Årsmelding Norges kvinnelobby 2016
Årsmelding for 2016 fremlagt på årsmøtet 26.04.2017.
Med bakgrunn i lederbytte inneholder den aktivitetene fra
årsmøte 2016 til og med perioden frem til årsmøte 2017.
Styret
Styret har i perioden bestått av Gunhild Vehusheia (leder, Norsk
Kvinnesaksforening), Khansa Asghar Ali (Mira-senteret), Risten
Lango
(Samiske kvinneforum) frem til 31.12.2016) etter dette har varamedlem Stina
Bergsten (Kvinnefronten) vært fast medlem av styret, og Madeleine Schultz frem til
31.8.2016 og deretter Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet)
Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden.
Medlemmer pr. 31.12.2016
IKFF – Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Krisesentersekretariatet
Kvinneuniversitetet i Norden
Kvinnefronten
Mira-senteret
Norsk Kvinnesaksforening
Norske Kvinnelige Juristers forening
Kvinnegruppa Ottar
Samisk kvinneforum

Aktiviteter i perioden april 2106-april 2017
«Voldtekt – hvorfor dømmes så få?»
12. mai 2016 var leder av Norges Kvinnelobby med på paneldebatt arrangert av
Kvinnefronten om hvorfor så få dømmes for voldtekt i Norge. Godt initiativ og godt
oppmøte på Eldorado bokhandel.
Kvinnelobbyen var tilsluttet demonstrasjonen til Kvinnefronten: «Voldtekt – hvorfor
dømmes så få» 8. august 2016, og leder i lobbyen var også deltaker i paneldebatt
tilknyttet samme tema
Seminar Murmansk
Norges Kvinnelobby ved styremedlem Risten Lango deltok på Samisk Kvinneforums
seminar i Murmansk 9. og 10. juni 2016. Det er etablert et samarbeid med Sveriges
Kvinnelobby for å få forsøke å få på plass et prosjekt som kan støtte samiske kvinner i
Russland. Må følges opp.
Innspill til LDO og deres skyggerapport til CEDAW
1o juni 2016 var styret ved Schultz og Vehusheia samt Bruzelius i møte med LDO for
å gi våre innspill til deres skyggerapport til LDO.
Mottatt prosjektstøtte fra andre i 2016
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I 2016 søkte vi og fikk vi 15. 000 fra Fritt ord i forbindelse med Torild Skards 80årsdag. Konferansen ble et samarbeidsprosjekt med Norsk Kvinnesaksforening og
SV, og vi mottok derfor kroner 5000,- i støtte fra SV til arrangementet samt kroner
2000,- fra NKF.
Konstitueringsmøte for 8-mars-komiteen 2017
Leder i Norges Kvinnelobby var møteleder på konstitueringsmøte for 8. marskomiteen 2017 10. november 2016.
Møte med styreleder i FOKUS
Styreleder i Norges Kvinnelobby gjennomførte et møte med styreleder Elin Ranum i
FOKUS 18. november 2016. Tema var CSW samt ev annet samarbeid.
29. november 2016: «En feminisme for fremtiden? En markering av
Torild Skards 80 års dag»
Norges Kvinnelobby tok initiativ til en konferanse for å markere og feire Torild
Skards 80 års dag. Vi ønsket å benytte Torild Skards fødselsdag til å stoppe opp og
både se fremover og bakover: hva er vunnet i feminismens navn og hva er tapt? Hvor
gikk det galt? Hvor går vi videre? Arrangementskomiteen besto av: Gunhild
Vehusheia (leder Norges Kvinnelobby), Madeleine Schultz (Norges Kvinnelobby),
Margunn Bjørnholt (NKVTS), Tone Brekke (Norges Kvinnesaksforening og Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning), Hilde R Johansen (Norges Kvinnesaksforening) og Linn
Stalsberg (forfatter, samfunnsdebattant).
Torild Skards hjerteområder gikk som en rød linje gjennom konferansen, og hun var
selv tilstede og avholdt avslutningsinnlegget. Vi hadde mange innledere, inkludert
mange unge, samt kunstinnslag.
I etterkant av seminaret ble det arrangert en middag i regi av Norges
Kvinnesaksforening.
Seminaret rettet seg mot det etablerte feministmiljøet og det politiske miljøet på
venstresiden, men vi hadde også et ønske om å nå bredere og ikke minst nå ut til
unge. Det ble arrangert i samarbeid med SV og Norsk Kvinnesaksforening. Vi mener
selv at vi klarte å nå vår målsetting, da det var svært god oppslutning rundt
seminaret. Det var overfylt på Bikuben, et lokalet som er beregnet til å ta 120
personer.
