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1. Afghanistankomiteen i Norges Kvinneutvalg 
2. Amazone Network 
3. Ammehjelpen 
4. Arbeiderpartiets Kvinnenettverk 
5. De norske Baptisters Kvinneforbund 
6. Den Norske Jordmorforening 
7. Den norske Tibet-komités Kvinneutvalg 
8. Eritreisk Kvinneunion 
9. Fagforbundet 
10. Fellesrådet for Afrikas Kvinneutvalg 
11. Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) 
12. FIAN Norge (Food First Information and Action Network) 
13. Foreningen for somaliske kvinner og barn 
14. Hjelp til selvhjelp – fra kvinne til kvinne 
15. Høyres Kvinnenettverk 
16. Inner Wheel Norge 
17. International Association of Women in Radio and Television (IAWRT), norsk avdeling 
18. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet 
19. Kvinner i Skogbruket 
20. JURK, Juridisk Rådgivning for Kvinner 
21. KFUK-Utvalget 
22. Kirkerådet, utvalg for kjønn og likestilling 
23. Krisesentersekretariatet 
24. Kristelig Folkepartis Kvinner 
25. Kvinnefronten i Norge 
26. Kvinnevisjon 
27. KUN – Senter for kunnskap og likestilling 
28. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) 
29. Latin-Amerikagruppene i Norges kvinneutvalg 
30. Magdalena Norway 
31. MiRA Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner 
32. Nei til EUs kvinneutvalg 
33. Nett BK - Nettverk for bosniske kvinner 
34. Nettverk for Øst-Timors kvinner (NET) 
35. Norges Bygdekvinnelag 
36. Norges Kristelige Studentforbunds kvinnegruppe 
37. Norges Kvinne- og Familieforbund 
38. Norges Venstrekvinnelag 
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39. Norgesunionen av Soroptimistklubber 
40. Norsk Bonde- og Småbrukarlags Kvinneutvalg 
41. Norsk Kvinnelig Teologforening 
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47. Norske Kvinners Sanitetsforening 
48. Pan-African Women’s Association (PAWA) 
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59. The Africa Center for Information and Development (ACID), Gender Committee 
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61. Utviklingsfondets kvinneutvalg 
62. Zonta International 
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Styrets årsberetning for 2014 

 
Virksomhetens art og hvor den drives 

 
FOKUS formål er  
 

1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale 
kvinnespørsmål.  

 
2.  FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, 

økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør.  
 

- FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i 
det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv.  

 
-  FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske 

kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement.  
 

FOKUS er lokalisert i Oslo kommune. 

 

 

Redegjørelse om fortsatt drift. 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til 
stede. Det er tilført egenkapital på NOK 410.226,33. I tillegg har FOKUS utover dette TV-aksjonsmidlene 
uten restriksjoner. FOKUS har rammeavtale med Norad på prosjekt og informasjon. FOKUS inngikk i 
2010 en fem-årig rammeavtale med Norad som sikret drift ut 2014. Det ble i 2014 søkt om ny fire-årig 
rammeavtale og denne er godkjent for fire nye år. 

 

 

Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø. 
FOKUS diskriminerer ikke på bakgrunn av kjønn, sosial status, alder, seksuell orientering, 
funksjonsevne, ekteskapelig status, politisk, etnisk og/eller religiøs tilhørighet. 
 
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører FOKUS oversikt over sykefravær. I 2014 har sykefraværet 
vært 31 dager. Dette utgjør et sykefravær på 1,23 %. Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den 
generelle trivsel er god. For øvrig har FOKUS ikke hatt ulykker eller skader.  
 
 
Forhold som kan påvirke det ytre miljø. 
Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. 
Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. 
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Antikorrupsjonsarbeid 
FOKUS har utarbeidet en håndbok i antikorrupsjonsarbeid. Håndboken er distribuert til alle som mottar 
støtte gjennom FOKUS. Den er oversatt til swahili, spansk og engelsk. I tillegg er det utarbeidet etiske 
retningslinjer som alle ansatte har signert.  
 
FOKUS har i 2014 hatt følgende korrupsjonssak: 
 
Underslag av enkeltansatte som ble avslørt, anmeldt og ryddet opp i: 
CONAVIGUA, Guatemala. Ikke norske midler involvert. 
 
Saken ble rutinemessig meldt inn til Norads varslingsteam og ble i løpet av 2014 avsluttet. 
 
Redegjørelse om årsregnskapet.    
Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende 
oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet 
ekstraordinære forhold som har påvirket årets resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter 
regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av FOKUS årsregnskap. 
 

Redegjørelse om den fremtidige utviklingen.  
I og med at TV-aksjonsmidlene er slutt, så er regnskapet for program/prosjekt noe lavere enn tidligere år.   
FOKUS har imidlertid inngått en ny rammeavtale med Norad som sikrer drift 4 år fremover. Det er en 
liten økning i rammeavtalen. Alle prosjekter er nå lagt inn som program i virksomheten og sekretariatet vil 
fra 2015 også ha direktedrevne program i tillegg til de som går via medlemsorganisasjonene. Til FOKUS 
egne program må FOKUS bidra med 10 % egenandel som det nå jobbes med å skaffe midler til.e 
 
 
Forskning og utvikling. 
FOKUS har gjennom utrednings- og analyseseksjonen i sekretariatet gjort flere analyse- og 
utredningsarbeid, som f.eks. ferdigstillelse av Redd+ rapport som ble lansert i 2014 og en rapport på 
kvinners politiske deltakelse. FOKUS har med bakgrunn i vedtatt strategiplan for perioden 2012-2016 
gjennomgått en prosess med overgang fra prosjekt til program, og økt synliggjøring av FOKUS som 
kompetansesenter for internasjonale kvinnespørsmål.  
 

 

Resultatdisponering. 
Styret foreslår følgende resultatdisponering for regnskapsåret 2014: 

 
Reduksjon av egenkapital TVA med restriksjoner  0,00   

Reduksjon av egenkapital TVA uten restriksjoner  -70 528,00  

Tilført EK   480 754,33  

Sum disponering   410 226,33  
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Oslo, den 18. juni 2015 
 
 
 
 
 

Guro Fjellanger (sign.) 
Styreleder 

 
 
Sigrid Ag (sign.)   Torunn Eskedal (sign.)  Tor Kjetil Edland (sign.) 
 
 
Ann-Marit Sæbønes (sign.) Elin Ranum (sign.)  Anita Sæbø (sign.) 
        Ansattes representant 
          
 
        Gro Lindstad (sign.)  
        daglig leder 
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ORGANISASJONEN FOKUS 
 
Hovedmål: Skal ha gjennomført og realisert de oppgaver og mål som er trukket opp i virksomhetsplanen 
for 2014. 
 

 
OM FOKUS 
FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – er et kompetanse og ressurssenter for 
internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.  
FOKUS baserer sitt arbeid først og fremst på FNs kvinnekonvensjon og handlingsplanen fra FNs 
kvinnekonferanse i Beijing i 1995. De 12 områdene1 i handlingsplanen er det tematiske utgangspunktet 
for FOKUS’ virksomhet.  
 
FOKUS har en rettighetsbasert tilnærming som er gjennomgående i arbeidet på alle områder. For å bidra 
til å bedre kvinners situasjon har FOKUS i strategiperioden (2012-2016) prioritert følgende tema:  
 

 Kvinners og klima 

 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

 Vold mot kvinner¨ 

 Kvinner, Fred og sikkerhet 

 Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter 

 Kvinners politiske deltakelse og rettigheter 
 
Hoveddelen av FOKUS’ virksomhet er finansiert av offentlige midler gjennom Norad, 
Utenriksdepartementet og Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet.  
 
FOKUS’ virksomhet har basis i norske kvinneorganisasjoners kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette 
grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å 
realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. 
 

Overordnet mål: 
FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon 
internasjonalt med vekt på landene i Sør. 
 

Formål: 
 FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale 

kvinnespørsmål 

 FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og 
politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør 

 FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske 
samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv 

                                                      
1 De 12 områdene fra FNs kvinnekonferanse i Beijing er: Kvinner og fattigdom, Utdanning og opplæring av kvinner, Kvinner og helse, Vold mot 

kvinner, Kvinner og væpnet konflikt, Kvinner og økonomi, Kvinner i politikk og ledelse, Institusjonelle likestillingsmekanismer, Kvinners 

menneskerettigheter, Kvinner og media, Kvinner og miljø og Jentebarn.  



FOKUS - Årsrapport, 2014 
 

 
 

9 
 

 FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres 
internasjonale engasjement 
 

FOKUS visjon 
En rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for 
undertrykking. 
 

Beskytter for FOKUS 
er Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit. Beskytterskapet ble i 2010 forlenget med fem 
år. 
 

 
 

 
Medlemsorganisasjoner 
FOKUS bidrar til å styrke den internasjonale kvinne- og kjønnsdimensjonen i et bredt mangfold av 
organisasjoner. Pr. 31.12.14 består FOKUS av 62 medlemsorganisasjoner. Det omfatter ulike typer 
kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- 
og bistandsorganisasjoner. Organisasjonene har til sammen en medlemsmasse på over en halv million 
som er spredd over hele landet. Internasjonalt har organisasjonene tilknytning til over 50 
verdensomspennende kvinneorganisasjoner og nettverk. 
 
Organisasjonene i FOKUS har felles plattform i vektleggingen av kvinners organisering og deltakelse 
som avgjørende for en bærekraftig utvikling. FOKUS har etablert kontakter til miljø-, solidaritets- og 
menneskerettighetsorganisasjoner, forskningsmiljøer, regionale og internasjonale kvinnenettverk og 
kvinnegrupper i Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika og Øst-Europa. 
 

FOKUS målgruppe 
FOKUS’ målgruppe er kvinner i alle aldre, som diskrimineres og ikke får sine rettigheter oppfylt. Unge 
kvinner, så vel som eldre, er utsatte grupper som det er viktig å ha et spesielt fokus på. Når FOKUS 
arbeider for kvinner omfatter dette også jentebarn, når problemstillingen tilsier det.  
 
Kvinner er en sammensatt gruppe, og FOKUS skal spesielt prioritere kvinner som tilhører utsatte 
grupper, som fattige, enker, urfolk, internt fordrevne, lesbiske/bifile/transpersoner, voldsutsatte og kvinner 
med funksjonsnedsettelser.  
 
Sekundære målgrupper er andre interessenter og plikthavere, som offentlige myndigheter, ledere og 
beslutningstakere på alle nivåer, samt personell i utdanningsinstitusjoner, politiske partier, arbeidsgivere 
etc. Menn og gutter skal inkluderes som målgruppe dersom det vil bidra til en positiv endring av kvinners 
situasjon. 
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Strategi for FOKUS 
 
FOKUS vedtok i 2007 en overordnet strategi for 2007 til 2012. På 
Representantskapsmøtet høsten 2011 ble strategien revidert og godkjent for en ny 
5-årig periode. I denne strategien ligger hovedlinjene fra forrige strategiperiode 
fast, med fortsatt vektlegging av tematisk og geografisk konsentrasjon av 
virksomheten, samt fokus på resultater og dokumentasjon av disse. Pilarene i 
virksomheten og prioriterte tematiske områder videreføres i all hovedsak, men i en 
mer konkretisert form. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS’ 
virksomhet og tar sikte på å utvikle den videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer 
tydelig pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og 

politiske situasjon i Sør.  
 
For å oppnå dette vil FOKUS prioritere seks tema; Kvinner og klima, kvinners seksuelle og reproduktive 
helse og rettigheter, vold mot kvinner, kvinner, fred og sikkerhet, kvinners politiske rettigheter og kvinners 
økonomiske rettigheter. Program og prosjekter vil konsentreres mer geografisk for å få en bedre 
kvalitetssikring av innsatsen. Det vil bli lagt spesiell vekt på kompetansebygging i FOKUS for å styrke 
innsatsen på ulike områder.  
 
Hovedmål for strategiperioden står beskrevet under hvert av kapitlene i denne årsrapporten. 
 

