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høst – særlig tilknyttet markeringen av ”Internasjo-
nal uke” i Trondheim. TKF var ansvarlig for ett av
arrangementene. Dette er et eksempel på at det er
mulig å markedsføre foreningen gjennom et større
arrangement. Julemøte med orientering av Helga
Hoel etter deltakelse på kvinnekonferanse i Kenya
(reiste på vegne av NKF). 8. mars vil bli markert.
Viktig med realistisk ambisjonsnivå, understreket
Bjørg.

Sak 7. Uttalelser
Ingunn hadde laget utkast til uttalelse om kvinnelig
verneplikt. Hovedpoenget var avstandtaken fra ut-
spill fra likestillingsmyndighetene som har uttalt at
kvinner bør få verneplikt. Uttalelsen vedtatt med
stryking av en setning.´
Christine påtok seg å renskrive og sende til aktuelle
instanser samt pressen. (Senere lagt ut på NKFs
web-side også).

Sak 8. Neste landsstyremøte
Fastsatt til 25. oktober 2003.

Sak 9. Temadiskusjon: Kriminalisering av
horekunder?
Interessante innledninger ved Liv Jessen, PRO-sen-
teret og Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet.
Disse to belyste det komplekse spørsmålet fra hvert
sitt ståsted: Jessen er mot kriminalisering og Smaa-
dahl er for.
Landsstyret hadde en omfattende diskusjon i etter-
kant av innledningene. Det fremkom at et flertall av
landsstyret er for kriminalisering av horekundene–
kombinert med positive tiltak overfor de prostitu-
erte. Noen i landsstyret gav imidlertid uttrykk for
en klart negativ holdning til kriminalisering.
Landsstyret besluttet å be AU jobbe videre med en
uttalelse – som får frem argumenter både for og
mot, men med konklusjon i samsvar med flertallets
holdning. Utkast til uttalelse sendes lokalforeninge-
ne før endelig vedtakelse.

Oslo, 21.1.2003
Christine Hjortland

referent

Krisesenter
for kvinner
i Bucuresti, Romania

For første gang i foreningens nyere his-
torie har NKF engasjert seg med direkte
ansvar i et internasjonalt prosjekt. NKF
har bl.a. ansvar for å rapportere til Uten-
riksdepartementet som har stilt midler til
disposisjon etter søknad. I februar 2003

ble rapport (og regnskap) for 2002 over-
sendt Utenriksdepartementet.

Rapport til UD: Støtte til det første kri-
sesenteret i Bucuresti.

Norsk Kvinnesaksforening har etter
søknad fått tildelt midler i 2002 og 2003
fra Utenriksdepartementet. Dette har
medført at foreningen er i stand til å sikre
grunnlaget for etablering og drift i en
oppstartsperiode av et krisesenter i Bu-
curesti, Romania.

Senteret åpnet 24. mai 2002 med stort
oppbud av lokale medier. Dette var det
første krisesenteret som ble åpnet i Bu-
curesti. Senteret  ligger i Apaca industri-
område og er først og fremst et tilbud til
kvinnelige ansatte og deres barn. I dette
området arbeider i overkant av 10.000
kvinner, hovedsakelig innen tekstilindus-
tri. De fleste av disse kvinnene er hoved-
forsørgere i sin familie. I en undersøkelse
foretatt lokalt før åpningen av senteret,
kom det fram at  ca. 30% av disse kvinne-
ne utsettes for seksuell mishandling
og/eller annen vold i hjemmet. Vold og
mishandling av barn er også et stort pro-
blem.

Krisesenteret er lokalisert i tilknytning
til et helsesenter/poliklinikk som en lokal
stiftelse driver. Denne stiftelsen, POLI-
MED APACA (forkortet navn), står som
ansvarlig for driften av krisesenteret på
grunnlag av avtale med Norsk Kvinne-
saksforening. Strategiske beslutninger og
overordnet oppfølging av virksomheten
ved krisesenteret ivaretas av et særskilt
styre. Daglig ledelse ivaretas av dr. Ga-
briela Kubinski, som også er tilknyttet
den medisinske poliklinikken.

Støtten fra Utenriksdepartementet i
2003 skal brukes til å dekke lønn og an-
dre driftsutgifter ved senteret. Opplæring
av de ansatte har vært et nødvendig sat-
singsområde i oppstartsfasen. Norsk
Kvinnesaksforening fikk i mars 2003 mu-
lighet til å invitere daglig leder og en av
hennes medarbeidere til et studiebesøk i
Norge. Dette ble i hovedsak finansiert
ved informasjonsmidler fra FOKUS. Un-
der oppholdet ble det avholdt et dagsse-
minar med innledninger både fra  ru-


