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1. Innledning 

FOKUS’ virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt 

gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge.  

Likestilling mellom kvinner og menn er ett av FNs 17 bærekraftsmål, samtidig som det er et 

tverrgående hensyn.  Det er en utfordring i en verden der kvinner systematisk har mindre 

makt, ressurser og rettigheter enn menn. Kvinners menneskerettigheter og særlig seksuelle 

og reproduktive rettigheter brukes som symboler for antifeministiske, autoritære politiske 

bevegelser som er på frammarsj flere steder i verden, og handlingsrommet til det sivile 

samfunn krympes. I denne situasjonen er det behov for sterke organisasjoner som fremmer 

kvinners rettigheter og demokrati.  

Organisasjonsutvalget som er nedsatt i FOKUS skal i 2018 ferdigstille sin rapport til 

representantskapsmøtet. Utvalget er nedsatt for å se på hvordan FOKUS sine 

medlemsorganisasjoner kan bli mere involvert i arbeidet og styrkes. 

Hovedoppgaven for FOKUS i 2018 er å styrke de organisatoriske og økonomiske 

forutsetningene for å være en relevant partner og pådriver for kvinner menneskerettigheter 

internasjonalt.  

Det betyr å: 

- Overholde forpliktelsene i inngåtte avtaler, og levere sluttrapporten for innværende 

rammeavtale med Norad.  

- Ferdigstille nye søknader om finansiering av programmer og prosjekter. 

- Øke inntektene til egenandel. 

- Utvikle gode modeller for medlemsorganisasjonenes bidrag og rolle i virksomheten. 

Målene i virksomhetsplanen skal realiseres gjennom partnerskap om programsamarbeid, 

kommunikasjon og politisk pådriverarbeid og strategiske nettverk og allianser. 
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2. TEMATISKE PRIORITERINGER 

 

2.1 Kvinners rett til å bestemme over egen kropp  

Mål for strategiperioden:  Reduksjon i omfanget av vold mot kvinner. 

Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) er styrket  

 

FOKUS skal i 2018 arbeide for: 

a) Trygghet for voldsutsatte kvinner  

• Styrket rettssikkerheten og mottaksapparatet for kvinner utsatt for kjønnsbasert 

vold i Guatemala og Tanzania i samarbeid med JURK.  

• Tilgang til krisesenter for voldsutsatte jenter og kvinner i Somali-regionen i Etiopia 

i samarbeid med Sagal Hjelp til selvhjelp.  

• Styrket internasjonalt nettverk av kvinner som har kommet seg ut av 

menneskehandel i samarbeid med Kvinnefronten. 

 

b) Bevisstgjøring om vold mot kvinner 

• Økt kunnskap i lokalsamfunn i Tanzania (menn, kvinner, ungdom) om 

kjønnsbasert vold mot kvinner og dets konsekvenser i samarbeid med Women’s 

Promotion Center og Kivulini. 

• Styrket afrikansk nettverk mot prostitusjon og menneskehandel til seksuell 

utnyttelse i samarbeid med Kvinnefronten. 

• Mobilisering mot prostitusjon og menneskehandel til seksuell utnyttelse blant 

ungdom i Colombia i samarbeid med Kvinnefronten. 

 

c) Økt tilgang til kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter 

• Sikret tilgang til trygg og lovlig abort, prevensjon og veiledning om uønskede 

svangerskap for colombianske kvinner. 

• 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.   

• Mobilisering i Guatemala mot den eksisterende abortlovgivningen. 

• Sikret flere jenter og kvinner i Tanzania har tilgang til reproduktive helsetjenester, 

i samarbeid med Kvinnefronten.  

• Reduksjon av kjønnslemlestelse i Tanzania og Kenya i samarbeid med 

Kvinnefronten og PAWA. 
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• Forbedret seksuell og reproduktiv helse, og økt kunnskap om seksuelle og 

reproduktive rettigheter blant etiopiske kvinner i samarbeid med Norske Kvinners 

Sanitetsforening.  

• Økt norsk bistand og politisk støtte til kvinners seksuelle og reproduktive helse og 

rettigheter, gjennom strategisk og systematisk pådriverarbeid. 

 

d) Trygge og lovlige aborter 

• Økt innsats fra norske myndigheter for avkriminalisering av abort internasjonalt 

gjennom politisk pådriverarbeid i Norge 

• Flere land liberaliserer sin abortlovgivning gjennom pådriverarbeid i Norge og i 

partnerland 

• Økt oppmerksomhet om konsekvensene av ulovlige aborter gjennom 

kommunikasjons- og media arbeid, basert på erfaringer fra program og 

internasjonale SRHR-allianser.  

 

2.2.1 Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse 

Mål for strategiperioden: Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse 

beskyttes i lovverk, arbeidsliv og i næringsetableringer. 

 

FOKUS skal i 2018 arbeide for: 

a) Kompetanseheving for kvinner i landbruket 

• Flere kvinner har fått opplæring i produktutvikling, markedsanalyser og 

markedsføring og forbedrede landbruksteknikker i samarbeid med Norges 

Kvinne- og Familieforbund, The Eastern African Sub-regional Support Initiative for 

the Advancement of Women (EASSI), the National Association of Women 

Organisations in Uganda (NAWOU) og FIDA (The Uganda Association of Women 

Lawyers). 

• Flere ugandiske kvinner har produsert og solgt varer av høy kvalitet. 

• Flere av medlemmene i Women’s Health Organization of Ethiopia driver bedrifter 

og tjener egne penger.  

