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Årsmelding 2018-2019

Styret
Styret har i perioden bestått av Ragnhild Hennum (leder), Rachel Paul
(Krisesentersekretariatet), Khansa Asghar Ali (MiRA – Ressurssenter for kvinner med
minoritetsbakgrunn), Gudrun Eliissá E. Lindi (SNF-Sámi NissonForum/Samisk
KvinneForum), Bjørg Ofstad (Norsk Kvinnesaksforening), Helle Borgen (Kvinnefronten) og
Frøydis Patursson (JURK)
Medlemmer av ekspertutvalget
Cathrine Holst, Karin Bruzelius, Beatrice Halsaa, Anne Hellum. Eirinn Larsen
Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden.

Medlemmer pr. 29.04.2019
IKFF – Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Krisesentersekretariatet
Kvinneuniversitetet i Norden
Kvinnefronten
Mira- – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Norsk Kvinnesaksforening
Norske Kvinnelige Juristers forening
Kvinnegruppa Ottar
SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum

Aktiviteter i perioden april 2018 - april 2019
Åpne møter
I perioden har Norges kvinnelobby arrangert ett åpent møte

2

26. november 1630-1830 på litteraturhuset:
Hva er voldtekt – og hvordan få overgripere straffet?
I tillegg har Norges Kvinnelobby vært medarrangør på følgende arrangement:
-

Abortloven 40 år feiring på Eidsvolds plass 15. juni 2018
Vi var tilsluttet den store abortdemonstrasjonen 17. november
Markeringen av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november
Fakkeltog for fredsprisvinnerne 10. desember 2018

Innspill til Stortinget/BLD/andre departementer/Sametinget
-

Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om
seksuell trakassering – oktober 2018 (Proposisjon framlagt for Stortinget 5. april 19.)
Høring - Forslag om lovendringer for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på
likestillingsområdet – oktober 2018 (Er tatt opp i Prp. til Stortinget, nevnt foran.)
Høringssvar om endringer av det strafferettslige diskrimineringsvernet – november
2018
Høringssvar om endringer i abortloven – fosterreduksjon – april 2019
Innspill til justisdepartementet om norsk medlem i GREVIO som er
overvåkningsorganet for Istanbul-konvensjonen – styret foreslo Rachel Paul som ble
valgt og skal sitte som norsk representant i GREVIO i en fireårsperiode.

-

Vedtak fra styremøte 12.11.18: Uttalelse med appell om å redde Samisk krise- og incestsenter
i Karasjok – spredt av SNF på møte om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske
samfunn i Karasjok 26.11.18, som Sametinget i samarbeid med Krisesentersekretariatet og
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) hadde invitert til. Karasjok kommune har i
mars mottatt fra BUFDIR midler, kr 500 000, til et forprosjekt/utviklingsprosjekt for å se på
mulige løsninger for et varig og styrket krise- og incestsentertilbud i Indre Finnmark. Gudrun
E Lindi, SNF, er forespurt om å sitte i en arbeidsgruppe.

-

Bjørg Ofstad deltok på lanseringen av Regjeringen sine nye handlingsplan for
Kvinner, fred og sikkerhet i januar 2019. I etterkant av dette skrev hun et Åpent brev til
utenriksministeren: Vil Norge støtte kamp mot voldtekt og for abort eller er
fredsprisen glemt allerede?
Mars 2019 brev til Kultur- og likestillingsministeren der vi ber om et møte der
medlemsorganisasjonene i Norges kvinnelobby kan delta og framlegge sine saker.

-

25 november - FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner
Bjørg Ofstad deltok i planleggingen av 25. november arrangement.
Frøydis Patursson holdt appell foran Stortinget.