I 2014 har FOKUS:  
- Søkt ny rammeavtale med Norad 
- Lagt om fra prosjekt til program 
- Gjennomført Nordisk Forum 
- Utgitt Redd+ rapport 
- Gjennomført 16 dagers kampanjen med #FOKUSchallenge 
 

 

 
Virksomhetsplan 
 
Virksomhetsplanen skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede 
strategiplan for 2012 - 2016. Planen er en operasjonalisering på årsbasis av de intensjoner som er 
nedfelt i strategiplanen. Virksomhetsplanen omfatter følgende områder:  
Pådriver og kommunikasjonsarbeid, programsamarbeid, FOKUS som kompetansesenter, prioriterte 
tematiske områder og organisasjonen FOKUS. Det er utarbeidet egne indikatorer for måling av 
resultater. Denne årsrapporten rapporterer på indikatornivå på målene i Virksomhetsplan 2014.  
 
Hovedstrategier i arbeidet er: 
 

o Partnerskap, lokal forankring, lokal kompetanse, bærekraftig utvikling 
o Geografisk fokusering 
o Tematiske prioritering 
o Fra prosjekt til program 
o Systematisk måling/evaluering/dokumentasjon av utførte aktiviteter og oppnådde resultater – effektiv 



FOKUS - Årsrapport, 2014 
 

 
 

11 
 

virkemiddelbruk 
o Kollektiv læring/erfaringsoverføring 

 

Etiske retningslinjer 
FOKUS etiske retningslinjer og verdier danner grunnlaget for FOKUS handlinger overfor alle som 
FOKUS ansatte, styret og medlemmer av FOKUS kommer i kontakt med både internt og eksternt. 
 
Formålet med retningslinjene er å sikre respekt for partnernes personlige integritet og å støtte opp om 
FOKUS omdømme. Retningslinjene skal motvirke maktmisbruk av alle typer og hvis det skjer: foreskrive 
sanksjoner som er nødvendig for å gjenopprette tilliten til FOKUS og sikre rettferdighet for den krenkede. 
FOKUS er avhengig av høy grad av tillit for å gjennomføre sitt utviklingssamarbeid. 
 
 I tillegg skal de etiske retningslinjene sikre at FOKUS i alle ledd (sekretariat, styre, 
medlemsorganisasjoner og partnere i Sør) opptrer på en måte som fremmer menneskerettigheter og 
bærekraftig utvikling (inkludert miljø, antikorrupsjon og verdige arbeidsforhold) 
 
 

Sekretariat 
 

Sekretariatet i FOKUS besto i 2014 av daglig leder, 
administrasjons- og økonomisjef, programsjef, 
kommunikasjonssjef (sluttet 01.04.14), 
kommunikasjonsleder (fra 01.04.14) informasjonsrådgiver 
(på engasjement,) tre programrådgivere, tre rådgivere på 
analyse- og utredning, en programrådgiver for FOKUS 
program 1325 i Colombia og Sri Lanka, en resepsjonist og 
regnskapsfører på deltid. I tillegg hadde kontoret to 
ansatte på engasjement for å jobbe med kommunikasjon 
november og desember 2014. FOKUS hadde også en 

praktikant i 4 måneder som jobbet i forhold til kvinners politiske deltakelse.PÅ FOKUS kontoret i 
Colombia har FOKUS kontoret 3 lokale ansatte. Det samme gjelder på FOKUS kontoret Sri Lanka. 
 

 Daglig leder i FOKUS er Gro Lindstad 
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Mål 2014 for organisasjonen FOKUS 
 
Mål 1, 2014: Ny, større rammesøknad til Norad formulert, bestående av færre og 
større program, samt beskrivelse av et helhetlig analyse og pådriver-program.  
 
Rammesøknaden til Norad for perioden 2015-2018 inneholder for første gang egne 
matriser på de seks prioriterte områdene for FOKUS som kompetansesenter. Dette vil 
gjøre det enklere å monitorere og rapportere på analyse- og pådriverarbeid. 
 
Mål 2, 2014: NRK innvilger TV-aksjonen 2015 til FOKUS 
 
FOKUS søkte igjen om å få tildelt TV-aksjonen 2015, men denne gangen gikk den til 
Regnskogfondet, som søkte for ellevte gang. Det sendes inn ny søknad for 2016.  
 
 
Mål 3, 2014: Økt engasjement, involvering og interesse for FOKUS blant 
medlemsorganisasjonene og partnere i Sør. 
 
På aktivitetskalenderen på FOKUS sin nettside ble det jevnlig blitt lagt ut arrangementer 
arrangert av medlemsorganisasjoner og partnere, i tillegg til å informere om andre 
arrangementer som omhandler kvinner og utviklingsspørsmål.   
 
Det var rundt 4000 besøkende på FOKUS sin aktivitetskalender i 2014, og det ble lagt ut 
informasjon om rundt 350 arrangementer. 
 
Omlag 10 organisasjoner svarte på undersøkelse i forbindelse med omdømmeprosess. 
Sør-partnere ga innspill til anbefalingene som ble utarbeidet på Kontaktkonferansen. 
 
24 personer fra 18 organisasjoner deltok på representantskapsmøtet i 2014, det var en 
nedgang fra 2013 da 39 personer fra 24 organisasjoner deltok. 
 
Mål 4, 2014: Plan for FOKUS 20 års jubileum 2015 
 
Styret nedsatte i 2014 en jubileumskomite bestående av Fakhra Salimi, MiRA 
Senteret, Ragnhild Nordvik, tidl. SAIH og FOKUS styre og Gerd Louise Molvig fra 
Norges Bygdekvinnelag og tidligere styreleder FOKUS. 
 
Det ble høsten 2014 lagt frem en plan for arbeidet med jubileet. I tillegg begynte 
sondering av egne lokaler, sponsing og utarbeidelse av jubileumslogo. 
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Mål 5, 2014: FOKUS er styrket som Nasjonalkomite for UN Women og brukes aktivt 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
FOKUS er nasjonalkomité i Norge for FNs kvinneorganisasjon, UN Women. Gjennom dette 
har FOKUS påvirkningskraft direkte inn i FN og bringer budskap fra kvinneorganisasjonene 
i Sør og søsterorganisasjoner i Norge til FN.  
 
Representantskapsmøtet i FOKUS har vedtatt en egen strategi for hvordan FOKUS skal 
bruke sin rolle som nasjonalkomité for UN Women. Denne inkluderer en avklaring rundt 
FOKUS sine ulike roller, som en sivilsamfunnsbasert medlemsorganisasjon og 
nasjonalkomité for en FN-organisasjon.  
 
FOKUS har jevnlige møter med UN Women når FOKUS er i New York og på skype.  I 2015 
er det vedtatt at Norge skal være vertskap for det årlige møtet med nasjonalkomiteene i 
2015 og FOKUS står som vertskap og ansvarlig for gjennomføring av dette møtet. 
 
FOKUS har tatt initiativ til et nordisk samarbeid med de andre nordiske nasjonalkomiteene i 
UN Women. Dette resulterte blant annet i et felles seminar under Nordisk Forum 2014 , 
hvor det ble søkt støtte og innvilget midler fra Nordisk Ministerråd.   
 
Informasjon fra UN Women legges ut på FOKUS nettside. Den legges også ut på 
medlemsrommet slik at medlemsorganisasjonene kan bruke denne informasjonen i sitt eget 
arbeid. 
 
 
 
Mål 6, 2014: FOKUS skal i 2014 ta en gjennomgang av kriteriene for 
medlemsorganisasjoner i vedtektene og vurdere disse opp mot FOKUS’ formål. Det sees 
spesielt på organisasjonenes størrelse, aktiviteter og definisjon av «landsdekkende». Det 
skal også sees på om FOKUS skal ha ulike modeller for tilknytning for ulike typer 
organisasjoner. Medlemsorganisasjonene inkluderes i denne prosessen. 
 
Styret i FOKUS ble på Representantskapsmøtet i november 2013 bedt om å se nærmere 
på vedtektenes paragraf II Medlemskap – rettigheter og plikter. Det skulle spesielt sees på 
kriterier for medlemskap.  
 
Styret nedsatte derfor våren 2014 et utvalg bestående av: Torunn Eskedal, styret i FOKUS, 
Elisabeth Rusdal, Norges Kvinne- og Familieforbund og Kiran Aziz, Norske Kvinnelige 
Juristers Forening. 
 
Utvalget la i september frem forslag til vedtektsendringer for styret i FOKUS. Forslaget ble 
lagt frem og enstemmig vedtatt på Representantskapsmøtet 2014 (se protokoll).  
 
 
Mål 6, 2014: Medlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn/diasporaorganisasjonene skal 
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delta aktivt i samarbeidet gjennom FOKUS. 
 
I programarbeidet fikk medlemsorganisasjonene SAGAL Hjelp til Selvhjelp og PAWA (Pan-
African Women’s Organization) prosjektstøtte fra FOKUS til å drive prosjekter for å 
bekjempe vold mot kvinner og kjønnslemlestelse i henholdsvis Kenya og Ogaden (som 
geografisk tilhører Etiopia, men etnisk er dominert av somaliere). De to organisasjonene 
har kunnskap om språk og lokale forhold som er helt avgjørende for at disse prosjektene 
skal lykkes. Samarbeidet med FOKUS’ sekretariat fungerer også veldig godt. 
 
I tillegg arrangerte FOKUS i samarbeid med Diaspora Network, Utviklingsfondet og 
Bistandstorget et helgeseminar for diasporaorganisasjoner. Første kvelden var rettet 
spesielt mot kvinner og brukte Kvinner Kan metoden.  
 
Mål 7, 2014: Mangfoldet og kunnskapen i FOKUS medlemsorganisasjoner og 
relevante samarbeidspartnere skal avspeiles i FOKUS ulike organer og aktiviteter.  

Basert på kartlegging gjennomført i 2013, er ressurspersoner identifisert.    

 
Mål 8, 2014: Arbeidet med antikorrupsjon videreutvikles. 

FOKUS har utarbeidet en egen antikorrupsjonshåndbok. I tillegg deltar FOKUS aktivt i 
et nettverk sammen med flere andre organisasjoner for bekjempelse av korrupsjon. 
Antikorrupsjonshåndboken er oversatt til flere språk, bl.a. swahili, spansk og engelsk. 

 

 
 
 
 
 

  



FOKUS - Årsrapport, 2014 
 

 
 

15 
 

Pådriver- og kommunikasjonsarbeid 
 
 

Pådriverarbeid 
 
Mål 1, 2014: Økt markering av FOKUS og sørpartnere som en sentral kvinnepolitisk aktør 
på relevante nasjonale og internasjonale arenaer. 
 
Under FNs kvinnekommisjon 2014 var FOKUS med å arrangere to side eventer: 
Sammen med de andre nordiske organisasjonene i styringsgruppa for Nordisk Forum  
ble det organisert et side event inne i FN bygningen der det ble informert om Nordisk 
Forum 2014 og om likestillingsarbeidet i Norden.   
Panelet bestod av alle de nordiske likestillingsministerene, bortsett fra Norge, som ble 
representert av statssekretær Hans Brattskar. Møtet ble moderert av Gro Lindstad.  
 
FOKUS arrangerte også ett side event med tittelen, “Gendered Economic 
Empowerment and Climate Change: Connecting the Dots» sammen med flere 
partnerorganisasjoner utenfor FN bygningen.  
 
En representant fra FOKUS partnerorganisasjon IAWRT ,Khedija Lemkecher, holdt 
også et innlegg for representanter fra FNs medlemsland under det offisielle 
ekspertpanelmøte arrangert av CSW med tittelen Women’s access to productive 
resources. 
 
FOKUS var en sterk pådriver og hadde en rekke innspill i prosessen med utarbeidelse 
av regjeringens handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (2015-18). Som 
koordinator for nettverket Forum Norge 1325, koordinerte FOKUS flere møter mellom 
UDs representant og organisasjoner fra sivilt samfunn i Norge. Nettverket og FOKUS 
ga også innspill direkte til utenriksminister Brende, og fikk gjennomslag for en 
tydeligere rolle og satsning på kvinneorganisasjoner i land i konflikt, sivilt samfunn 
generelt, samt støtte til kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.  
 
