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REFERAT 
Sak  Landsmøtet i Oslo 
Sted  Thon hotell Opera  
Dato  2.-4.9.16 
Tilstede Ragnhild Herje Johannessen, Elsa-Karin Wollen 
 

2.9.16 Get Together 
Sightseeing/spasertur fra hotellet til Lompa restaurant i det nye utbyggingsområdet langs sjøen, Oslo øst 
 

3.9.16 Landsmøte. Tema: For kvinners rettigheter. Mer jobb å gjøre! 
Jane Bordal, Oslo zontaklubb, konferansier, innledet med å presentere Osloklubben som 
ble stiftet i 1947, 20 medlemmer, møteplass KNA-hotellet.  

 Årskontingent kr 1900,- + et adm.gebyr på kr 650,- for å dekke kostnader til møteplass.  

 Lokalt prosjekt: JURK – Juridisk rådgivning for kvinner.   

 Målsetting: Oslo Zontaklubb vil i ord og handling jobbe for å styrke kvinners status 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  De vil skape engasjement om zontas programmer 
nasjonalt og internasjonalt, skape et attraktivt og godt miljø i klubben, by på et 
profesjonelt nettverk, og ha en god økonomi som muliggjør bidrag til prosjekter.   

 De slår fast at det er mer jobb å gjøre. Selv om vi har rettigheter, er det ikke sikkert vi har likestilling 
 

Åpning av Landsmøtet v/ordfører Marianne Borgen, som har permisjon fra stilling i Redd Barna.  
 Barns rettigheter er kvinners rettigheter. Jenter må få vokse opp i et samfunn uten vold/voldtekt, vi må 

utvikle solidariteten. 65 millioner mennesker er på flukt, 25 millioner utenfor eget land, en stor andel er 
kvinner og barn, funksjonshemmede rammes hardest.  

 2.9.15 viste massemedia et bilde av en far som holdt sin døde sønn i armene – ”la dette 
aldri skje igjen”, et ikon på grusomhetene. 4 200 har druknet i Middelhavet etter dette, 
6 500 er blitt reddet. 

 Oslo har 10-11000 nye innbyggere pr år, 5-6 nye skoler åpnet for en uke siden. 

 59 representanter i Oslo bystyre med dårligste kvinnerepresentasjon på 28 år, 36 
menn, 23 kvinner. AP har 7 kvinner, 13 menn. Leder for en by med mange tusen 
gatenavn oppkalt etter menn, 8 av 10 biografier handler om menn, stort sett menn 
som skriver historien. 

 Leder en by der mange kvinner tar forhåndsregler for å gå ut om kvelden, det å ferdes trygt er en 
kvinnesak. 

 Leder ”Redd for å gå hjem” – viktig kvinnesak, vold i hjemmet, barn blir ”voldsofre” – vitne til vold. 
Krisesenteret er stort sett fullt. 

 Empowerment – forsterke hverandre, føle seg sterk med andre kvinner. Være med på å bedre 
samfunnet og verden. 

 

Astrid Nøkleby Heiberg, f.1936, norsk psykiater og politiker, tidligere vært statssekretær i høyre 
og leder av Røde kors 

 Etter få år som pensjonist, ble hun yrkesaktiv igjen.  

 Hun lager nå strategi for et mer aldersvennlig samfunn, der planarbeid, kultur, bolig, 
transport og friluftsliv skal bidra til at eldre kan leve aktive og selvstendige liv. Nye 
metoder for medvirkning og deltagelse i nærmiljø og utvikling av lokalsamfunn skal 
utvikles og tilrettelegges for eldre. Det skal legges til rette for god informasjon om 
boliger som er egnet for en aldrende befolkning 

 Studenter i dag vil forlate yrkeslivet ved 62-års alder, hvordan ”kose seg” i 30 år til de blir 90?  

 Hvordan få de eldre til å stå i arbeid lengre? Arbeidsplassen er det sosiale treffstedet!  
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 Til lengre vi lever, jo større utfordringer for helse og omsorgssektoren, demensplager, GPS tar vare på de 
eldre 

 

FOKUS - v/administrativ leder Mette Moberg  

 FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – er et kompetanse- og 
ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på 
informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingsarbeid.  

 Overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og 
politiske situasjon internasjonalt.  

 Gir ut tidsskriftet I FOKUS, send e-mail å få bladet gratis. 

 Deltar i 16 dagers kampanjen mot vold og seksuell trakassering. Kan søke Fokus om tilskudd til prosjekt, 
kr 200 000,- går til kvinneorganisasjoner 

 

JURK – juridisk rådgivning for kvinner – ved 3/kvinnelige jusstudenter. Ett års arbeid gir 30 
studiepoeng 
 Fri rettshjelp for kvinner av kvinner. Over 50 000 kvinner har fått fri rettshjelp. Hjelp til selvhjelp 

 Internasjonal avdeling støtter bestemte prosjekter utenfor landets grenser – Guatemala – ivaretar 
kvinners rettigheter der. Tanzania – KIEKO – likestillingsrettigheter. Rådgivende rettshjelp. Alle lover 
skrevet på engelsk, dermed uforståelig for mange. Den økonomiske støtten fra Norge er helt nødvendig 
for at organisasjonen skal eksistere.  