Deltakelse i møter
Bjørg Ofstad og Ragnhild Hennum deltok på et kort møte med Kultur- og likestillingsminister
Skei Grande 6. februar (det var ministeren som tok initiativ og møtet varte bare en meget kort
halvtime). I forkant av møtet tilskrev vi medlemsorganisasjonene med spørsmål om det var
spesielle saker man ønsket at vi skulle ta opp. Bjørg Ofstad deltok på vegne av Norges
kvinnelobby på regjeringens markering av likestillingslovens 40 års jubileum – 8 juni 2018.
Bjørg Ofstad og Ragnhild Hennum deltok på BLD sitt møte 27.08 om CEDAW
anbefalingene. Bjørg Ofstad deltok på UDs møte om norsk kandidatur til FNs sikkerhetsråd
15 januar 2019. Helle Borgen, Bjørg Ofstad og Frøydis Patursson deltok på innspillsmøte om
ny handlingsplan mot voldtekt 13. juni 2018.
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Gudrun E Lindi, SNF, deltok i New York på CSW-Commission on the Status of Women sin
63. sesjon, invitert av den globale urfolkskvinneorganisasjonen FIMI/IIWF, og også Arna
Meisfjord, styremedlem i Kvinneuniversitetet i Norden.
NGOs og kvinnelobbyer fra Norden hadde felles middag, initiert fra repr. fra Island.
Disse to har i samarbeid med to andre organisasjoner (fra Sverige og Nordvest-Russland) i
mars 2018 søkt midler fra NIKK/Nordisk Ministerråd for å få et styrket nettverk i NordSkandinavia og Nordvest-Russland i arbeidet mot vold mot kvinner
Alle styremedlemmene har deltatt i en rekke møter noen på vegne av Norges Kvinnelobby og
noen på vegne av sine moderorganisasjoner. Dette innebærer at Norges kvinnelobby har vært
representert i mange fora. I tillegg har styremedlemmer vært aktive i arrangeringen av 8.
marstog, abortdemonstrasjoner og andre markeringer, enten som medlemmer av sine
moderorganisasjoner eller som styremedlemmer i Norges kvinnelobby eller begge deler. Det
har vært et år der medlemsorganisasjonene har vært aktive – det samme har Norges
kvinnelobby.

Nye medlemmer
Styret har mottatt en forespørsel om nytt medlemskap (2017/2018) og mottatt en forespørsel
om muligheter for medlemskap i 2019. Fordi Norges Kvinnelobby er i oppstartfasen har styret
valgt å ikke ta opp nye medlemmer, men ønsker en diskusjon på årsmøtet om opptak av nye
medlemmer. Det ligger et klart mandat i vedtektene om at styret kan beslutte opptak av nye
medlemmer. På årsmøtet 2018 ble det besluttet å ikke ta opp nye medlemmer i 2018/2019
men diskutere dette på nytt på årsmøtet 2019.

Økonomi
Norges Kvinnelobby har en økonomi utelukkende basert på medlemsavgift. Det er vanskelig
å se for seg at Norges Kvinnelobby skal klare å bygge en sterk økonomi uten at vi søker de
samme finansieringskildene som medlemsorganisasjonene. Styret har oppfattet mandatet slik
at vi ikke skal søke i konkurranse med medlemsorganisasjonene og har forholdt seg lojalt til
dette. Alternativet er da å komme inn som egen post på statsbudsjettet. Dette ble helt kort tatt
opp i møtet med Kultur- og likestillingsministeren i februar 2019, og kan være et tema på
fremtidige møter med ministeren.
Vi fikk 25 000 av Oslo kommune for å arrangere debattmøte om voldtekt og å reklamere for
arrangementet 25. november. Rapport er sendt og godkjent av Oslo kommune det var
restmidler på kr 4473 disse har vi fått lov å overføre til 25. november arrangement i 2019. Ny
søknadsrunde kommer opp.
Det har ikke blitt krevd inn medlemsavgift i styreperioden.

ECOSoc/Europeans women’s lobby
Styret har vært i kontakt med European womens lobby. Alt ligger til rette for at vi melder oss
inn. Styret har vært noe tilbakeholdene med å melde oss inn da medlemsavgiften er ca. 10000
kroner per år og dette vil være en betydelig belastning for organisasjonens økonomi.

Ekspertutvalget
Medlemmer av ekspertutvalget har vært behjelpelige med å formulere høringsuttalelser som
er avgitt av Kvinnelobbyen.
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