To av partnerne som FOKUS har støttet i mange år, og som har hatt direkte 
samarbeid med LAG og Fellesrådet for Afrika, ble i 2014 utpekt av FN til å sitte i et 
panel bestående av 15 uavhengige eksperter på kvinners situasjon i land i konflikt 
(Luz Mendez fra Guatemala og Ruth Ojiambo Ochieng fra Uganda). Ekspertgruppen 
skal utarbeide en rapport til FNs sikkerhetsråd i forbindelse med 15- årsmarkeringen 
av Resolusjon 1325 i oktober 2015. Rapporten vil se på den globale trenden når det 
gjelder gjennomføringen av resolusjonene, inkludert om kvinners situasjon i krig har 
endret seg de siste 15 årene – og gi anbefalinger til veien videre. 
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Kommunikasjonsarbeid  
 
 
Mål 1, 2014: FOKUS skal være en premissleverandør for den utviklingspolitiske 
mediedebatten, og et førstevalg som kilde for pressen i alle utviklingspolitiske saker som 
omhandler internasjonale kvinnespørsmål. 
 
Gjennom ulike informasjonskanaler – seminarer og konferanser, rapporter og 
brosjyrer, magasinet Kvinner Sammen, www.fokuskvinner.no, tradisjonelle og sosiale 
medier og kampanjer – evner FOKUS å både skape og være en kanal for kunnskap 
om internasjonale kvinnespørsmål. For eksempel får leserne av Kvinner Sammen 
tilført ny kunnskap om kvinners rettigheter og likestillingsutfordringer direkte fra 
eksperter og menneskerettighetsforkjempere i Sør. Gjennom aktiv bruk av sosiale 
medier når FOKUS også ut til personer som ellers ikke ville ha fått informasjon om 
FOKUS og arbeidet vi gjør. Gjennom kampanjer, blant annet 16-dagerskampanjen 
mot vold mot kvinner, når FOKUS bredt ut ved å ta i bruk virkemidler som film og 
bilder som spesifikt er tilpasset sosiale medier.  

I 2014 hadde FOKUS 38 medieoppslag. Ti av disse var relatert til #FOKUSchallenge. 
Aktiviteten og oppslutningen på sosiale medier bidro til medienes interesse. Flere 
kjente personer, bl.a. Anita Krohn Traaseth og Anders Anundsen, deltok i kampanjen 
for å ta avstand fra, og be andre ta avstand fra, vold mot kvinner. Utfordringen gikk ut 
på å synge ut mot vold mot kvinner mens man filmet seg selv, for så å publisere 
videoen på Facebook før man sendte utfordringen videre.  
Det kan nevnes at kampanjen også resulterte i at nyhetsredaktøren i Dagen skrev om 
feminisme på lederplass. 
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Kampanjen skapte medieoppslag i blant annet VG, Dagbladet, NRK, TV2 og 
Nettavisen. Dette er viktig, fordi FOKUS driver kampanjer for å skape engasjement, 
spre kunnskap og bidra til holdningsendringer i befolkningen. Oppmerksomheten 
kampanjen fikk i media og i medlemsorganisasjonene viser at vi lykkes med å nå ut til 
målgruppene. Ved at kjente personer stiller opp i våre kampanjer når vi ut til flere, og 
det viser samtidig at disse personene har tillit til organisasjonen. 
 
Kvinner Sammen 

Kvartalsmagasinet Kvinner Sammen søker å formidle kunnskap og reise debatt om internasjonale 
kvinnespørsmål. Magasinet tilbyr leserne dybdeartikler og økt innsikt i utvalgte kvinne- og 
utviklingsspørsmål utover hva som tilbys på nettsiden til FOKUS. Som Norges eneste magasin om 
internasjonal kvinnespørsmål er Kvinner Sammen et unikt produkt.  

Kvinner Sammen fikk rundt 200 nye abonnenter i 2014. Omtrent 3 500 personer abonnerte på bladet ved 
årsskiftet 2014/2015. Opplaget er på rundt 4 200. Abonnentene består av journalister, politikere, 
byråkrater, representanter fra FOKUS’ medlemsorganisasjoner og andre organisasjoner, biblioteker, 
legekontorer og andre innbyggere. Slik sett lykkes FOKUS med å nå ut til ulike deler av befolkningen. 

Bladet ble utgitt tre ganger i 2014, hvorav årets siste utgave var et dobbeltnummer med 64 sider. Hvert 
nummer (vanligvis á 36 sider) er temabasert og dagsaktuelt, og inneholder artikler på både norsk og 
engelsk.  

Utgaver i 2014:  

Nr. 1) For første gang setter Kvinner Sammen fokus på seksuelle minoriteters 
rettigheter. I dette nummeret kan du blant annet lese om at lesbiske og homofile i 
Uganda, Nigeria og India har blitt gjort til lovbrytere, at seksuelle minoriteter i 
Russland har fått munnkurv og at diskriminering av transpersoner i Guatemala fører 
til at mange må trekke på gata for å tjene til livets opphold.  

Dette nummeret ble veldig populært. For andre gang i Kvinner Sammens 24-årige 
liv ble alle utgavene revet bort i løpet av tre måneder. Forrige gang var i 2012 da 
det ble laget en egen engelsk utgave om vold mot kvinner. 

Tor Kjetil Edland, internasjonal rådgiver i Landsforening for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 
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(LLH), gjestet Kvinner Sammen som medredaktør for dette nummeret.  

Nr. 2) Globaliseringen av næringslivet innebærer etiske og politiske utfordringer. 
Kortsiktige økonomiske interesser kommer noen ganger i konflikt med 
menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. I dette nummeret av Kvinner 
Sammen legges næringslivet under lupen. Tar næringslivet sitt samfunnsansvar på 
alvor? Er det sant at det er økonomisk gunstig for private selskaper å jobbe for 
likestilling? Hvordan kan næringslivet gjøre smarte investeringer som samtidig tar 
hensyn til kvinner? Dette er noen av spørsmålene som stilles i dette nummeret. 

Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø, gjestet Kvinner 
Sammen som medredaktør for dette nummeret.  

Nr. 3-4) FNs kvinnekonferanse i Beijing 1995 ble en milepæl. Er dagens politikere 
like lydhøre for kvinners stemmer? 

Dette nummeret er et dobbeltnummer med 64 sider. Det ble brukt som 
bakgrunnsdokument til Kontaktkonferansen mellom norske myndigheter og sivilt 
samfunn, og for den norske delegasjonen til Commission of the Status of Women 
(CSW) ved FNs hovedkontor i New York i mars 2015. Nummeret tar for seg de 
forskjellige punktene i Handlingsplanen fra Beijing og ser på hvor vi står i dag i 
forhold til i 1995 når det gjelder gjennomføring av målene i handlingsplanen. For å 

lette opp bladet litt innførte vi for første gang «Lilly», en fiktiv person, som forteller den internasjonale 
kvinnehistorien gjennom en dagbok og fra et grasrotperspektiv.  

 
Mål 2, 2014: FOKUS’ skal fremstå som attraktiv og tilgjengelig for FOKUS sine 
medlemsorganisasjoner og Sør-partnere. 
 
FOKUS skal være attraktiv og tilgjengelig for medlemmer og partnere på flere måter. Blant annet 
forvalter FOKUS informasjonsbevilgningen til kvinneorganisasjonenes opplysningsarbeid om nord-sør-
arbeid. Støtten går til møter, materiell og kampanjer i regi av organisasjonene, og har nedslagsfelt lokalt i 
Norge. Målet er å skape kritisk debatt, sikre meningsmangfold og landsomfattende engasjement. I løpet 
av 2014 fikk 13 organisasjoner informasjonsstøtte på 299.704 kroner samlet.  

Informasjonsbevilgningen til kvinneorganisasjonene er av stor viktighet for spredning av informasjon og 
engasjement om internasjonale kvinnespørsmål. Bevilgningen bidrar til å øke medlemsorganisasjonenes 
kompetanse og bevissthet om relevante og aktuelle kvinnepolitiske spørsmål i et nord/sør perspektiv og 
spre informasjon om temaene på lokalplan. FOKUS oppfordrer organisasjonene til å samarbeide. 

Informasjonsmidlene blir spredd over hele landet. I 2014 finansierte informasjonsstøtten arrangementer i 
bl.a. Tertnes, Molde, Mosjøen og Bergen. Gjennom informasjonsstøtten lykkes FOKUS også i å nå ut til 
diasporaorganisasjonene. Tre diasporaorganisasjoner søkte om informasjonsmidler i 2014, og to av 
disse ble innvilget. Diasporaorganisasjonene innehar spesialkompetanse på en rekke tematiske 
områder, og disse arrangementene samler ofte fulle hus.  

FOKUS forsøker å gjøre informasjon tilgjengelig for medlemmer og partnere på www.fokuskvinner.no. 

http://www.fokuskvinner.no/
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Nettsiden er organisasjonens viktigste informasjonskanal. Det publiseres gjennomsnittlig 165 saker på 
nettsiden til FOKUS per år. FOKUS publiserer aktualitetsartikler som nyheter, blogginnlegg, 
artikkelserier, kronikker, pressemeldinger og lengre dybdeartikler på norsk, engelsk og spansk. Både 
medlemmer og partnere oppfordres til å skrive. Dette fører til at FOKUS’ medlemmer og partnere får vist 
fram sitt arbeid og blir synlige for hverandre, noe som gir mulighet til et tettere samarbeid mellom 
organisasjoner og styrker muligheten for å bygge relevante faglige og organisatoriske nettverk så vel 
nord/sør som sør/sør. 

I 2014 hadde www.fokuskvinner.no 59 157 besøk (hvorav 44 109 unike). Dette er en økning på 

henholdsvis 5 (og 20) prosent fra 2013. At godt over 40 000 unike brukere benytter nettsiden som en 
ressurs for å få mer informasjon om kvinners rettigheter og likestilling, viser at vi lykkes med å skape en 
attraktiv informasjonskanal, og at vi når ut til mange. 

 
 

PROGRAMSAMARBEID 
 
 
Mål 1, 2014: Utvikling av færre og større program for neste rammeavtaleperiode (2015-
2020), der FOKUS’ merverdi er dokumentert og synliggjort. 
 
I 2013 og 14 ble det gjennomført flere møter med medlemsorganisasjonene for å diskutere 
videre programutvikling i FOKUS. Medlemsorganisasjonene sluttet seg til forslaget om at 
en del av FOKUS samlede prosjektportefølje kunne bestå av programmer der sekretariatet 
holder i overordnet koordinering og er kontraktspartner med organisasjoner fra sør. 
Medlemsorganisasjoner skal delta aktivt i disse programmene i kraft av sin kompetanse og 
erfaring. Eksempler på slik deltakelse kan være kompetanse-bygging av partnere og 
kvinner i sør innen et bestemt tema, erfaringsdeling om kvinneorganisering, støtte til 
pådriverarbeid, og hjelp til partnere med dokumentasjon av resultater.  
 
Flere nye, omfattende programmer ble utviklet i løpet av 2014, innenfor temaene 
økonomisk deltakelse, kvinner og klimaendringer, seksuell og reproduktiv helse og 
rettigheter (SRHR) og vold mot kvinner. Noen av disse programmene omfatter også 
eksisterende medlemsdrevne prosjekter. Det ble lagt vekt på å involvere 
medlemsorganisasjoner med ekspertise innen programmenes tematikk for å sikre at 
FOKUS-paraplyen som sådan bidrar med en signifikant merverdi som kan dokumenteres. 
Merverdien ble tydeliggjort i søknad til Norad om ny samarbeidsavtale for perioden 2015-
2018.  
 
2014 var siste år i en femårig samarbeidsavtale med Norad. Porteføljen har bestått av 13 
programmer i ti land. FOKUS er svært fornøyd med resultatene våre dyktige partnere har 
fått til, ofte under svært vanskelige forhold. Det ville ikke yte verken programmene eller 
partnerne rettferdighet å redegjøre for dem på den begrensede plassen man har til rådighet 
i en årsrapport, men en beskrivelse av hvert program er å finne på FOKUS’ nettsider.  
 
Programmet Kvinner fred og sikkerhet i Colombia og Sri Lanka finansieres gjennom en 
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separat avtale med Norad. Programmet i Sri Lanka ble startet etter oppstarten i Colombia, 
men er nå godt konsolidert også her. I Colombia har FOKUS blitt en viktig aktør opp mot 
kvinners deltakelse i fredsforhandlingene. Sammen med andre organisasjoner har man 
oppnådd gode resultater; kvinner har vært i dialog med forhandlingspartene, og deres 
forslag har blitt tatt inn i forhandlingene og satt sitt preg på dokumentene som kommer fra 
forhandlingsbordet.  
 
