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1. Innledning 

FOKUS er en paraply for det internasjonale kvinneengasjementet for over 48  

medlemsorganisasjoner i Norge. Virksomhetsplanen bygger på FOKUS’ strategi 2017-2021 

(vedtatt av representantskapet i 2016 og revidert i 2019), rammeavtalen med Norad for 

støtte til sivilt samfunn og informasjonsavtalen med Norad.  

Strategien definerer følgende hovedsaker for FOKUS: 

- Reduksjon i omfanget av vold mot kvinner 

- Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter 

- Kvinners økonomiske rettigheter 

- Kvinners rettigheter i konflikt og kriser 

- FOKUS’ som faglig sterk og bærekraftig organisasjon. 

FOKUS har inngått en rammeavtale med Norad for støtte til sivilt samfunn på kr 132 933 850 

over fire år. Tre av medlemsorganisasjonene har prosjekter i programporteføljen. Den 

eksisterende avtalen med Norad ble inngått i 2019 (2019-2022). Den er noe mindre enn den 

forrige, og sekretariatet ble redusert med 4 årsverk. Norad har gitt rom for økning av 

eksisterende program i perioden. Fra 2021 ble porteføljen utvidet med et voldsprogram i 

Guatemala som ble godkjent i rammeavtalesøknaden.  I lys av Coronapandemien har det 

oppstått et økende behov for å følge opp kvinner og jenters essensielle behov, samt å 

innhente mer informasjon over konsekvensen av pandemien for å kunne sørge for at målene 

nås for perioden. Dette arbeidet vil i noen grad videreføres også i 2022. FOKUS har i 2021 

startet forberedelser til arbeid med søknad om ny rammeavtale. Søknad skal leveres i 

oktober 2022. 

Innenfor disse rammene skal FOKUS:  

- Følge opp og rapportere på programmene i Norad-avtalen.  

- Implementere programvirksomhet med tilpasning til Covid-19 og de utfordringer 

partnerorganisasjonene har. 

- Videreutvikle arbeidet med næringsliv og menneskerettigheter inn i 

programvirksomhet. 

- Søke videreutvikling av nettverktøyet SheDil 

- Skaffe inntekter til egenandel gjennom innsamling i Norge, samfinansiering med 

andre donorer og nasjonale og internasjonale fond.  

- Videreutvikle nye muligheter for samfinansiering og funding 

- Utforske muligheter for å øke antall medlemsorganisasjoner som søker om 

programstøtte i forbindelse med søknad om ny rammeavtale 2023-2027 

- Utarbeide søknad om ny rammeavtale med Norad 

- Videreutvikle former for involvering av medlemsorganisasjonene i 

programforvaltning, politisk pådriverarbeid og kommunikasjon. 
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- Arbeide for at norske myndigheter fremmer kvinners menneskerettigheter og 

likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken og utvikler en videre handlingsplan for 

dette arbeidet. 

- Aktiv deltagelse og pådriverarbeid i forberedelse og gjennomføring av FNs 

Kvinnekommisjon 2022 

- Følge opp implementere og rapportere på den 5-årige informasjonsavtalen med 

Norad.  

- Sikre gode samarbeidsrutiner med medlemsorganisasjonene  

- Sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte i FOKUS 
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2. Programsamarbeid 

FOKUS har inngått en 4-årig rammeavtale med Norad om støtte til sivilt samfunn i 

utviklingsland. Avtalen inneholder fire programmer i til sammen sju land, basert på de 

tematiske prioriteringene i strategien. Tre av programmene er i samarbeid med 

medlemsorganisasjoner. Det er satt av 4,5 årsverk til å følge opp avtalen. Det vil si: 

- Bidra til at partnerorganisasjonene har kompetanse og kapasitet til å gjennomføre 

programmene som avtalt 

- Sikre gode rutiner for rapportering på progresjon og ressursbruk 

- Styrke kontrollsystemer 

- Videreutvikle kompetansegruppene med deltakere fra medlemsorganisasjonen for å 

følge opp programmene inn mot ny rammeavtale 

- Sørge for at medlemmene og partnere inkluderes i prosessen for ny rammeavtale 

med Norad 2023-2027.  

