Årsmelding Norges kvinnelobby 2015
Årsmelding for 2015 frem til september 2015 ble fremlagt på
årsmøtet 03.09.2015. Denne perioden blir kort fordi årsmøtet
nå legges til våren i henhold til vedtektene. Rapporten tar av
praktiske grunner med aktiviteter også for 1 kvartal 2016, frem til
årsmøtet.
Styret
Styret har i perioden bestått av Margunn Bjørnholt, leder, Fakhra Salimi, nestleder,
Sara Eline Grønvold, kasserer og Helene Langsether. De to sistnevnte gikk ut av
styret mot slutten av inneværende periode.

Aktiviteter i perioden septemmber 2105-april 2016
Ettermiddagsseminar om FN-systemet og likestillingsarbeidet her
hjemme
I forkant av med fjorårets årsmøte den 3. september arrangerte Norges kvinnelobby
et åpent ettermiddagsseminar for kvinneorganisasjoner om FN-systemet og hvordan
konvensjoner kan brukes i kvinneorganisasjonenes arbeid for kvinners rettigheter i
Norge.
Medlemsmøte 4. Februar
På siste årsmøte ble det etterlyst medlemsmøter, og første medlemsmøte ble
arrangert den 4. februar kl 1300-1600. Møtet var åpent for medlemsorganisasjonene
og deres medlemmer og fant sted i Jusshuset i Skippergt 23. Gertrud Åström tidligere
leder av Sveriges kvinnolobby, langvarig likestillingpraktiker og ekspert på
mainstreaming og kjønnsbudsjettering delte erfaringer fra Sveriges kvinnolobby.
Torill Nustad fra Kvinnefronten hadde forberedt innlegg.
Avslag på søknader om finansiering
Norges kvinnelobby har siden oppstarten gjentatte ganger søkt om grunnfinansiering
fra BLD, samt om støtte til enkelttiltak som deltakelse på FNs
kvinnekommisjonsmøte. Vi sendte også høsten 2015 klage på manglende
bevilgninger til Norges kvinnelobby og fortsatt lave bevilgninger til
kvinneorganisasjonene til Stortingets familie og kulturkomite i forbindelse med
statsbudsjettet, men sendte i 2015 ikke deputasjon på grunn av manglende kapasitet.
Klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet på diskriminering av
kvinneorganisasjonene
Etter gjentatte avslag på søknader om støtte fremmet vi i 2015 klage på
diskriminering først til Sivilombudsmannen, som ikke realitetsbehandlet saken, og
siden til Likestillings- diskrimineringsombudet. Saken er fortsatt under behandling.

Beijing+20 – hva skjedde i Beijing, og hvor er vi i dag?Norges kvinnelobby
deltok i panel på et åpent møte i regi av FOKUS den 16 september og Lobbyen hadde
en side- event under CSW 2015 i New York. Vi knyttet kontakter med lignende
organisasjoner og norske politiske partier.
Møte mellom kvinneorganisasjonene og det nye Likestillings- og
diskrimineringsombudet
Norges kvinnelobby deltok sammen med en rekke andre kvinneorganisasjoner i møte
mellom kvinneorganisasjonene og Hanne Bjurstrøm, det nye Likestillings- og
diskrimineringsombudet 17 februar 2016.
Skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomite
Etter ønske fra medlemsorganisasjonene på årsmøtet, søkte Norges kvinnelobby BLD
om utlyste midler til koordinering av skyggerapport. Da BLD tildelte midlene til
FOKUS valgte noen av medlemsorganisasjonene å gå inn FOKUS arbeid med
skyggerapport. Vi mente at en egen selvstendig rapport ville vare viktig å synliggjøre
vår posisjon og flere av medlemsorganisasjonene har gått sammen om å utarbeide en
egen rapport på vegne av Norges kvinnelobby.
Deltakelse FNs kvinnekommisjonsmøte 2016
Norges kvinnelobby deltok i 2016 for andre gang i den offisielle norske delegasjonen
til FNs kvinnekommisjonsmøte. Her representerte vi Norge og refererte fra møte om
finansiering av likestilling som del av de nye bærekraftmålene. Vi samarbeidet også
med andre kvinneorganisajsner og fremmet sammen med FOKUS, Norske kvinners
sanitetsforening og Norsk kvinnesaksforening et felles forslag til sluttdokumentet om
styrking av kvinneorganisasjonene til den norske delegasjonen.
Nominasjon av kandidat til FNs kvinnediskrimineringskomite
Norges kvinnelobby og Sveriges kvinnelobby foreslo overfor UD at Norge skulle
nominere Anne Hellum som ekspert til FNs kvinnediskrimineringskomite. Vi lyktes i
den forbindelse å mobilisere kvinneorganisasjoner i hele Norden som kontaktet sine
respektive myndigheter. Da Norge fremmet en mann med lavere kvalifikasjoner førte
det til sterke reaksjoner i juristmiljøet og flere avisartikler om Norges bruk av radikal
kjønnskvotering av menn i likestillingsfeltet. Likestillings- og
diskrimineringsombudet har fulgt opp saken overfor UD og utber seg redegjørelse for
kriteriene for nominering.
For interesserte:
Nominasjonsbrevet:
http://www.kvinnelobby.no/nominer-anne-hellum-til-cedaw-komiteen
Debatt
Blogginnlegg av Cecilia Bailliet i IntLawGrrls
ps://ilg2.org/2016/03/15/a-call-for-transparency-in-nominations-to-internationalcommittees-and-tribunals/
Artikkel i Advokatbladet og intervju med Cecilia Bailliet
http://www.advokatbladet.no/2016/03/oppnevnte-mann-til-kvinnekomite/