Mål 2, 2014: Minst en ny donor på plass. 
 
FOKUS inngikk i 2014 samarbeid med NoVo Foundation, en USA-basert filantropisk 
stiftelse. NoVo støtter FOKUS’ arbeid mot vold mot kvinner i Tanzania. Programmet er 
veldrevet med solide partnere. FOKUS er derfor optimistiske med tanke på muligheten for 
en økning i støtten fra NoVo, også til andre programmer.  

 
Mål 3, 2014: System for resultatmåling av programvirksomheten videreutvikles og brukes 
strategisk ift programporteføljen. 
 
Resultatdatabasen har blitt videreutviklet slik at man kan få ut mer spesifikk 
informasjon om resultater per tema og land, og hvor mange kvinner prosjektene har 
nådd.  
 
Det ble identifisert et behov for bedre og mer systematisk resultatmåling i 
programmene. Man utviklet derfor et nytt format for resultatrammeverk før 
søknadsprosessen i 2014, for å sikre et godt utgangspunkt. I tillegg ble det utviklet 
verktøy for måling på resultatnivå som sekretariat og medlemsorganisasjoner vil bruke 
i dialogen med partnerne. Sekretariatet har også utviklet verktøy som partnere i sør 
kan bruke om de ikke har sine egne.  
 
FOKUS laget i 2014 et nytt og bedre arkivsystem også for programdokumentene. I 
tillegg ble det laget et nytt kodesystem for prosjekter og program som kobles til 
regnskapssystemet. Samtlige budsjetter hos partnerorganisasjonene er direkte knyttet 
til forventede resultater i programmene. Dette gjør det mulig å relatere 
resultatmålingen til kostnader. Det vil dessuten gi bedre oversikt over historisk 
utvikling av prosjektene, budsjett og regnskap. Et slikt system setter også FOKUS 
bedre i stand til å kunne håndtere flere donorer. 
 
 
Mål 4, 2014: Kvalitet på programarbeid og forvaltning ytterligere forbedret. 
 
FOKUS inngikk partnerskap med organisasjoner i Uganda og Tanzania, som har 
drevet opplæring av en rekke partnerorganisasjoner i hvordan en kan inkludere 
personer med nedsatt funksjonsevne i programmene.  
  
Det har vært en tett dialog mellom medlemsorganisasjoner og FOKUS’ sekretariat 
under søknad om ny rammeavtale med Norad. Analyse og Utredningsenheten i 
sekretariatet har bidratt i planlegging og utvikling av nye programmer, for eksempel 
om kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter i Uganda. Rapporten «Ser vi ikke 
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kvinnene for bare trær? En likestillingsvask av de norske midlene til REDD+» ble brukt 
under utvikling av søknad til klimaprogram. Partnerorganisasjoner i Sør har bidratt 
med erfaringsbaserte innspill til FOKUS som er brukt overfor norske myndigheter og i 
internasjonale prosesser, for eksempel i forbindelse med CSW.   
 
Videre ønsker FOKUS å bedre sin støtte til utekontorene, og har startet 
forberedelsene til utarbeiding av personalhåndbok for utepersonell. 
 
I dialog med Norad har FOKUS nå fått en mer fleksibel ordning for utbetalinger, slik at 
en ikke risikerer at midlene kommer svært sent på høsten, og setter partnerne i en 
situasjon der de ikke rekker å gjennomføre alle planlagte aktiviteter før årsskiftet. 

 

FOKUS SOM KOMPETANSESENTER 
 
Mål 1, 2014: Systematisk og effektiv bruk av kunnskap fra medlemsorganisasjoner, sør-
partnere og andre internasjonale organisasjoner. 
 
Det er utarbeidet tematiske kompendier på de seks prioriterte tematiske områdene. 
Kompendiene inneholder oppdatert fakta, statistikk, lenker til nyeste rapporter, 
sitater/historier fra partnere. Bruk av kunnskap fra medlemsorganisasjoner, sør-partnere og 
andre internasjonale organisasjoner ble systematisk og effektivt brukt i utarbeidelsen av 
kompendiet. Dette gjør kunnskapen lettere tilgjengelig for alle i sekretariatet. 

 
Mål 2, 2014: Funksjon som møteplass for medlemsorganisasjonene videreutvikles. 
 
 
Mål 3, 2014: Resultater fra programvirksomheten brukes strategisk ift FOKUS’ analyse og 
utredningsvirksomhet og vice versa. 
 
Rapporten «Ser vi ikke kvinnene for bare trær? En likestillingsvask av de norske midlene til 
REDD+» ble brukt i utvikling av søknad til klimaprogram. Videre ble kunnskap fra analyse 
og utredningsvirksomhet brukt i arbeidet med å utforme nytt program på økonomisk 
deltakelse. 
 
FOKUS fikk tildelt 10 reisestipend fra Utenriksdepartement til sørpartnere og tre 
reisestipend til norske organisasjoner fra BLD. Ved valg av hvilke organisasjoner som 
skulle få stipend ble det lagt stor vekt på kjennskap til tema, og hvordan de kunne 
bidra faglig under CSW. 
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Gruppebilde av FOKUS delegasjonen til FNs kvinnekommisjon 

 

Det var en veldig variert gruppe som fikk reisestipend fra FOKUS i år. Mens noen var 
godt kjent med FN- systemet og har vært i NY flere ganger før, var det for andre 
første gangen de reiste utenfor sitt eget land. Allikevel hadde alle stor kompetanse 
innenfor sitt tema. Møtet i New York gir en unik mulighet for FOKUS partnere og 
medlemmer til å bli bedre kjent, og å utveksle ideer, planer og good practices.  I tillegg 
er det en mulighet til å gi viktige innspill til egne myndigheter og å danne 
internasjonale nettverk, både sør-sør og nord-sør.  
Nye former for samarbeid ble etablert og det er viktig at de forskjellige landene 
oppdateres på hvordan situasjonen er for kvinner og likestilling i andre land enn det 
de selv bor i.  
 

DELTAKELSE 
Alle som fikk utdelt reisestipend deltok aktivt i løpet av den første uka av konferansen. 
I tillegg til å delta på side eventer og arrangementer inne i FN bygningen, var også 
mange invitert til å sitte i forskjellige paneler (5 stykker), i tillegg til at flere satt i 
panelet til FOKUS sitt eget side arrangement «Gendered Economic Empowerment 
and Climate Change: Connecting the Dots», fredag 14. mars. Khedija Lemkecher fra 
IAWRT ble også valgt ut til å holde et innlegg inne i FN bygget for delegatene under 
ekspertpanelet: Women’s access to productive resources avholdt torsdag 13. mai. 
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Khedija Lemkecher, fra IAWRT holder sitt innlegg under ekspertpanelmøte Women’s access to 
productive resources, torsdag 13. mai. 

 
Deltakerne rapporterte om at CSW er særlig nyttig i forbindelse med å skape nye 
kontakter. Deltakelse på CSW gir også en enestående mulighet til å møte, og 
diskutere med sitt lands politikere. Mange rapporterer at det er lettere å komme i 
kontakt med representanter fra sitt lands regjering i New York, enn det er i sitt eget 
land. For de som ikke kan ta opp sin kritikk av regjeringen direkte, kan de under CSW 
spille inn informasjon videre til andre NGOer og myndighetspersoner som kan ta det 
opp med møter med dem istedenfor.  
CSW ga også deltakerne mulighet til å komme i kontakt med andre lands 
myndigheter, som de ikke har muligheten til å kontakte ellers.  
Tilbakemeldingene fra deltakerne viste også at de satte særlig pris på morgenmøtet 
med den offisielle norske delegasjonen. Ikke bare syntes de det var fint å få delt sine 
synspunkter med den norske delegasjonen, men dette møtet ble også trukket fram 
som en «good practice» som de vil prøve å få til med sine egne lands delegasjoner i 
fremtiden. Det gir også en viktig tilleggsdimensjon til norsk tilstedeværelse på CSW 
ved at det gis rom til stemmene fra kvinner som lever i det globale Sør, og at deres 
perspektiver og innspill blir tydeligere i en norsk kontekst. 
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I tillegg til å øke sitt nettverk var det flere av deltakerne i FOKUS delegasjonen som 
jobbet aktivt med å påvirke sluttdokumentet til CSW. Noen i kontakt med sin egen og 
andre lands regjeringer, men også gjennom egne nettverk av NGOer under CSW. 
 
Deltakerne rapporterte om stort utbytte av CSW; 
Mange fikk ny kunnskap om tusenårsmålene og post-2015 prosessen. Mange lærte 
også lært mer om sammenhengen mellom målene, og mange fikk med seg seminarer 
som lå litt utenfor deres eget fagfelt. Særlig koblingen opp mot kvinner, fred og 
sikkerhetsagendaen i relasjon til tusenårsmålene var nyttig for flere av 
organisasjonene. 
I tillegg til å få noen nye perspektiver, fikk mange også større innblikk og forståelse for 
hvordan FN- systemet fungerer, og hvilke aktører som de må kontakte når de kommer 
hjem. 
Deltakelse på CSW kan også gi større legitimitet til organisasjonene når de kommer 
hjem, og føre til at de får større gjennomslag for sine ideer, både i lokalsamfunnet og 
opp mot sitt lands myndigheter. 
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PRIORITERTE TEMATISKE OMRÅDER: 
 

KVINNER OG KLIMA 
 
 
Mål 1, 2014: FOKUS er en viktig premissleverandør på kvinner og klima nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
FOKUS publiserte i 2014 rapporten «Ser vi ikke kvinnene for bare trær? En likestillingsvask 
av de norske midlene til REDD+». Leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola 
Elvestuen og komitémedlem og tidligere utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltok på 
lanseringen. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger for hvordan man kan forsterke 
likestillingsfokuset og øke kvinners deltakelse i det norske klima- og skoginitiativet.   
 
FOKUS utviklet i fjor for første gang et eget program på tematikken kvinner og klima. Flere 
av partnere ble identifisert gjennom arbeidet med REDD-rapporten i Tanzania.  
Programmet ble dessverre ikke innvilget støtte fra Norad for 2015, blant annet under 
henvisning av at man ønsker å avvente funnene i evalueringen som skal gjøres av den 
norske REDD-innsatsen i Tanzania. Arbeidet med å finne donor(er) til programmet 
videreføres i 2015.  
 
Under CSW arrangerte FOKUS sideeventet “Gendered Economic Empowerment and 
Climate Change: Connecting the Dots” og deltok selv i panelet sammen med Women’s 
Environment & Development Organization (WEDO) og en av våre partnere i Tanzania, 
TAWREF.  
 
FOKUS ble invitert til å delta på en tredagers workshop under tittelen «Gender and REDD+ 
Technical Learning Exchange” i regi av International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) i Washington DC i mai. Dette gav oss muligheten til å presentere funn fra REDD-
rapporten for en internasjonal gruppe og å bidra inn i arbeidet med å utvikle planer for 
hvordan man kan styrke fokuset på kvinners deltakelse i REDD-arbeidet både på nasjonalt 
og internasjonalt nivå.  
 
Mål 2, 2014: Kvinners rett til politisk deltakelse og kontroll over ressurser for å bidra til 
klimatiltak som er tilpasset kvinners behov og valg er anerkjent. 
 
Det ble jobbet sammen med internasjonale kvinneorganisasjoner og nettverk opp mot COP 
i Lima og innspill dit ble også synliggjort i oppkjøring mot Lima med informasjon til 
representanter for Stortingets Energi- og miljøkomite. 
 
Sluttdokumentet fra Rio+20 ble fulgt opp knyttet til prosessen Post 2015 og 
bærekraftsmåldebatt. FOKUS har her vært involvert i den norske debatten i nettverket av 
organisasjoner med FN-tilknytning og inn i det internasjonale Post-2015 Women`s Network. 
  
Det ble avholdt et møte med flere representanter fra både politisk ledelse og byråkratiet i 
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Klima- og miljødepartementet for å diskutere mulige endringer i norsk REDD-arbeid etter 
lanseringen av rapporten «Ser vi ikke kvinnene for bare trær? En likestillingsvask av de 
norske midlene til REDD+». Dette er et langsiktig arbeid og det er satt opp en egen 
oppfølgingsplan for rapporten som vi vil jobbe ut i fra de neste årene.  
 
