har hatt følgende oppfølging på de områdene
som landsmøtet i 2002 pekte på
somprioriterte:
• Kontakt med lokalforeningene: AU har vært
bevisste på å trekke lokalforeningene med i
høringsrunder på offentlige dokumenter når
dette har vært praktisk mulig
• NKFs web-side: Elisabeth Lønnå har i hele
perioden vært web-redaktør med Beatrice
Halsaa i AU som kontaktperson.
• Kvinner med innvandrerbakgrunn: Ingen
særskilte tiltak i regi av NKF, men flere av
lokalforeningene har jobbet aktivt med slike
spørsmål.
• Antivoldsdagen 25. november: NKF og
OKF har samarbeidet om deltakelse i
koordineringsgruppa for antivoldsdagen.
• Oppfølging av prosjektet i Romania: Det
vises til omtale foran.
Mot slutten av perioden har det vært mye
fokus på yngre feministers tilhørighet/ deltakelse i tradisjonelle kvinnesaksorganisasjoner, særlig NKF. Flere oppslag i Klassekampen fra 8. mars og i ukene etterpå. Som en
følge av denne diskusjonen har også det
gledelige skjedd at flere feminister har meldt
seg inn i foreningen. Temaet er også satt opp
til diskusjon på landsmøtet 17. april 2004.
Kvinnesaksnytt
Kvinnesaksnytt har blitt utgitt to ganger i året
i perioden (sommer og årsskifte). Dette
innebærer en fortsatt prioritert satsing fra arbeidsutvalget/landsstyret for å sikre best
mulig medlemskontakt. Lokalforeningene
har vært flinke til å sende inn bidrag til bladet.
Dette sikrer også god informasjon på tvers av
lokalforeningene utenom landsstyremøtene.
Av emner som har vært omtalt i Kvinnesaksnytt nevnes:
• IAWs virksomhet (referat fra styremøter
med mer)
• Foreningens web-side
• Krisesenteret i Bucuresti
• Landsstyrets uttalelse fra januar 2003 om
kvinnelig verneplikt (sterk avstand fra
utspill om innføring av verneplikt)
• Rapport fra Helga Hoel, Trondheim, fra
deltakelse på internasjonal kvinnekongress i Uganda sommeren 2002.
• Uttalelse fra AU av februar 2003 om at
folketrygdens besteårsregel bør bestå (innspill til Pensjonskommisjonen)
• Orientering om nettverket mot prostitusjon og handel med kvinner og uttalelsen

fra AU om kriminalisering av horekundene
• Samtlige avgitte høringsuttalelser har vært
tatt inn i Kvinnesaksnytt. Disse er
gjennomgått nedenfor.
Representasjon
1) IAWs styremøter i Wien og Sri Lanka. Siri
Hangeland deltok ( i egenskap av styremedlem)
2) Representantskapsmøte i FOKUS i
november 2002. Siri Hangeland deltok.
Hun er for øvrig også medlem av
valgkomiteen til FOKUS sitt styre.
3) Milepælkonferanse i regi av BFD,
Likestillingssenteret og FOKUS januar
2003. Christine Hjortland deltok.
4) Markering av kvinnestemmerettens 90årsjubileum i november 2003. Edwige
Mortyr, Turid Loewe og Christine
Hjortland deltok i markeringen i Oslo
rådhus. Christine deltok også i markeringen på Stortinget.
5) FNs generalforsamling (deler av) høsten
2003. Siri Hangeland ble av FOKUS
utvalgt som representanten for de norske
kvinne-organisasjonene.
6) Representantskapsmøte på Kvinnemuseet
i 2002 og 2003. Christine Hjortland deltok
begge gangene.
7) Det nordiske samarbeidet (NOKS). Siri
Hangeland har deltatt en gang i perioden.
8) Kampanjen for flere kvinner i kommunestyrene (lokalvalget i 2003). NKF var
formelt medlem av kampanjen, men deltok
ikke på møtene.
Høringssaker
NKF har i perioden avgitt høringsuttalelse
om følgende saker:
1) Til Justisdepartementet om utredningen
om fornærmedes stilling i straffesaker
2) Til Justisdepartementet om styrket innsats
mot
tvangsekteskap
(endringer
i
straffeloven)
3) Til Barne- og familiedepartementet om
innarbeiding av kvinnekonvensjonen i
norsk lovgivning
4) Til Kommunal- og regionaldepartementet
om felles håndhevingsapparat for likestilling mellom kjønnene og etniske minoriteter.
5) Til Justisdepartementet om utredningen
fra Kvinnevoldsutvalget
Oslo, 16. april 2004
for Arbeidsutvalget
Christine Hjortland
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