• FOKUS’ erfaringer fra arbeid med kvinner på landsbygda er brakt inn i FNs 

kvinnekommisjonsmøte i møter, debatter og innspill til forhandlingene.  

 

b) Økt kunnskap om rettigheter 

• Flere ugandiske kvinner med funksjonshemminger har fått styrket sine 

økonomiske rettigheter i samarbeid med Norges Kvinne- og familieforbund. 
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• Flere kvinner i områder med utenlandsinvesteringer har fått kunnskap om 

rettigheter og rammeverk for å beskytte og respektere kvinners 

menneskerettigheter. 

• Flere norske selskaper er blitt bevisst kjønnsspesifikk risiko knyttet til 

utenlandsinvesteringer. 

• Økt oppmerksomhet om kvinners menneskerettigheter fra 

sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med næringslivets investeringer som 

følge av FOKUS’ initiativer. 

• Utviklet metoder for å sikre kvinners interesser ved investeringer i land med svak 

beskyttelse av menneskerettigheter i samarbeid med næringslivsaktører. 

• Sterkere politiske føringer fra norske og internasjonale myndigheter om bruk av 

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter med integrert 

kjønnsperspektiv gjennom pådriverarbeid inn mot regjering, Stortinget og 

internasjonale organer – og i relevante partnerland.  

 

 

2.3. Kvinner i konflikt og kriser 

Mål for strategiperioden:  Kvinner blir tatt større hensyn til i alle faser av 

konflikt og kriser. 

 

FOKUS skal i 2018 arbeide for: 

a) Økt innflytelse for kvinner i fredsbyggingsprosesser lokalt, nasjonalt, regional og 

internasjonalt 

• Programsamarbeid med kvinneorganisasjoner i Colombia og Sri Lanka om 

kvinners deltakelse i freds- og forsoningsprosesser er videreført. 

• Den norske handlingsplanen for FNs sikkerhetsresolusjoner om kvinner, fred og 

sikkerhet er fulgt opp  

• Det er fortsatt norsk utenrikspolitisk engasjement i fredsprosessen i Colombia 

• Norske myndigheter og humanitære aktører har fremmet kvinners deltakelse og 

involvering i humanitære situasjoner.  

 

2.4.  Andre saker 

FOKUS skal i 2018 arbeide for: 

a) Styrket kvinners deltakelse og likestilling i media 

• Kvinnelige journalister fra lav- og mellominntektsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika 

har fått opplæring og kompetansebygging i samarbeid med IAWRT Norge. 

• Det er arbeidet for at kvinner med nedsatt funksjonsevne er inkludert i medier i 

Uganda i samarbeid med Norges kvinne- og familieforbund. 
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• FOKUS innspill til «review theme» om kvinners rolle i media er brukt under FNs 

kvinnekommisjonsmøte.  

 

b) Pådriverarbeid for kvinnerettet utviklingspolitikk 

• Den norske handlingsplanen for kvinners rettigheter i utviklings- og 

utenrikspolitikken og den norske handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet er 

fulgt opp.  

• Kjønnsperspektiv er integrert i næringsutvikling, klima- og skogsatsingen og i 

satsingen på fornybare energi i norsk utviklingspolitikk. 

• Bevilgningene til kvinne- og likestillingsformål er økt på bistandsbudsjettet. 

• Norge har tatt en aktiv pådriverrolle internasjonalt for kvinners og jenters 

menneskerettigheter og seksuelle og reproduktive rettigheter. 

• Fjerne 10 % egenandel for kvinnerettede prosjekter i FOKUS 

 

3. 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.  

 

FOKUS skal i 2018 arbeide for: 

3.1  Økt kunnskap og engasjement om globale kvinne og likestillingsspørsmål i 

Norge 
• Flere har fått tilgang på informasjon om internasjonale kvinnespørsmål på FOKUS’ 

egne plattformer (sosiale medier, nettsider, iFokus). 

• Kompetansemiljøer har fått informasjon om og tilgang til FOKUS’ i form av møter og 

seminarer (forskerforum og åpne møter) på prioriterte tema. 

• Økt aktivitet og oppslutning om FOKUS-drevne kampanjer. 

 

3.2  Økt FOKUS-involvering av og aktivitet i medlemsorganisasjonene  
• God medlemsinvolvering i arbeidet med søknad om rammeavtale med Norad.  

• Bevilgning av stipender og tilskudd til reiser og aktiviteter hos 

medlemsorganisasjonene. 

• Tilbud om kurs og kompetansehevingstiltak for medlemsorganisasjonene. 

• Medlemsorganisasjonene er aktive i utvikling av kampanjer og aktiviteter. 

• Utviklet kurs i kommunikasjonsarbeid for medlemsorganisasjonene. 

• Organisasjonsutvalgets anbefalinger grundig forberedt og diskutert. 

• Medlemsorganisasjonene bidrag til å gjøre giverordningen kjent. 
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• FOKUS er møteplass for medlemsorganisasjonene. 

 

3.3  Styrket økonomi 
• Sikret egenandel for eksisterende og fremtidig programarbeid, samt frie midler til 

organisasjonen gjennom månedlig giverordning og samarbeid med fagforbund og 

andre potensielle bidragsytere. 

• Gjennomført kampanje for å rekruttere månedlige givere. 

• Sendt søknad om ny rammeavtale med Norad. 

• Sendt søknad TV-aksjonen 2019. 

• Sendt søknader til andre finansieringskilder. 

• Godkjent resultatrapport til Norad.  

 