Mål 3, 2014: FOKUS har påvirket norske miljøorganisasjoner og partier til å sette kvinner 
og klima høyere på dagsorden.  
 
I forbindelse med første dag av Kontaktkonferansen ble det arrangert paneldebatt, «Klima 
og bærekraftig utvikling – kvinner som aktører og ofre», hvor Naturvernforbundet og 
Utviklingsfondet deltok.  
 
Under Nordisk Forum i Malmø arrangerte FOKUS seminaret “Looking at climate change 
and sustainable development through a gendered lens. What is the impact on women and 
how do we meet the challenges?” med innledere fra Naturvernforbundet og Women’s 
Environment & Development Organization (WEDO). Hensikten var å synliggjøre koblingen 
mellom kvinner og klima og ikke minst betydningen av et sterkere samarbeid mellom 
kvinneorganisasjoner og miljø/klimaorganisasjoner.  
 
REDD-rapporten er delt med samtlige partier på Stortinget og alle medlemmene i Energi- 
og miljøkomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen. FOKUS deltok i høstens budsjetthøring 
i Energi- og miljøkomiteen med både skriftlig og muntlig innspill. Her ble det lagt vekt på et 
sterkere fokus på kvinners deltakelse i det norske klima- og skoginitiativet.  
 

 

SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER  
 
 
Mål 1, 2014: FOKUS er en tydelig pådriver overfor ny regjering på SRHR-feltet i tråd med 
tidligere vedtatte handlingsplaner og norske forpliktelser 
 
FOKUS opprettholdt et sterkt påtrykk overfor norske myndigheter hele året igjennom. 
Betydningen av kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter ble inkludert i 
anbefalingene fra Kontaktkonferansen i januar, og ble på nytt løftet fram under deltakelsen i 
den norske delegasjonen til det årlige møtet i FNs kvinnekommisjon (CSW). Under CSW 
deltok også representanter fra Den norske jordmorforening og Afghanistankomiteens 
kvinneutvalg sammen med afghanske jordmødre og representanter fra afghanske 
partnerorganisasjoner. Der fikk de blant annet mulighet til å gi sine innspill direkte til den 
norske forhandlingsdelegasjonen.  
 
Sammen med det norske SRHR-nettverket deltok FOKUS aktivt i forberedelsene til den 
norske deltakelsen i det årlige møtet i FNs befolkningskommisjon (CPD). Det ble arrangert 
felles forberedelsesmøte i forkant, både med de som skulle sitte i den offisielle 
forhandlingsdelegasjonen og de som deltok i det uformelle NGO-pådriverarbeidet. 
Innlegget som NGO-delegaten holdt under møtet var sterkt og tydelig på kontroversielle 
temaer som kunnskapsbasert seksualundervisning til ungdom, tilgang til prevensjon og 
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betydningen av trygge og lovlige aborter. FOKUS kunne ønsket at det offisielle norske 
innlegget hadde vært mer progressivt, men delegasjonen valgte snarere å jobbe med 
stridstemaene under selve forhandlingene om et sluttdokument. I andre forbindelser noterte 
vi imidlertid at norske myndigheter kommuniserte et tydeligere budskap.  
 
Under møtet i Open Working Group gikk Norge sammen med andre likesinnede land og slo 
fast at «a universally relevant, transformative, high-impact, and cost-effective Post-2015 
Development Framework must respect, protect and fulfill the sexual and reproductive 
health and rights of all individuals throughout the life-cycle, including through universal 
access to quality, integrated sexual and reproductive health information, education and 
services». Dessverre preges den endelige rapporten fra Open Working Group av tydelige 
kompromisser, og vesentlige rettigheter knyttet til ungdom, abort, seksuell orientering og 
kjønnsidentitet er utelatt. 
 
FOKUS deltok videre i utviklingen av et posisjonsdokument fra norske 
sivilsamfunnsorganisasjoner på de nye bærekraftsmålene som ble koordinert av Forum for 
Utvikling og Miljø, og overlevert norske myndigheter i juni. Tydelige SRHR-målsettinger 
inngikk i disse anbefalingene. FOKUS bidro videre til at kvinners seksuelle og reproduktive 
helse og rettigheter ble løftet fram som en viktig tematikk under Nordisk Forum i Malmø, 
der anbefalingene ble overlevert myndighetene i de nordiske landene.  
 
Sammen med organisasjonene i SRHR-nettverket leverte FOKUS innspill til Statsbudsjettet 
for 2015, der det ble gitt uttrykk for bekymring over at en ikke ser en videreføring av Norge 
som en tydelig forkjemper for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dette arbeidet er 
fulgt opp videre i 2015.  
 
Mot slutten av året deltok FOKUS i et arbeid initiert av Sex og Politikk som munnet ut i et 
selvstendig innspill til regjeringen der det ble tatt til orde for at Norge særlig bør prioritere 
likestillingsperspektivet og SRHR i Post-2015-prosessen, og bidra til utformingen av sterke 
globale mål, delmål og indikatorer for bærekraftig utvikling i perioden 2015-2030.   
 
 
Mål 2, 2014: Strategiske allianser videreutviklet med relevante internasjonale aktører og 
nettverk på SRHR-feltet.  
 
FOKUS har styrket samarbeidet med andre likesinnete aktører i det internasjonale 
pådriverarbeidet i International Sexual and Reproductive Rights Coalition (ISRRC), 
Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) og International Campaign for 
Women´s Right to Safe Abortion. I forbindelse med CSW, deltok FOKUS på en rekke 
strategiske møter og samarbeidet om to innlegg i FN med fokus på ungdom og seksualitet 
og tilgang til trygge og lovlige aborter.  
 
Det var knyttet spesiell stor spenning til det årlige møtet i FNs befolkningskommisjon (CPD) 
siden det i 2014 var 20 år siden den banebrytende befolkningskonferansen i Kairo og 
handlingsplanen som ble vedtatt der i 1994. Rapporten fra den globale gjennomgangen 
ICPD Beyond 2014 Global Review viste at det er oppnådd viktige forbedringer på en rekke 
områder, samtidig som framskrittene har vært svært ulikt fordelt og en større andel av 
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verdens rikdom er konsentrert på færre hender. FOKUS deltok i utformingen av et felles 
brev til FNs generalsekretær Ban Ki-moon der viktigheten av en sterk og rettighetsbasert 
tilnærming i det videre arbeidet ble framhevet. Det ble påpekt at strategiene framover må 
ivareta og styrke et bredere spekter av kvinners seksuelle og reproduktive helse og 
rettigheter enn det som har vært tilfelle og som også inkluderer beskyttelse på grunnlag av 
seksuell orientering og kjønnsidentitet. Universell tilgang til faktabasert SRHR informasjon, 
undervisning og kvalitetsmessige gode helsetjenester rettet mot både voksne og ungdom 
må forbedres, og det ble tatt til orde for at medlemsstatene bør gjennomgå og revidere 
lover som kriminaliserer abort. Som ventet ble motstanden mot disse sensitive 
spørsmålene stor, og sluttdokumentet fra CPD ikke så sterkt som ønsket. Like fullt er det 
belegg for å hevde at de internasjonale pådrivernettverkene har styrket koordineringen av 
sitt strategiske påvirkningsarbeid, og erfaringene vil tas med i det videre 
påvirkningsarbeidet med de nye bærekraftsmålene. 
 
I forbindelse med utviklingen av et nytt SRHR-program i FOKUS rammeavtale med Norad 
for 2015-2018 ble det etablert kontakt med en rekke progressive organisasjoner og nettverk 
i Latin-Amerika og Øst-Afrika. Flere av disse ble inkludert i det nye FOKUS-programmet, 
mens andre vil inngå som samarbeidspartnere i det mer overordnete regionale og 
internasjonale pådriverarbeidet. Disse partnerskapene vil styrke FOKUS tyngde som 
troverdig aktør i årene framover på denne viktige, men vanskelige tematikken.  
 

 

VOLD MOT KVINNER 
 

Mål 1, 2014: FOKUS er en tydelig pådriver i arbeidet mot alle former for vold mot kvinner 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
I løpet av 2014 ble prosjektet for implementering av lovverk på vold mot kvinner i 

Guatemala ferdigutviklet. Dette ble gjort i samarbeid med FOKUS-partnere i 

Guatemala, samt andre relevante organisasjoner i landet. Idéen til prosjektet stammer 

fra resultatene av en studie av politiets håndtering av vold mot kvinner i Guatemala, 

utført av FOKUS i 2012. FOKUS søkte om, og fikk innvilget, midler til dette prosjektet 

over Norad-avtalen 2015-2016.  

 

Prosjektet søker å styrke institusjonalisering av et urfolks- og kvinneperspektiv i det 
nasjonale politiet i Guatemala (PNC). For å oppnå dette vil prosjektet arbeide 
målrettet for å oppdatere politiinstruksen for håndtering av vold mot kvinner. Videre vil 
prosjektet fremme etableringen av en permanent dialogplattform mellom det sivile 
samfunn og Politiet. Hensikten er å gripe inn i strategiske endringer som 
Reformkommisjonen foreslår.   
 
Lokale partnere i prosjektet er Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Instituto de 
Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Asociación Grupo Integral de 
Mujeres Sanjuaneras (AGIMS) og Fundación Guatemala.  
 
Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med det lokale kontoret til Kirkens 



FOKUS - Årsrapport, 2014 
 

 
 

29 
 

Nødhjelp (KN), som en del av samarbeidsavtalen mellom våre to organisasjoner.  

Regjeringens arbeid og oppfølging av løftene i regjeringsplattformen om satsingen på 
bekjempelse av vold mot kvinner internasjonalt ble tatt opp i samtale med 
utenriksdepartementet, og spesielt knyttet til bidrag til UN Trust Fund to End All 
Violence against Women. FOKUS bidro sterkt med direkte intervenering til 
utenriksminister Børge Brende til at regjeringen bevilget midler til fondet i 2014 for 
første gang siden 2008. Bevilget beløp var 1 million USD. Tema ble også løftet i 
lobbyarbeid inn mot statsbudsjett 2015. 

 
Mål 2, 2014: FOKUS er i front i nytenkning på bekjempelse av vold mot kvinner nasjonalt 
og internasjonalt. 
 
I 2014 inngikk FOKUS en avtale med lokale partnere i Tanzania om å lansere et 
program for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner. SASA! – som det innovative 
konseptet heter («Nå» på swahili) – er utviklet av en organisasjon i Uganda. 
Programmet fokuserer på holdnings- og atferdsendringer blant gutter og jenter, 
kvinner og menn. FOKUS fikk støtte til dette arbeidet fra den USA-baserte NoVo 
Foundation. Fra 2015 er også Norad med på å finansiere dette spennende og 
innovative programmet. 

 
Våre to partnere gjennomfører programmet i 4 distrikter i Kigoma og Mwanza 
regionene i Tanzania. Aktivitetene vil nå 33 000 kvinner og jenter. Målet er en 
betraktelig reduksjon i vold mot kvinner i området. For å kunne måle effekten av 
programmet over tid gjennomførte FOKUS, i samarbeid med Tanzania Women 
Research Foundation, en undersøkelse av situasjonen ved programmets start. Dette 
danner utgangspunkt for å måle om det holdningsendrende arbeidet har effekt over 
tid.  
 
Metoden ser partnervold som et resultat av forhold ved enkeltpersoner, parforhold og 
samfunnet som sådan. Derfor må man arbeide med holdningsendringer på alle disse 
nivåene. Det er viktig å jobbe med kvinner og jenter som utsettes for vold, men like 
viktig er det å jobbe med gutter og menn for å endre holdninger til kvinner og deres 
rolle i samfunnet.  

 
Våre partnerorganisasjoner lærer opp lokale aktivister i hvordan jobbe med 
holdningsendringer. Disse jobber med befolkningen gjennom opplæring, 
fokusgrupper, enkeltsamtaler og støttegrupper.  
 