- Forberede og levere søknad om ny rammeavtale innen 1.oktober 2022. 

Indikatorer for resultatoppnåelse for programvirksomheten 

- Godkjent årsrapport fra Norad 

- Gjennomføre oppfølgingsbesøk til alle partnerne, så fremt man kan reise (Covid-19) 

og sekretariatet har kapasitet 

- Kompetansegruppene er integrert i forvaltningen av programmene og har bidratt inn 

i arbeidet med å utrede hvordan medlemsinvolvering kan skje i neste rammeavtale 

- Utrede mulighet for nye kompetansegrupper inn mot tematisk vinkling på ny 

rammeavtale 

- Gjennomføring av og implementering av resultater av evalueringer på kvinners 

økonomiske rettigheter, kvinner, fred og sikkerhet og SASA-programmet. 

 

2.1 Kvinners rett til å bestemme over egen kropp  

Mål for strategiperioden:  

Reduksjon i omfanget av vold mot kvinner. 

 

I rammeavtalen for 2019-2022 med Norad har FOKUS fått støtte til å forebygge, beskytte 

mot og respondere på vold mot kvinner og jenter i samarbeid med Kivulini og Women’s 

Promotion Centre (WPC) i Tanzania. I 2021 styrket FOKUS denne porteføljen med å 

forebygge vold mot kvinner og jenter i Guatemala. Nåværende partner i Guatemala er 

Mujeres Transformando el Mundo (MTM) og nye partnere er urfolksorganisasjonene 

Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), Asociación Grupo de Mujeres 

Mayas Kaqla (KAQLA), Asociación Red de Organizaciones de Mujeres Ixhiles (ASOREMI), 

Asociación de Mujeres Aq'ab'al (ASDEMUAQ) og AsociaciónPorNosotras Ixmukané 

(IXMUKANE). 
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Mål:  

• Forekomsten av vold mot kvinner og jenter er redusert 

• De skjeve maktforholdene mellom kjønnene er utfordret 

• De sosiale normene er endret slik at vold mot kvinner og jenter ikke lenger er 

akseptert i samfunnet   

• Økt støtte til voldsutsatte kvinner i lokalsamfunn 

• Sterkere politisk støtte til arbeid mot kjønnsbasert vold 

• Rettssikkerheten til voldsutsatte kvinner og jenter er styrket  

• Voldsutsatte kvinner og jenters essensielle behov er ivaretatt under og etter covid-19 

• Økt kunnskap om forekomsten av vold mot kvinner og jenter i lys av 

koronapandemien. 

 

Mål for strategiperioden:  

Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er styrket 

I rammeavtalen for 2019-2022 med Norad har FOKUS fått støtte til å øke tilgangen til trygge 

aborter og andre seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Programmet implementeres 

i samarbeid Kvinnefronten og Women’s Promotion Centre (WPC) i Tanzania. Norske Kvinners 

Sanitetsforening (NKS) og Women’s Health Association Ethiopia (WHAE) i Etiopia, PAWA og 

Micontrap i Kenya, Grupo Multidisciplinario (GM) og Mujeres Transformando el Mundo 

(MTM) i Guatemala, Oriéntame, La Mesa og Fondo Lunaria Mujer (FLM) i Colombia. 

 

Mål:  

• Flere kvinner og jenter har fått støtte til å realisere sin seksuelle og reproduktive 

helse og rettigheter juridisk, sosialt og medisinsk 

• Kvinner og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er ivaretatt 

gjennom essensielle tjenester i lys av koronapandemien  

• Økt kunnskap om SRHR blant kvinner, menn, jenter og gutter 

• Forekomsten av kjønnslemlestelse går ned 

• Flere aktører og samfunnsmedlemmer mener at kjønnslemlestelse er skadelig og at 

praksisen må avsluttes 

• Sterkere politisk støtte til SRHR 

• Økt støtte til trygge og lovlige aborter og prevensjon 

• Økt andel kvinner som føder med helsefaglig hjelp 
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2.2 Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse 

Mål for strategiperioden: Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse 

beskyttes i lovverk, arbeidsliv og i næringsetableringer. 