Kronikk og reportasje i Dagens næringsliv 30 mars av Inga Bostad, Cecilia
Bailliet, Ingunn Ikdahl, Vibeke Blaker Strand og Aslak Syse
http://redir.opoint.com/index_pdf.php?url=http://paper.opoint.com/%3Fid_site=2
1225%26id_article=125662%26code=100&OpointShowMatches=1&OpointPDFBord
er=1&OpointPDFOverlay=1&OpointData=8f29245edcd179b00277438c16fa9ea2Jmlk
X3NpdGU9MjEyMjUmaWRfYXJ0aWNsZT0xMjU2NjImaWRfdXNlcj0xMTk2OSZpZ
F9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMDAxJmlkX3BhcnRuZXI9MSZsYW5nPW5vJm1vbj
0xJm1hdGNoZXM9ImRldCBqdXJpZGlza2UgZmFrdWx0ZXQiNSAiZGlyZWt0w7hyI
jcgInByb2Zlc3NvciI4ICJBbm5lIEhlbGx1bSI5ICJJbnN0aXR1dHQgZm9yIG9mZmVu
dGxpZyByZXR0IjEwICJDZWNpbGlhIEJhaWxsaWV0IjExICJJbmdhIEJvc3RhZCIx
MiAiTm9yc2sgc2VudGVyIGZvciBtZW5uZXNrZXJldHRpZ2hldGVyIjEzICJmb3Jza2
VybWlsasO4ZXIiMTggIkluZ3VubiBJa2RhaGwiMTkgImbDuHJzdGVhbWFudWVuc2
lzIjIwICJWaWJla2UgQmxha2VyIFN0cmFuZCIyMSAiQXNsYWsgU3lzZSIyMg==
http://redir.opoint.com/index_pdf.php?url=http://paper.opoint.com/%3Fid_site=2
1225%26id_article=125682%26code=360&OpointShowMatches=1&OpointPDFBord
er=1&OpointPDFOverlay=1&OpointData=10d2286d20df8f6610251d516330f559Jml
kX3NpdGU9MjEyMjUmaWRfYXJ0aWNsZT0xMjU2ODImaWRfdXNlcj0xMTk2OSZ
pZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMDAxJmlkX3BhcnRuZXI9MSZsYW5nPW5vJm1v
bj0xJm1hdGNoZXM9ImRldCBqdXJpZGlza2UgZmFrdWx0ZXQiNSAiZGlyZWt0w7h
yIjcgInByb2Zlc3NvciI4ICJBbm5lIEhlbGx1bSI5ICJJbnN0aXR1dHQgZm9yIG9mZmV
udGxpZyByZXR0IjEwICJDZWNpbGlhIEJhaWxsaWV0IjExICJJbmdhIEJvc3RhZCIx
MiAiTm9yc2sgc2VudGVyIGZvciBtZW5uZXNrZXJldHRpZ2hldGVyIjEzICJvZmZlbn
RsaWcgcmV0dCIxNSAicHJvZmVzc29yZW5lIjE2ICJkZXQgaæVyaWRpc2tlIGZha3Vs
dGV0ZXQiMTc=
Igangsatte prosesser
Innmelding i den Europeiske kvinnelobbyen er planlagt men har så langt ikke
blitt gjort på grunn av manglende kapasitet og økonomi.
Ekspertutvalget	
  for	
  kvinne-‐	
  og	
  likestillingspolitikk	
  
Oppnevnelse av rådgivende ekspertorgan for Norges kvinnelobby. Som ledd i å styrke
Norges kvinnelobbys kunnskapsgrunnlag, faglige legitimitet og ressurser, samt styrke
kontakten mellom kvinneorganisasjonene og akademia har vi vedtatt å oppnevne en
gruppe av sentrale fagpersoner med en rådgivende funksjon. Man	
  ser	
  for	
  seg	
  
at	
  ekspertorganet	
  anslagsvis	
  møtes	
  en	
  gang	
  i	
  året,	
  og	
  gir	
  faglige	
  råd	
  om	
  aktuelle	
  
spørsmål.	
  Igangsatt.
Samarbeid med Sveriges kvinnolobby
Vi har en intensjonsavtale med Sveriges kvinnolobby om samarbeid om/deltakelse på
Jämställdhetsdagarne 2017 neste år.
ECOSOC-status
Som en landsdekkende paraplyorganisasjon som har eksistert i over to år kan Norges
kvinnelobby søke om konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

Norges kvinnelobby vil da kunne akkreditere deltakere fra medlemsorganisasjonene
til møter i blant annet FNs kvinnekommisjon. Igangsatt.