 
 

KVINNER, FRED OG SIKKERHET 
 
Mål 1, 2014: FOKUS bidrar til å rette søkelyset på kvinners situasjon i krig og konflikt, samt 
øke lokale kvinners deltakelse og beskyttelse i Colombia og Sri Lanka.  
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COLOMBIA 
Fredsforhandlingene mellom regjeringen og FARC-geriljaen har nå 
pågått i snart 3 år. I løpet av 2014 har FOKUS programmet bidratt 
til utformingen av flere innspill og forslag fra kvinneorganisasjoner i 
forbindelse med fredsprosessen.  
 

 I Bogotá har FOKUS’ partner Centro de Promoción y Cultura (CPC) i samarbeid 
med «Distriktets kvinnekontor“ samlet ni kvinneorganisasjoner til å utarbeide en 
fredsbyggingsagenda fra kvinnene i distriktet. Organisasjonene er enige om en 
handlingsplan for å posisjonere sine forslag i løpet av 2015. Det viktigste som skal 
frontes er demilitarisering, fred og rettighetsgarantier; kvinner, borgere for fred; 
landrettigheter for de internt fordrevne kvinnene som bor i distriktet, bærekraft og 
matsuverenitet; sikkerhet for kvinnelige ledere, og kroppen som et fredsterritorium.  

 

 Tre av FOKUS partnerorganisasjoner i 1325 programmet deltok i den såkalte Foro 
Nacional de Víctimas - et forum som samlet ofre for konflikten. Forumet ble 
organisert av UNDP og Universidad etter anmodning fra partene i Havana. 
Organisasjonene la fram konkrete forslag og krav med særlig vekt på Afro-
colombianere og urfolkskvinner. Forslagene gikk også på å sikre kvinners deltakelse 
i fredsprosessen og implementeringen av en nasjonal handlingsplan for SR 1325. 
Det ble også lagt fram et dokument om seksualisert vold og konflikten i Colombia. 

 

 Flere dokumenter/innspill er utarbeidet av partnere gjennom FOKUS programmet og 
sendt til forhandlingsdelegasjonene i Havana. Noen av temaene som berøres er 
Sannhet, Rettferdighet og Oppreising av kvinnelige ofre for seksualisert vold på 
grunn av konflikten, avvæpning, demobilisering og reintegrering (DDR), sikkerhet for 
kvinner, urfolkskvinner og afro-colombianske kvinner.  

 

 Gjennom partnerorganisasjonen Fondo Lunaria, som jobber med organisering av 
unge kvinner har «støttegruppen for trans-personer» utarbeidet et manifest om fred 
med og for trans-personer. Manifestet er også sendt til partene i Havana. 

 
Statusrapporten om den colombianske stats implementering av resolusjon 1325 ble 
utarbeidet og lansert. Hovedtemaer som omtales er kvinners deltakelse, 
forhandlingsdelegasjonene og arenaer som er skapt for det sivile samfunn.  
 
Nettverket Mujeres por la Paz, der flere av FOKUS’ partnerorganisasjoner deltar aktivt, 
arrangerte flere dialogmøter med regjeringen, FN og det nasjonale forumet for 
overgangsrettferdighet når det gjelder ofrene for konflikten.  
. 
I Norge deltok flere organisasjoner I Colombiaforum, et nettverk av norske organisasjoner 
som jobber med Colombia, på høringen I Stortinget om ratifiseringen av Frihandelsavtalen 
mellom Norge og Colombia. Forumet har vært imot ratifiseringen så lenge 
menneskerettighetssituasjonen i Colombia ikke forbedres og det pågår en fredsprosess. 
FOKUS koordinerer forumet og var en av pådriverne for at de to relevante komiteene på 
Stortinget skulle arrangere en høring. Dessverre førte ikke våre krav fram, og 
Frihandelsavtalen ble ratifisert. En avtale ble undertegnet mellom de to landene og dette vil 
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bli fulgt opp.  
 
På Europeisk nivå deltar FOKUS i nettverket OIDHACO og er valgt inn i nettverkets 
arbeidsutvalg. OIDHACO deltok i påvirkningsarbeidet for menneskerettighetene i Colombia 
i forkant av møtet i FNs Menneskerettighetsråd der FNs Høykommissær for MR skulle 
legge fram sin rapport om Colombia. Representanter fra nettverket hadde møter med flere 
lands delegasjoner i Genève. Flere av disse uttrykte bekymring over MR situasjonen i 
Colombia når de talte foran MR-Rådet. I tillegg har OIDHACOs lobbyarbeid overfor Europa- 
Parlamentet gitt resultater. I alt ble det stilt 28 parlamentariske spørsmål om MR 
situasjonen i Colombia. 
 
Gjennom FOKUS-programmet ble sikkerhetstiltakene forbedret for syv ulike grupper 
menneskerettighetsforkjempere. I tillegg ble 36 saker knyttet til kvinner og tilbakeføring av 
land dokumentert og fulgt opp juridisk.  86 kvinnelige ofre for vold på grunn av konflikten 
fikk juridisk og psykososial assistanse.  
 
SRI LANKA 
2014 ble et vanskelig år for arbeidet til sivilt samfunn i landet. Flere organisasjoner 
opplevde overvåking eller pålegg som førte til at flere planlagte aktiviteter ble forsinket. Til 
tross for dette klarte både FOKUS-kontoret på Sri Lanka og partnerorganisasjonene å sette 
viktige spørsmål på dagsorden og fikk til positive resultater for mange kvinner i landet.  
 
FOKUS utarbeidet en skyggerapport om kvinner og land i samarbeid med 
partnerorganisasjoner på Sri Lanka. Rapporten ble lagt fram for FNs 
menneskerettighetskomité, som er overvåkingsorganet til FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter (ICCPR).  FOKUS sin landdirektør og to partnerorganisasjoner var 
tilstede under sesjonen i Genève og fikk enkelte medlemmer i komiteen til å gå inn for å 
inkludere kvinners manglende landrettigheter i konklusjonene.  
 
FOKUS-kontoret organiserte en konferanse om kvinnelige-ledede husholdninger (Female 
heads of household, FHH) i samarbeid med tre departementer og UNDP.  Målet med 
konferansen var å sette fokus på behovet for å implementere systematiske tiltak for å bedre 
situasjonen til 30 % av husholdningene på Sri Lanka. Over 200 personer deltok på 
konferansen. Etter konferansen og systematisk lobbyvirksomhet, ble FOKUS invitert til å gi 
innspill til utkastet til FHH-politikken i landet. FOKUS (i samarbeid med partnere) har 
formidlet både kunnskap og dokumentasjon om temaet, blant annet fire rapporter om 
situasjonen for FHH fra alle etniske grupper i landet. 

 
Et møte med høytstående representanter fra 
næringslivet som FOKUS organiserte ble en 
suksess. Målet var å oppfordre næringslivet til å 
inkludere forbedring av situasjonen til krigsrammede 
kvinner i bedriftenes samfunnsansvar (CSR) og å 
linke disse selskapene med FOKUS 
partnerorganisasjoner. Det er et banebrytende 
arbeid å engasjere disse bedriftene. Entusiasmen 
var høy og i etterkant av møtet har flere uttrykt 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
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ønske om å engasjere seg i 2015. 
 
Flere konkrete saker er fulgt opp juridisk i 2014. Omlag 2000 kvinner har fått juridisk 
bistand til å løse blant annet familievold-saker, landspørsmål, voldtekt og forsvinninger.  
 
 

 
Mål 2, 2014: FOKUS er en pådriver for at norske myndigheter gjennomfører sine 
forpliktelser under FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner om 
Kvinner, Fred og Sikkerhet. 
 
Som koordinator for nettverket Forum Norge 1325 bidro FOKUS sterkt til å holde norske 
myndigheter ansvarlige for gjennomføringen av FNs sikkerhetsråds resolusjoner om 
kvinner, fred og sikkerhet. I samarbeid med kvinneorganisasjoner fra Sverige, Finland, 
Danmark og Island, utarbeidet Forum 1325 klare oppfordringer til samtlige regjeringer i 
Norden om å øke den politiske støtten og finansieringen til organisasjoner fra sivilt samfunn 
som jobber med kvinner, fred og sikkerhet. I en felles erklæring ba organisasjonene om 
bedre nasjonale strategier for å gjennomføre resolusjonene, samt å bli involvert når 
nasjonale planer skal utarbeides. I Norge ble erklæringen sendt fire ministre (utenriks-, 
forsvars-, justis-, og barne, likestilling og inkluderingsminister). 
 
Utenriksminister Brende svarte på henvendelsen på vegne av regjeringen, og Forum Norge 
1325 har etter dette vært involvert i flere konsultasjonsmøter med både utenriksministeren 
og UDs embetsverk om Norges arbeid for kvinner i konfliktsituasjoner. Resultatet ble en ny 
norsk handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (lansert i februar 2015). FOKUS har hele 
veien innbitt argumentert for at det bør være en årlig rapport til Stortinget på 
gjennomføringen av handlingsplanen, både for å stille regjeringen til ansvar og for å 
synliggjøre hvor mye penger som brukes og hvilke tiltak midlene går til. Så langt har dette 
kravet ikke blitt innfridd. 
 
FOKUS har også knyttet tettere kontakt med forskningsmiljøer om temaet. I Norge gjelder 
det spesielt PRIO, som blant annet deltok på felles paneldebatt og workshop under Nordisk 
Forum i Malmö - hvor både FOKUS og PRIO fikk belyst hvordan Norge ligger an med 
implementeringen av SR1325, sammenliknet med de andre nordiske landene. 
 
FOKUS har også bidratt til at kvinner som lever i land i konflikt blir hørt i prosesser der 
Norge er involvert og kan utgjøre en forskjell. For eksempel bidro FOKUS til at kvinner fra 
Afghanistan fikk mulighet til å si hva de mener om Norges militære innsats i Afghanistan, og 
hvordan Norge og NATO ikke har klart å forbedre kvinners situasjon til det bedre i 
Afghanistan. I samarbeid med KFUK i Norge fikk kvinner fra Sør-Sudan forsterket media-
oppmerksomhet da de oppfordret norske myndigheter til å «bryte tausheten» om kvinners 
manglende deltakelse under fredsforhandlingene om Sør-Sudan. Etter dette har KFUK fått 
støtte fra UD til å videreføre prosjektet i Sør-Sudan fra 2015.   
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KVINNERS ØKONOMISKE DELTAKELSE OG RETTIGHETER  
 

Mål 1, 2014: FOKUS er en tydelig pådriver for å fremme rammeverk og politikk som tar 
sikte på å ivareta kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse. 
 
FOKUS har vært en aktiv medspiller både internasjonalt og nasjonalt i prosessene rundt 
Post-205 og nye bærekraftsmål. De norske organisasjonene som har en tilkobling til FN 
(FN-sambandet, UNICEF-Norge, UNESCO, UNDP Oslo Governance Office, GRID-
Arendal-UNEP og UN Habitat) har jobbet inn mot Utenriksdepartementet med innspill og 
debatt rundt nye bærekraftsmål. FOKUS har sørget for at kvinne- og 
likestillingsperspektivet har kommet med gjennomgående i de ulike fasene av innspill, 
debatt og temamøter. Post-2015 har blitt koblet inn til nettsider, Kvinner Sammen, dialog 
med partnere og samarbeid med internasjonale kvinneorganisasjoner, og FOKUS har vært 
del av styringsgruppen til Women`s Working Group on Post-2015. Deltagelse på FNs 
Kvinnekommisjon ble brukt til å også se fremover mot Post-2015 i tillegg til diskusjoner 
rundt FNs Tusenårsmål. Det har vært en gjennomgående fokus på kvinners økonomiske 
rettigheter som en nøkkel til utvikling og bærekraftighet, og krav om økt satsning fra norske 
myndigheter og FNs medlemsland generelt. 
 
Våren 2015 vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om utvikling av næringsliv i sør 
og samarbeid med privat sektor i bistandsarbeidet. FOKUS gav i 2014 innspill til 
stortingsmeldingen, både gjennom eget skriftlig dokument og gjennom å delta aktivt i 
arbeidet som ble gjort av ForUM. FOKUS har også utviklet et opplegg for en 
likestillingsvask av norske næringslivsinvesteringer i sør som vi har forsøkt/forsøker å selge 
inn til ulike norske bedrifter, kalt «Corporate Social Responsibility and the Business Case 
for Gender Equality».  
 
