIDHACO (The 

International Office for Human Rights Action on Colombia)  
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 Å følge opp arbeidet med gjennomføring av den norske handlingsplanen for 

Kvinner, fred og sikkerhet (2015-2018), også gjennom Forum Norge 1325 

 

 

1.4. Andre saker 

 

Programsamarbeid i FOKUS skal bidra til: 

 

Mål 1: Styrke kvinners deltakelse og likestilling i media 

 

Gjennom:  

 Samarbeid med IAWRT-Norge, flere kvinner kommer til orde og det blir utarbeidet 

likestillingsstrategier i nasjonale rikskringkastere i Tanzania og Sør-Afrika.  

 Samarbeid med IAWRT-Norge, kvinnelige journalister fra lav- og 

mellominntektsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika får opplæring og 

kompetansebygging. 

 

 

2. FOKUS SOM FAGLIG STERK OG BÆREKRAFTIG 

ORGANISASJON 

 

Mål for strategiperioden: FOKUS er en bærekraftig medlemsorganisasjon med et sterkt 

engasjement blant sine medlemmer, og en robust økonomi.  

 

 

 

2.1. Oppfølging av strategi 

 

Mål 2017 : Oppfølging av strategi 
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Gjennom: 

 

 Sette ned et utvalg som skal gjennomgå alle FOKUS styringsdokumenter i lys 

av ny strategi. Utvalget skal innen 1. oktober 2017 legge frem konkrete 

forslag til styret. 

 

2.2. FOKUS som faglig aktør 

 

Mål 2017: FOKUS skal være kjent som den ledende norske 

sivilssamfunnsorganisasjonen for kvinners menneskerettigheter 

 

Mål 1: Bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale kvinne- og 

likestillingsspørsmål 

 

Gjennom: 

 

 Arbeid for at partiprogrammer som vedtas i løpet av året har en sterk internasjonal 

kvinnepolitisk profil 

 At ny regjeringsplattform etter valget inneholder forpliktende formuleringer om 

kvinners menneskerettigheter og likestilling internasjonalt 

 Utvikling av nye nettsider 

 Produksjon av iFokus 

 Økt aktivitet på sosiale medier 

 Generell kunnskapsformidling på ulike plattformer 

 Involvering av medlemsorganisasjonene 

 Vedta ny kommunikasjonsplan 

 Rutiner for evaluering og kvalitetssikring av ekstern aktivitet   

 

 

2.3. FOKUS som medlemsorganisasjon 

 

Mål 1: Øke medlemsaktivitet og involvering  
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Gjennom: 

 Opprette et organisasjonsutvalg bestående av medlemsorganisasjoner, 

styrerepresentanter og sekretariat for å se på hvordan 

medlemsorganisasjonene bruker FOKUS, hva man ønsker med medlemskap 

i FOKUS og FOKUS organisasjonsform.  

 Utvalget skal innen 1. oktober 2017 legge frem en statusrapport til styret. 

Utvalget skal innen 1. oktober 2018 legge frem konkrete forslag til styret. 

 Flere samarbeid med medlemsorganisasjoner om åpne møter og seminarer 

rundt om i landet 

 Omtale infostøttemidler til medlemmer 

 Opprette faglige ressursgrupper på hovedprioriteringene i strategien 

 Utvikle nye arenaer hvor medlemsorganisasjonene møtes 

 Vurdere opprettelse av tematiske ressursgrupper 

 

 

2.4. FOKUS’ økonomi 

 

Mål 2017: Oppfølging av handling- og tiltaksplan for fundraising 

 

Mål 1: Sikre egenandel for eksisterende programarbeid, samt frie midler til organisasjonen 

 

gjennom: 

 

 Få månedlige givere 

 Bidrag fra organisasjoner, næringsliv og andre 

 Salg av OneBracelet 

 

Mål 2: Utvikling og finansiering av nye programmer 
 
gjennom 
 

 Vurdere å søke om Operasjon Dagsverk-kampanjen 2018 

 Identifiserer og søke nye finansieringskilder 