 
Familie/arv/barnerett 

 Samboerforhold står overfor økonomiske utfordringer ved brudd, sjeldent inngått samboerkontrakt, 
oftest muntlige avtaler, mannen truer med advokat, ujevnt styrkeforhold mellom partene 

 Ekteskap: utenlandske kvinner skriver under på kontrakter/avtaler de ikke forstår, tror mannen eier alt. 

 UDI/folketregister – ulike tolkninger av ”gift” i utlandet 

 Foreldretvister: krangler om småting, megling kunne løst tvisten. Foreldre hevner seg på hverandre, 
unnlater å skrive under på valg av skole osv. 

 Utgifter: Barnefar betaler lite/ingenting for barnet, gir ikke barnet mat ved besøk, tvinger mor til å betale 

 Konfliktene forts. etter rettsbeslutning 

 Barnevernsaker: ikke innsyn, mange klienter redde for barnevernet, dårlig erfaring via andre, frykt for å 
miste omsorgen 

 Arv: Utfordringer ved livets slutt, unndrar barn/slektninger fra arv 
 
Arbeid, trygd, sosiale rettigheter 

 Arbeidsrett: mangler arbeidskontrakt, lønnsslipper, trakassering, mobbing  - sammensatt bilde 

 Diskriminering ved graviditet, får ikke jobb 

 Trygd/NAV: bestemte vilkår må være oppfylt for å få arbeidsavklaringspenger, uføretrygd. Mangelfull 
oppfølging fra NAV 

 
Bolig og utlendingsrett, vold, fengsel, gjeld 

 Oppholdstillatelse, asylsøknader, klager til UDI 

 Tør ikke åpne brev, hjelp til å lage gjeldsoversikt, nedbetalingsplan 

 Pengekravsrett: krever fra motparten, sikre pengekravet 

 Fengselsrett: Besøker kvinnefengsel 2 ggr pr uke, de innsatte skriver seg på liste, får samtale. Kan 
komme fra dysfunksjonelle hjem, utøver vold selv, forstår kanskje ikke hvorfor de er i fengsel. Ordner 
kontakt med familien, telefonsamtaler, sikrer rettigheter i fengsel 

 Vilkår for å få saken opp på nytt, oversikt over gjeld, mulighet for gjeldsordninger 
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Vold/mishandling/økonomisk vold 

 Informasjon om tilbud, rettshjelp, bistandsadvokat, hjelp til å søke voldsoffererstatning fra staten 

 Fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold, kvinner forstår ikke norsk, mannen tar opp forbrukslån og 
hun må skrive under 

 
Prosjekt v/JURK 

 Samboerprosjekt 

 Menneskehandel prosjekt  

 Spørreundersøkelse blant innsatte i Norge 

 Voldtektsprosjekt – foredrag skoler, seminar 

 Fri rettshjelp prosjekt 
 

Landsmøtesaker 
 Dagsorden, opprop delegater, fullmakter, innkalling, konferanseregler 

godkjent. 

 Valg av møteleder, ordstyrer, referenter, medlem til å skrive under 
protokollen, tellekorps og parlamentariker 

 Godkjenning av protokoll fra landsmøtet i Egersund 2014. 

 Klubbstatus kort orientering fra hver klubb. Klubbrapportene – ligger på 
internettsidene til Zonta Norge, informativ, nyttig, les mer under: 
zontanorge.org/Hvem er vi/Ledelsen i Zonta Norge/Landsmøter/ 

 Rapporter fra området ved AD, Amelia Earhart komité og organisasjonskomité, 
sistnevnte hadde ingen aktivitet.  

 Rapport fra Informasjonskomité v/Astrid G Eikseth. Konstituering: Ragnhild 
Herje Johannessen valgt som webmaster for Area 4 

 Det nye styret i ZN fra venstre visepresident Elin Hetland Mong , Egersund, 
president Mari Ramsten Vangdal, Oslo, sekretær Solveig Jacobsen, Oslo og 
kasserer Thrine Seglem, Egersund 

 
Innkomne saker 

 Kontingenten for Zonta Norge vedtatt økt fra kr 525,- pr medlem til kr 600,- 
pr medlem grunnet økning i kontingent fra D13 og årlige kostnader til Google 
lisenser/mailadresser som utgjør kr 375,- pr klubb 

 Vedtak om nytt landsprosjekt i 2018, ber om forslag fra klubbene. Dette utelater ikke støtte til 
fistulaprosjektet 

 Forslag fra Sauda om Convention hvert 4. år nedstemt 

 Revidert regnskap for 2015-16 vedtatt, Budsjettforslag for 2016-17 vedtatt 

 Valg vedtatt 

 Sauda zontaklubb har landsmøte i 2018 og Trondheim i 2020 
 
4.9.16 Vandring på operataket i solskinn og flotte omgivelser. 
Omvisning i Den norske opera, back stage og i sal, utrolig interessant å 
se kostymer, utstyr, scene og få et innblikk i det som foregår. 
 
Deltagelse på landsmøter gir faglig påfyll, er lærerikt og interessant. Her 
møter vi ulike mennesker som arbeider for felles sak i en hyggelig og 
sosial atmosfære 
 
Ragnhild Herje Johannessen 
deltaker/referent 