Tema for FNs Kvinnekommisjon i 2014 var “Challenges and achievements in the 
implementation of the Millennium Development Goals for women and girls”. Under 
Kontaktkonferansen valgte FOKUS å særlig fokusere på oppnåelsen av Tusenårsmål 1 
(halvere ekstrem fattigdom) og Tusenårsmål 3 (styrke kvinners stilling) og arrangerte 
Kontaktkonferansen «Fattigdomsbekjempelse sett i et kvinneperspektiv». Det ble blant 
annet arrangert paneldebatt hvor fokuset var på jenter og kvinners rett til utdanning og 
mulighetene for yrkesdeltakelse og økonomisk deltakelse etter endt utdanning. Kvinners 
økonomiske deltakelse var også et sentralt tema i anbefalingene til den norske 
delegasjonen som kom ut av dag to av konferansen.  
 
FOKUS utviklet i 2014 et nytt programkonsept på kvinners økonomiske deltakelse og 
rettigheter, “Women’s economic participation and rights in Uganda”. Programmet inngikk i 
søknaden til Norad og er innvilget støtte fra og med 2015. Programmet består av både nye 
og eksisterende partnere i Uganda, og involverer både medlemsorganisasjoner i Norge og 
FOKUS’ sekretariat. Planen er at programmet på sikt vil utvikles til å bli regionalt.   
 
I Etiopia har Norske Kvinners Sanitetsforening støttet den lokale partneren Women’s Health 
Association of Ethiopia, som har bygget opp og etablert seg som en sterk organisasjon for 
kvinners helse og økonomiske deltakelse i Etiopia. I 2014 hadde den lokale organisasjonen 
klart å etablere seg i ni av 11 distrikter i Etiopia. Kvinnene som omfattes av prosjektet har 
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blitt mer økonomisk selvstendige og har fått økt kunnskap om blant annet dødelige 
sykdommer, som de selv kan bidra til å forhindre. Prosjektet har vært delvis finansiert med 
midler fra FOKUS’ rammeavtale med Norad, og fortsetter i perioden 2015-18.    
 
I Uganda har de lokale partnerne til Norges Kvinne- og Familieforbund (Maganjo Farmers 
Association) og UMWA (Uganda Media Women’s Association) vist veldig gode resultater i 
de lokalsamfunnene de opererer i. En ekstern evaluering dokumenterte at inntektene i 
husholdningene var dobbelt så høy i 2014 som i 2010. Familiene har nå råd til å betale 
utgifter til skolegang for barna og legeregninger. Kunnskapen om ernæring har økt, og to 
tredjedeler av familiene har utviklet en sunnere diett. Som et resultat av systematisk 
rettighetsopplæring rettet mot både kvinner og menn, har vold mot kvinner blitt redusert 
med 17%, det er 12% flere jenter som går på skolen, og barneekteskap er også redusert. 
 
 

KVINNERS POLITISKE DELTAKELSE OG RETTIGHETER  
 
Mål 1, 2014: FOKUS har bidratt til å utvikle og synliggjøre kunnskap om sammenhengen 
mellom kvinners politiske rettigheter og deltakelse og utfallet av politiske 
beslutningsprosesser. 
 
FOKUS søkte og mottok støtte fra UNESCO til å gjøre en kartlegging og et feltarbeid om 
kvinners politiske deltakelse i Afrika sør for Sahara. Arbeidet skulle se på kvinners 
deltakelse i parlamenter. Kartleggingen ble foretatt våren 2014 og feltarbeid i Uganda og 
Rwanda ble utført i november 2014. Rapporten kommer i 2015. 
 
I Sør-Sudan har KFUK-utvalget i Norge, Verdens KFUK og den lokale partneren YWCA 
South Sudan vært en sterk pådriver for at landet skulle ratifisere FNs Kvinnekonvensjon 
(CEDAW). KFUK tok blant annet initiativ til et møte med CEDAW-komiteen i 2013. I 
september 2014 ratifiserte Sør-Sudans lovgivende forsamling CEDAW. Ratifiseringen 
forplikter Sør-Sudan til å revidere eksisterende lover, blant annet når det gjelder vold mot 
kvinner og lavalder for inngåelse av ekteskap. FOKUS har støttet KFUK i Sør Sudan siden 
2006 med midler fra både TV-aksjonen og Norad. 
  
FOKUS utviklet i 2013 et programkonsept på kvinners politiske deltakelse i samarbeid med 
UNDP Oslo Governance Center (OGC). Grunnet store endringer ved senteret ble dette 
arbeidet lagt på is i 2014. FOKUS hadde planer om å ta opp igjen arbeidet med dette 
programmet, men har ikke hatt kapasitet til å prioritere dette. UNDP OGC har i tillegg fått 
lagt om sitt mandat. 
Det arbeidet som er gjort kan på et senere tidspunkt utvikles videre til mulig 
programsamarbeid opp mot andre aktører. 
 
  



FOKUS - Årsrapport, 2014 
 

 
 

35 
 

 

 
 
     Vedlegg 1 
  
 
 P R O T O K O L L Representantskapsmøte i FOKUS 27. november 2014 Oslo 
 
1. Åpning av Representantskapsmøtet 
 Ved nestleder i styret, Elin Ranum. 
  
 Statssekretær Hans Brattskar, Utenriksdepartementet, innledet om  
 Norsk utenriks- og utviklingspolitikk, sett ut fra et kvinne- og likestillingsperspektiv. 
 
 Følgende tok ordet:  Solveig Hokstad (Sex og Politikk) 
     Emilie Larsen Ørneseidet  (SAIH) 
 
2. KONSTITUERING  
 
a) Opprop 

Mette Moberg foretok navneopprop. Det var 18 stemmeberettigede tilstede. Etter lunsj var det 16 
ede tilstede. 

 
b) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen ble enstemmig godkjent med rettelse i stemmeseddel (sak 5), styreleder skal velges 
for to år og ikke ett. 

 
c) Godkjenning av møtereglement 
 Møtereglementet ble enstemmig godkjent. 
 
 d) Valg av møteleder 
 Forslag: Ragnhild Nordvik. Enstemmig valgt. 
 Ragnhild Nordvik overtok deretter ledelsen av møtet.  
 
e) Valg av 2 referenter 
 Forslag: Sissel Thorsdalen og Jon Rian. 
 Begge ble enstemmig valgt. 
 
f) Valg av tellerkorps 
 Forslag: Marit Sørheim, Magnus Holtfodt og Irene Tollefsen 
 Alle ble enstemmig valgt. 
 
Etter lunsj overtok Carolina Maira Johansen for Marit Sørheim i tellerkorpset. 
 
g) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 
 Forslag: Solveig Hokstad (Sex og Politikk) og Emilie Larsen Ørneseidet (SAIH). 
 mmig vedtatt. 
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h) Valg av redaksjonskomite 
 Nedsettes ved behov. 
 Enstemmig vedtatt. 
 
3. ORGANISASJONSSAKER 
 
a) Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2013 
 Gro Lindstad presenterte årsrapporten. 
 
Følgende hadde ordet:  Gerd Louise Molvig (Norgesunionen av Soroptimist International) 
    Mariam Rapp (Kristelig Folkepartis Kvinner) 
    Elisabeth Kristiansen (IKFF) 
       
Vedtak:  Årsrapport for 2013 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt.  
 
• Statusrapport for 2014 
 Gro Lindstad orienterte. 
 
Følgende hadde ordet:  Mariam Rapp (Kristelig Folkepartis Kvinner) 
    Torunn Eskedal (Latin-Amerikagruppens kvinneutvalg 
      
b) Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap 2013 
 Mette Moberg gjennomgikk revidert regnskap 2013.    
 
 Vedtak:  Revidert regnskap for 2013 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet. 
 
   Vedtatt. 
 
c) Gjennomgang og godkjenning av virksomhetsplan 2015 
 Merete Larsmon gjennomgikk forslag til virksomhetsplan 2015. 
 
 Følgende hadde ordet:  Elisabeth Kristiansen (IKFF) 
     Mariam Rapp (Kristelig Folkepartis Kvinner) 

Gerd Louise Molvig (Norgesunionen av Soroptimist 
International) 

     Beate Wenes (JURK) 
 
Vedtak:  Representantskapet godkjenner FOKUS virksomhetsplan for 2015. 
  Enstemmig vedtatt. 
 
d) Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2015 
 Mette Moberg gjennomgikk forslag til budsjett for 2015. 
 
Følgende hadde ordet:  Gro Wesenberg (Zonta International)    
    Grete Holte Eriksen (Inner Wheel     
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    Norge) 
    Mariam Rapp (Kristelig Folkepartis Kvinner)  
     
Vedtak: Det fremlagte forslag til budsjett for år 2015 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 
 
e) Forslag til vedtektsendring 

Torunn Eskedal gjennomgikk og la på vegne av styret frem følgende forslag til 
vedtektsendringer: 

 
 
Vedtektene § II Medlemskap – rettigheter og plikter 
 
1. Enhver landsomfattende  kvinneorganisasjon, kvinnenettverk med minst 50 kvinnelige 
medlemmer, som har til formål å ivareta kvinners interesser, kan søke om medlemskap i FOKUS. 
Regionale og lokale ledd kan ikke bli selvstendige medlemmer i FOKUS. Dersom et kvinneutvalg søker 
om medlemskap, må hovedenheten skriftlig godkjenne medlemskapet. Stiftelser kan ikke bli medlem i 
FOKUS.  
 
2. Medlemskapet er bindende inntil skriftlig utmelding foreligger. 
 
foreslås endret til: 
 
§ 2. Medlemskriterier 
 
2.1. Medlemmer av FOKUS må oppfylle følgende kriterier: 
 
1. Være landsomfattende, dvs. en organisasjon som er åpen for medlemmer fra hele landet 
2. Ha minst 50 kvinnelige medlemmer 
3. Må identifisere seg med FOKUS sitt verdigrunnlag slik det fremgår i FOKUS etiske retningslinjer 
4. Ha som formål å ivareta kvinners interesser 
5. Utvalg som søker medlemskap må ha skriftlig godkjenning fra hovedenheten 
6. Må med bekreftelse fra Brønnøysundregisteret kunne dokumentere at de har fungert som 
organisasjon i minst 2 år. 
 
§ 2.2 Disse kan ikke bli medlemmer av FOKUS  
 
1. Regionale og lokale ledd 
2. Stiftelser 
 
§ 2.3 Virkningstidspunkt for medlemskap 
 
1. Virkningstidspunkt for medlemskapet er fra 1. januar året etter godkjenning fra Representantskapet. 
Medlemmer har ikke stemmerett på det møtet hvor de godkjennes som medlemmer.  
 
§ 2.4 Opphør av medlemskap 
Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding  
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Medlemskapet opphører dersom betaling av kontingent uteblir mer enn ett år. Dersom organisasjonen 
ønsker å melde seg inn på nytt i FOKUS må det gå minst to år fra medlemskapet opphørte til de kan 
søke om nytt medlemskap.  
 
 
Vedtektenes § III Representantskapet, pkt. 3 
 
De enkelte organisasjoner i FOKUS har en stemme hver i representantskapsmøtet. Retten til å delta og 
stemme forutsetter at medlemsorganisasjonen har betalt årets medlemskontingent. Nyopptatte 
medlemmer gis stemmerett umiddelbart. 
 
foreslås endret til: 
 
3. De enkelte organisasjoner i FOKUS har en stemme hver i representantskapsmøtet. Retten til å 
delta og stemme forutsetter at medlemsorganisasjonen har betalt årets medlemskontingent. 
 
Vedtektenes § IV Styret, pkt. 5 
 
Styret er vedtaksføre når minst fire av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder 
dobbeltstemme. 
 
foreslås endret til 
 
 Styret er vedtaksføre når minst fem av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 
styreleder dobbeltstemme. 
 
 
Følgende hadde ordet:  Solveig Hokstad (Sex og Politikk) 
           
Vedtak:  Representantskapsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtektsendringer. 
 
Første endring:  Enstemmig vedtatt. 
Andre endring:  Enstemmig vedtatt. 
Tredje endring:  Enstemmig vedtatt. 
 
4. RESOLUSJONER 
 
FORSLAG TIL RESOLUSJON FRA STYRET: 
 
Vedtak:  Resolusjonen ble vedtatt.  
 
