EØS-område). Temaene bearbeides
videre av AU.
Lokalavdelingene bør fylle kvotene sine
til landsmøtet, jf. lovene mht. antall delegater iht. medlemstall. Landsstyret
(dvs. lokalforeningens leder) kommer
i tillegg.
9. Organisering av kvinnebevegelsen i
Norge
Siri redegjorde kortfattet for hva som har
kommet opp i forbindelse med møter
på nordisk plan. Det er bl.a. blitt hevdet fra BFDs representant i Nordisk
ministerråds likestillingsgruppe at de
ikke nødvendigvis vil støtte arbeidet i
NOKS , fordi de som møter fra Norge
kanskje ikke er representative. Antydninger om at FOKUS kan brukes til å
representere norske organisasjoner,
hvis det ikke etableres en annen paraply. Også et visst påtrykk fra våre finske og svenske søsterorganisasjoner
(men Fredrika Bremer Förbundet står
utenfor Sveriges Kvinnelobby. Det
samme gjelder Dansk Kvindesamfund
i forhold til Kvinnerådet i DK.)
Det var enighet i landsstyret om at ingen
skal ”presse” fram en paraply-organisering, jf. bl.a. dårlige erfaringer med
Norske Kvinners Nasjonalråd. Hvis
FOKUS skal brukes som koordinator,
bør vi søke å få til en mindre gruppe
under ”FOKUS-hatten”, dvs. de reelle
kvinnesaksorganisasjonene. Enighet
om at vi starter opp med en samtale
med Kvinnefronten for å vurdere et
tettere samarbeid/felles opptreden,
herunder vurdere en felles prosess
mot FOKUS. En av problemstillingene blir om et nytt nettverk bør inkludere de politiske partienes kvinneorganisasjoner.
AU tar initiativ til møte med Kvinnefrontens AU (luftet for Marit Kvamme fra
Kvinnefronten da hun ankom som
innleder til pkt. 10.)
10.
Nettverket mot prostitusjon og handel
med kvinner
Marit Kvamme, Kvinnefronten var invitert som innleder. NKF er kommet
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med i nettverket, jf. diverse AU-referater. Kvamme redegjorde først og
fremst for de grunnleggende dokumentene og internasjonale overenskomstene, bl.a. Palermo-protokollen
fra år 2000 om kriminalisering av handel med kvinner. Norge har nylig ratifisert denne protokollen og innholdet
er også fulgt opp i forslag til endringer
i straffeloven (skjerpet strafferamme
for organisert kriminalitet tilknyttet
menneskehandel). Spørsmålet om kriminalisering av ”horekundene” er det
sterkt delte meninger om – det er internasjonale nettverk både for og mot.
Kvinnefronten er med i Coalition
Against Trafficking in Women, som anser prostitusjon som vold mot kvinner.
Palermo-protokollen er nøytral i spørsmålet om prostitusjon er tvang/vold eller frivillig, noe som fører til at begge
fløyene bruker denne. Nylig er det utarbeidet en ILO-rapport som legger
opp til å anse prostitusjon som arbeid.
Dette kan ikke være i samsvar med
Norges politikk når Palermo-protokollen er ratifisert/fulgt opp i norsk
lov.
Marit Kvammes interessante innledning
førte til en lengre diskusjon i landsstyret. Innledningen følger som vedlegg
til referatet.
Følgende ble besluttet:
a) NKF melder seg inn i Coalition
Against Traficcking in Women, jf. tidligere standpunkt i forhold til kriminalisering.
b) Vurdere å skrive et brev til NORADs
direktør Tove Strand dersom hun ikke
fremstår som privatperson i sitt engasjement i det nye nettverket mot kriminalisering.
c) Brev til Arbeids- og adm.dep. med advarsel om å støtte ILO-rapportens tilnærming i forhold til prostitusjon som
arbeid.
Oslo, 29. oktober 2003
Christine Hjortland
referent