Debattmøte hos LDO om CEDAW- rapport 10. januar 2017
Karin Bruzelius deltok på vegne av Norges Kvinnelobby på lanseringsseminaret til
LDO da de lanserte sin CEDAW-rapport 10. januar 2017. Hun kommenterte da deler
av rapporten.
Medlemsmøte 4. Februar 2017
Hovedtema for møtet var vår deltakelse i CSW og skyggerapporten.
Avslag på søknader til staten om finansiering
Norges kvinnelobby har siden oppstarten gjentatte ganger søkt om grunnfinansiering
fra BLD, samt om støtte til enkelttiltak som deltakelse på FNs
Årsmelding Norges Kvinnelobby 2016, side 2 av 3

kvinnekommisjonsmøte. Dessverre har vi ikke fått verken driftsstøtte eller
prosjektstøtte fra staten.
CSW - deltakelse FNs kvinnekommisjonsmøte februar 2016
Norges kvinnelobby hadde plass i den norske delegasjonene til CSW. Vi valgte å søke
om at Risten Lango kunne få denne plassen Dessverre ble hun syk, og måtte trekke
seg. Det ble raskt klart at Stina Bergsten fra Kvinnefronten kunne steppe inn.
Dessverre ville ikke JD tillate bytting så nærme konferansen, og hun fikk derfor ikke
plass i den offisielle delegasjonen, men hun representert vår organisasjon i den
utstrekning hun kunne det. Bergsten finansierte dette selv.
Det ble i regi av Norges kvinnelobby og FOKUS arrangert en side-event om facism og
hvordan det påvirker kvinner. Stor oppslutning.
8. mars 2017 – fokus på avskaffelse av vold mot kvinner
Leder av Norges Kvinnelobby Gunhild Vehusheia holdt appellen i forbindelse med
hovedparolen «Vold mot kvinner» i forbindelse med arrangementet på Youngstorget
8. mars.
Vehusheia holdt også appell på 8-mars-gudstjeneste i Domkirka om samme tema,
hvor det også ble pekt på kirkens utfordringer og muligheter til å forebygge og
avdekke vold mot kvinner og barn.
Skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomite
Skyggerapport fra Norges Kvinnelobby ble levert Sekretariatet i CEDAW-komiteen
20. april 2017.
Mulig diskriminering av kvinner i norsk fotball
Norges kvinnelobby sendte 3.3.2017 brev til Norges fotballforbund vedrørende mulig
diskriminering av kvinner i norsk fotball. Saken følges opp videre, da svaret som er
mottatt ikke er tilfredstillende.
Innmelding i den Europeiske kvinnelobbyen.
Styret har utarbeidet søknad til Europens Womens Lobby om medlemsskap, og
styremedlem Bergren allerede hatt et møte med en representant fra Lobbyen.
Søknaden må ferdigstilles og sendes før sommeren 2017.
Ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk
Et rådgivende ekspertorgan for Norges kvinnelobby ble vedtatt i 2016.
Ekstpertutvalget er et ledd i å styrke Norges kvinnelobbys kunnskapsgrunnlag,
faglige legitimitet og ressurser, samt styrke kontakten mellom kvinneorganisasjonene
og akademia, og består av Cathrine Holst (leder), Beatrice Halsaa, Anne Hellum,
Hege Skjeie og Karin Maria Bruzelius.
Det første møte mellom styreleder og gruppa er gjennomført, og det er planlagt et
seminar vedrørende ny likestillings – og diskrimineringslov torsdag 31. mai 2017.
Samarbeid med Sveriges kvinnolobby
Vi har sendt søknad om prosjektmidler fra NIKK for å skrive om foreldrepermisjon
med Sveriges kvinnolobby. Kontaktperson styret er Lone Alice Johansen og Stina
Bergsten.
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Utfordringer og oppgaver for det nye styret
I tillegg til oppfølging av flere av de overnevnte aktiviteter, tillater dagens styre å peke
på følgende utfordringer og oppgaver for det nye styret:
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. Søknadsprosess er igangsatt, må følges
opp.
Støtte til drift
Støtte til drift av Kvinnelobbyen samt økt støtte til kvinneorganisasjoner generelt
Rekruttering av medlemmer
Flere medlemsmøter
- Gjennomgang vedtektene til Norges Kvinnelobby
- Vedta en strategiplan for Norges Kvinnelobby
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