 
5. VALG 
Møteleder orienterte om reglene for valg i FOKUS.  
Deretter redegjorde Kristin Hansen om valgkomiteens innstilling. 
 
Følgende hadde ordet:   Åsta Årøen (Norges Venstrekvinnelag)   
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Styreleder for 2 år: 
Guro Fjellanger, Norges Venstrekvinnelag 
 
 Enstemmig valgt ved akklamasjon. 
 
Tre styremedlemmer for 2 år: 
Elin Ranum, Utviklingsfondet 
Torunn Eskedal, Latin-Amerikagruppens kvinneutvalg 
Ann Marit Sæbønes, Arbeiderpartiets kvinnenettverk 
 
Enstemmig valgt ved akklamasjon. 
  
Ett styremedlemmer for 1 år: 
Tor Kjetil Edland, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 
 
Enstemmig valgt ved akklamasjon. 
 
Tre varamedlemmer for 1 år: 
1. vara: Hilde Ekeberg, Kristelig Folkepartis Kvinner 
2. vara: Wenche Lie Giæver, International Association of Women in Radio and Television 
3. vara: Hilde Bjørnstad, Kvinnefronten 
 
Enstemmig valgt ved akklamasjon. 
  
Styrets sammensetning 2015 ser da slik ut: 
 
Styreleder:    Guro Fjellanger 
Styremedlemmer:   Elin Ranum 
    Torunn Eskedal 
    Ann Marit Sæbønes 
    Tor Kjetil Edland 
    Sigrid Ag 
    Ansattes representant 
 
 
Valgkomite for 2015 
Mona Enstad, Kristelig Folkepartis Kvinner 
Benter Adiambo Ombwayo, PAWA 
Kristin Hansen, Norges Kvinne- og Familieforbund 
Anette Remme, Sex og Politikk 
 
Enstemmig valgt ved akklamasjon. Valgkomiteen gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med ett 
medlem til.  
 
Valg av revisor 
Representantskapet godkjente FOKUS’ valg av revisor: VIDI revisjon. 
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Enstemmig valgt ved akklamasjon. 
 
6. AVSLUTNING  
Rina Mariann Hansen takket for et godt møte. Rina Mariann Hansen, Merete Larsmon og Helle Hagenau 
mottok gaver som takk for mange års aktiv deltakelse i FOKUS’ styre. I tillegg ble det overrakt en gave til 
møteleder Ragnhild Nordvik for god møteledelse. 
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           Vedlegg 2 
 
FOKUS' STYRE 2014: 
 
Styreleder:   Rina Mariann Hansen 
 
Styremedlemmer:  Merete Larsmon, Jenter i Skogbruket 

Elin Ranum, Utviklingsfondet 
Torunn Eskedal, Latin-Ameikagruppenes kvinneutvalg 
Anne Karin Nygaard, Norske Kvinners Sanitetsforening 
Anton Popic (ansattes representant) 

Varamedlemmer:  Helle Hagenau, Nei til EU’s kvinneutvalg 
Hilde Ekeberg, Kristelig Folkepartis Kvinner 

    Hilde Bjørnstad, Kvinnefronten 
     
Vara for ansattes representant: Helene Langsether 
 
FOKUS' SEKRETARIAT 2014: 
 
Gro Lindstad Daglig leder 
Mette Moberg Administrasjons- og økonomisjef   
Trine Tandberg Kommunikasjonssjef (sluttet 01.04.14) 
Oda Gilleberg Informasjonsleder (fra 01.04.14) 
Oda Gilleberg (journalist og informasjonsmedarbeider (engasjement til 

01.04.14) 
Marit Sørheim Programsjef  
Anton Popic    Programrådgiver  
Sissel Thorsdalen   Programrådgiver 
Jon Rian    Programrådgiver  
Carolina Maira Johansen  Programrådgiver Prosjekt 1325 Colombia og Sri Lanka 
Anita Sæbø    Rådgiver analyse og utredning (foreldrepermisjon fra 05.07.14) 
Irene Tollefsen    Rådgiver analyse- og utredning (vikar fra 08.09.14) 
Helene Langsether   Rådgiver analyse- og utredning 
Magnus Holtfodt    Rådgiver analyse- og utredning  
Gunn Johnsen    Resepsjon og kontormedarbeider 
Tore Skarvang    Regnskapsfører (timebasis) 
Camilla Kleiberg    kortidsengasjement på kommunikasjon 
Renold Tennysen Christopher  korttidsengasjement på kommunikasjon 
Ana Milena González V   Landdirektør FOKUS Colombia 
Sandra Masso    Rådgiver administrasjon FOKUS Colombia 
Shyamala Gomez   Landdirektør FOKUS Sri Lanka 
Thilina Madiwala   Assistant program manager FOKUS Sri Lanka 
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Vedlegg  3 
 
 

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG 

UTVIKLINGSSPØRSMÅL 

Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 

 
§ I Formål  

 
1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale 

kvinnespørsmål.  
 
2. FOKUS skal gjennom utviklingssamarbeid og pådrivervirksomhet arbeide for å bedre kvinners 

sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør.  
 
3. FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det 

norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv.  
 
4.  FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom kvinneorganisasjoner i Norge i 

deres internasjonale engasjement.  
 
 

 
§ II Medlemskriterier 
 
2.1. Medlemmer av FOKUS må oppfylle følgende kriterier: 
 

1. Være landsomfattende, dvs. en organisasjon som er åpen for medlemmer fra hele landet 
2. Ha minst 50 kvinnelige medlemmer 
3. Må identifisere seg med FOKUS sitt verdigrunnlag slik det fremgår i FOKUS etiske 
retningslinjer 
4. Ha som formål å ivareta kvinners interesser 
5. Utvalg som søker medlemskap må ha skriftlig godkjenning fra hovedenheten 
6. Må med bekreftelse fra Brønnøysundregisteret kunne dokumentere at de har fungert som 
organisasjon i minst 2 år. 

 
2.2 Disse kan ikke bli medlemmer av FOKUS  
 

1. Regionale og lokale ledd 
2. Stiftelser 

 
2.3 Virkningstidspunkt for medlemskap 
 

1. Virkningstidspunkt for medlemskapet er fra 1. januar året etter godkjenning fra 
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Representantskapet. Medlemmer har ikke stemmerett på det møtet hvor de godkjennes som 
medlemmer.  

 
2.4 Opphør av medlemskap 
 

Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding  
Medlemskapet opphører dersom betaling av kontingent uteblir mer enn ett år. Dersom 
organisasjonen ønsker å melde seg inn på nytt i FOKUS må det gå minst to år fra medlemskapet 
opphørte til de kan søke om nytt medlemskap.  

 
 
§ III Representantskapet 
 

1. Representantskapet er FOKUS øverste myndighet.  
 
2. Representantskapet holder møte en gang pr. år innen utgangen av november måned. Varsel om 

representantskapsmøte skal gis med tre måneders frist.  Forslag som ønskes behandlet på 
representantskapsmøtet må være styret i hende minst åtte uker før møtet. Styret ved styreleder 
sender skriftlig innkalling med saksliste med fire ukers frist. Saker som ikke er varslet i 
innkallingen kan ikke avgjøres på representantskapsmøtet.  

 
3. De enkelte organisasjoner i FOKUS har en stemme hver i representantskapsmøtet. Retten til å 

delta og stemme forutsetter at medlemsorganisasjonen har betalt årets medlemskontingent. 
 
4. Hver organisasjon oppnevner en person med stemmerett til Representantskapsmøtet. 

Representantskapets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer, eller varamedlemmer, av 
styret. 
Hver medlemsorganisasjon kan møte med en observatør. Styremedlemmer og observatører har 
talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Representantskapet kan innvilge observatørstatus 
med talerett til andre observatører med simpelt flertall. 

 
5. Styret og daglig leder har møteplikt på Representantskapsmøtet. Sekretariatet ved daglig leder 

eller den hun delegerer dette til, kan komme med saksopplysninger på Representantskapsmøtet. 
 
 
6. Opptak av nye medlemsorganisasjoner avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre 

avgjørelser, med unntak av vedtektsendringer (jfr.§ VI) avgjøres ved alminnelig flertall blant de 
avgitte stemmer. 

 
7. Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes dersom 2/3 av styret eller minst 20 prosent 

av medlemsorganisasjonene skriftlig krever det.  Varsel skal gis med minst 14 dagers frist. Møtet 
kan bare behandle de saker det er innkalt til. 

 
 
8. Representantskapet skal:  

 

 vedta en forretningsorden 
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 godkjenne årsrapporter og reviderte regnskap 

 vedta overordnede målsettinger og strategier og virksomhetsplaner 

 fastsette kontingenter  

 vedta budsjetter 

 godkjenne opptak av nye medlemsorganisasjoner i FOKUS 

 vedta retningslinjer for styret 

 vedta retningslinjer for valg 

 velge styreleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg velger sekretariatet 
en representant av og blant de ansatte. Ingen medlemsorganisasjon kan være representert 
med mer enn et styremedlem eller varamedlem i styret samtidig. Styreleder og 
styremedlemmer velges for to år av gangen. Styremedlemmer (inkl. styreleder) kan 
gjenvelges inntil to ganger (seks år) sammenhengende. Varamedlemmer velges for et år av 
gangen. Ved opprykk trer varamedlemmet inn og sitter ut perioden for den man trer inn for. 

 vedta vedtektsendringer  

 velge en valgkomité på fem medlemmer og to varamedlemmer blant 
medlemsorganisasjonene  

 velge revisor 

§ IV Styret  
 

1. Styret er FOKUS ledelse mellom representantskapsmøtene.  
 
2. Styret er ansvarlig for at arbeidet i FOKUS drives i tråd med vedtektene og de til enhver tid 

gjeldende retningslinjer, strategier og virksomhetsplaner som er vedtatt av representantskapet, jf 
§ III punkt 7, bulletpunkt 3. 

 
3. Styret består av styreleder, fem styremedlemmer fra medlemsorganisasjonene og ett 

styremedlem som representerer de ansatte i FOKUS. Ansattes representant velges av og blant 
ansatte i sekretariatet. Daglig leder i FOKUS deltar i styrets møter, med tale- og forslagsrett. 

 
4. Styret konstituerer seg selv etter hvert representantskapsmøte og velger nestleder samt 

arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder og et styremedlem. Styrets virketid 
er frem til nytt styre er konstituert. Dette bør skje innen 2 måneder etter 
Representantskapsmøtet.  

 
5. Styret er vedtaksføre når minst fem av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 

styreleder dobbeltstemme.  
 

6. Styret skal: 

 vedta søknader til offentlige myndigheter og aktuelle donorer 
 vedta samarbeidsavtaler 
 vedta prosjektsøknader fra medlemsorganisasjonene etter innstilling fra daglig leder 
 ha overordnet ansvar for utviklingen av FOKUS prosjektportefølje og FOKUS faglige 

satsning i samarbeid med organisasjonene. 
 behandle og innstille saker til representantskapsmøtet 
 ha overordnet arbeidsgiveransvar 
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 vedta prokura  
 vedta virksomhetsplaner etter innstilling fra daglig leder 

§ V Sekretariatet 
 
FOKUS skal ha et sekretariat, som ledes av daglig leder. Daglig leder er underlagt styret og daglig leder 
rapporterer til styret. 

 
 

§ VI Vedtektsendringer 
 
Forslag til endring av vedtekter må fremmes innen åtte uker før representantskapsmøtet. Forslag til 
vedtektsendringer sendes medlemsorganisasjonene senest fire uker før representantskapsmøtet. 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er til stede på 
representantskapsmøtet.  
 
 
 
§ VII Oppløsning 
 
Forslag om oppløsning må fremmes innen 1.mai. Vedtak om å oppløse FOKUS krever 3/4 flertall av de 
stemmeberettigede som er tilstede på representantskapsmøtet og må fattes på to påfølgende 
representantskapsmøter. Det første møtet må være et ordinært representantskapsmøte. Det må være 6 
måneder mellom første og annen gangs behandling. 
 
Ved oppløsning skal representantskapet overføre FOKUS eiendeler og egenkapital til organisasjoner 
som arbeider med spørsmål som faller inn under FOKUS formål. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