I rammeavtalen for 2019-2022 med Norad har FOKUS fått støtte til å sikre kvinners 

økonomiske rettigheter og deltakelse i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening 

(NKS) og Women’s Health Association Etiopia (WHAE) i Etiopia og FIDA og NAWOU i Uganda.  

Dokumenterte gode resultater gjør at det  også er et ønske om å styrke synergiene i dette 

programmet inn mot Colombia, spesielt på feltet knyttet til kvinners menneskerettigheter og 

næringsliv. Utvikling av arbeid FOKUS har utviklet koblet til nettverktøyet SheDil og 

kompetanse på tematikken gir en utviklingsmessig merverdi. 

SheDil har hatt finansiering i pilotfase. Det jobbes med muligheter for å få midler til å utvikle 

SheDil videre til å omfatte flere næringslivssektorer. Samarbeid med en rekke store 

næringslivsaktører har hatt en tydelig merverdi for denne delen av FOKUS arbeid, og det 

utvikles videre. Samarbeid med norske ambassader i Uganda, Tanzania og Kenya følges opp 

og utvides til også å gjelde ambassaden i Colombia. 

 

Mål: Økte kunnskap om kvinners rettigheter og hvordan disse kan realiseres 

• Økte inntekter for kvinner 

• Flere registrerte kvinnelige landeiere 

• Flere kvinner har registrert næringsvirksomhet  

• Økt oppmerksomhet om hvordan fremme kvinners menneskerettigheter og 

likestilling som en del av ansvarlig næringsliv.  

• Se på muligheter for å øke kapasitet på område til en 100% stilling for å videreutvikle 

arbeidet med SheDil inn i program og inn mot næringslivsaktører 

• Verktøyet FOKUS har utviklet for å håndtere risiko mot kvinners menneskerettigheter 

er tatt i bruk og videreutviklet 

• Økt kunnskap om situasjonen for kvinners menneskerettigheter og næringsliv  

• Økt kunnskap om hvordan kvinners økonomiske rettigheter påvirkes i lys av 

koronapandemien. 

 

 

2.3. Kvinner i konflikt og kriser 

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

konflikt og kriser. 

I rammeavtalen for 2019-2022 med Norad har FOKUS fått støtte til kvinners deltakelse og 

lederskap i freds- og forsoningsarbeid i samarbeid med Isis-Women’s International Cross-

Cultural Exchange i Uganda/South Sudan, og kontoret i Colombia med implementerende 

partnere: Centro de Promoción y Cultura, Fundación Oriéntame, MATAMBA, Mujeres 
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Kankuamas, Corporación Humanas Colombia, Fondo Lunaria Mujer, , Cartografía Sur, 

Corporación Jurídica Yira Castro, og Colombia Diversa.  

 

Mål:  

• Økt innflytelse for kvinner i fredsbyggingsprosesser  

• Kvinners erfaringer, prioriteringer og ønsker i overgang til fred får økt støtte 

• Økt evne til å yte SRHR-relaterte tjenester  

• Flere kvinnelige eks-soldater får støtte i overgangen til sivilt liv 

• Flere kvinnelige ofre/overlevende etter seksuell og kjønnsbasert vold får støtte og 

beskyttelse 

• Flere kvinnelige ofre/overlevende etter seksuell og kjønnsbasert vold får prøvd sine 

saker i retten  

• Kvinner og jenter utsatt for krig og konflikt sine essensielle behov er ivaretatt under 

og etter Covid-19 

• Økt kunnskap om kvinner, fred og sikkerhet i lys av og etter koronapandemien. 

 

3. FOKUS SOM FAGLIG STERK OG BÆREKRAFTIG 

ORGANISASJON 

Det arbeides for å utvikle flere måte å involvere medlemsorganisasjoner på inn mot 

utviklingssamarbeid med partnere gjennom FOKUS. Fagkapasitet og kompetanse hos de 

ulike organisasjonene kartlegges og dialog utvikles med relevante medlemsorganisasjoner. 

Det er en prioritert oppgave.  

Den andre hovedoppgaven for FOKUS er å styrke økonomien. Det er en vedvarende 

utfordring å skaffe inntekter til egenandelen for programvirksomheten, særlig med tanke på 

at ett av programmene har et egenandelsfritak som kun gjaldt ut 2020. Det er også behov 

for å styrke egenkapitalen.  

Private givere skal ha god oppfølging fra FOKUS, enten det er månedlige givere eller givere til 

enkeltaksjoner på Facebook.  

Det er satt av 3 årsverk til ledelse, økonomi, administrasjon, medlemskontakt og 

kommunikasjons- og pådriverarbeid.  

 

Mål for strategiperioden: FOKUS er en bærekraftig medlemsorganisasjon med 

et sterkt engasjement blant medlemmer, og en robust økonomi. FOKUS er 

kjent som en faglig troverdig, innovativ og gjennomføringsdyktig organisasjon,  
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Mål for 2022:  

Videreføre økt FOKUS-involvering av og aktivitet i medlemsorganisasjonene.  

Indikatorer for måloppnåelse:  

• Medlemsorganisasjonene er invitert til å delta i planlegging og gjennomføring av 

kampanjer, møter, arrangementer og produksjon av informasjonsmateriell.  Først og 

fremst gjelder dette 16 dagers kampanjen mot vold mot kvinner og involvering i 

arbeidet med program via kompetansegruppe 

• Flere organisasjoner har fått stipender og støtte til aktivitet, blant annet i form av 

støtte til informasjonsaktiviteter 

• Det er avholdt ulike typer kurs, webinarer og kompetansehevingstiltak for 

medlemsorganisasjonene 

• Muligheter for å utvide medlemsorganisasjonenes del av ny rammeavtale for 

programstøtte til sivilt samfunn 2023 – 2027, gjennom involvering i prosess frem mot 

ny avtale. 

 

Økte inntekter til egenandel 

Indikatorer for måloppnåelse:  

• Egenandel for rammeavtalen med Norad er sikret for 2022.  

• Mulighetene for samfinansiering med andre donorer som egenandel er sondert og 

videreutviklet 

• Egenandel for programvirksomhet i ny rammeavtale er planlagt og sikret for rammen 

de neste årene i så stor grad som mulig før inngåelse av ny avtale 

• Private givere har fått jevnlig oppdatert informasjon om hva de bidrar til  

• Økonomiske samarbeidsavtaler med enkelte medlemsorganisasjoner videreutvikles 

og nye muligheter vurderes 

• Søknader til internasjonale og nasjonale fond og andre donorer er sendt 

• Søknad til Operasjon Dagsverk  

 

Økt faglig og politisk gjennomslag  

• Satsning på og videreutvikling av bruk av sosiale medier, samt flere følgere på sosiale 

medier  

• Nettsiden www.fokuskvinner.no er jevnlig oppdatert og utviklet 

• Flere oppslag i media på prioriterte områder 

• Flere argumentasjonsark og notater delt med medlemsorganisasjoner, 

beslutningstaker og andre interesserte 

• Innspill og pådriverarbeid knyttet til FNs Kvinnekommisjon 

• Rapport på FNs kvinnekommisjons tema knyttet opp mot bærekraftsmål 13 er 

utarbeidet i samarbeid med UN Women 
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• Flere innspill til myndigheter og beslutningstakere er utviklet og sendt i samarbeid 

med medlemsorganisasjonene 

• Innspill til statsbudsjett knyttet kvinner og likestilling i utenriks- og 

utviklingsperspektiv er levert 

• Kartlegging/index av implementeringen av SheDil, og hvordan norske 

selskaper/investorer arbeider for å integrere kjønnsperspektivet (SDG 5) 

• FOKUS har vært aktiv i nettverk og forum på prioriterte tematiske områder (SRHR-

nettverket, Forum 1325, Colombiaforum med flere) 

FOKUS er en god arbeidsplass  

• Økt trivsel, mestring og utviklingsmuligheter for FOKUS’ ansatte 

• God resultatoppnåelse på avtaler  

• God dialog med medlemsorganisasjoner og avklarte forventninger  

• Følge opp integrering av ansatte på Colombia-kontoret i FOKUS’ virksomhet 

• Løpende oppmerksomhet på godt arbeidsmiljø 


