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Lederen har ordet
TAKK FOR MEG!
Nå sier jeg takk for meg som leder av Norsk kvinnesaksforening (NKF) og
som redaktør for Kvinnesaksnytt (K-nytt). Jeg har vært leder i to år (20042006), og hatt ansvaret for K-nytt siden nr 2, 2002.
Den 28.juni 2004 var NKF 120 år. Det ble omtalt i både Dagbladet og
Aftenposten - om enn ikke med prangende overskrifter. Enkelte spør om
det fortsatt er behov for kvinnesaksorganisasjoner som NKF i Norge. Til
det vil jeg svare med å sitere Berit Ås. På vårt landsstyremøte i januar 2005
sa hun blant annet: ”Kvinner eksisterer ikke i menns hoder” (Se K-nytt nr1,
2005).
Denne tilstanden hos menn viste seg å være svært aktuell etter
regjeringsskiftet i fjor høst. Det kom som en overraskelse på svært mange
at påtroppende statsminister Jens Stoltenberg tilsynelatende bare tenkte på
menn da han skulle velge nære medarbeidere på statsministerens kontor.
Som vi husker vakte denne saken stor offentlig oppmerksomhet og et aldri
så lite opprør i egen leir. For å komme ut av denne pinlige situasjonen ble
hastevedtak iverksatt i etterfølgende statsråd slik at statistikken over
kjønnssammensetningen for gruppen statssekretærer og politiske rådgivere
på statsministerens kontor kunne forbedres. Denne episoden bekrefter til
fulle at påstanden til Berit Ås fremdeles har gyldighet, men også at slike
holdninger ikke lenger tåler offentlighetens søkelys.
Dette var bare et eksempel på tingenes tilstand et lite stykke ut i det
21.århundre i ett av verdens mest likestilte land. Selv om det ble gjort store
framskritt i det 20.århundre trenger vi fremdeles pådrivere som er på
hugget når gamle ”Adam” tar overhånd, slik vi så i Stoltenbergs tilfelle.
Med andre ord er kvinnesaksorganisasjoner som Norsk
Kvinnesaksforening nødvendige og vil ha sin berettigelse i mange år framover. For å sitere meg selv fra den første lederen jeg skrev i K-nytt i 2004:
”Det synes som om likeverd mellom kvinner og menn og betydningen av
kvinnesak er en kamp som må kjempes for hver ny generasjon.”

Høringsuttalelse om forslag
til nye regler om ansattes
ytringsfrihet/varsling
Denne uttalelsen ble sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet
23.mars med kopi til likestillings- og
diskrimineringsombudet.
Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 23.12.2005 vedrørende forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Norsk
Kvinnesaksforening (NKF) takker
for muligheten til å kommentere forslaget.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF)
støtter alle tiltak som beskytter og
styrker varslernes rettigheter. NKF
mener at ”whistleblowere” eller
varslere utøver en viktig funksjon for
å demokratisere næringslivet og for å
avsløre og forhindre korrupsjon og
økonomisk kriminalitet.
Ved å styrke varslernes stilling, øker
muligheten til å bryte ned et uformelt
maktsystem som ofte skaper lojalitet
rundt ulovlige og uetiske framgangsmåter.
NKF vil framheve at dette uformelle
maktsystemet i alt overveiende grad
består av menn. Det er derfor ikke
tilfeldig at mange av varslerne i de
sakene som har kommet offentligheten til kjenne, er kvinner.
NKF er for øvrig positiv til at formuleringen om at varslingen må foregå
”på en lojal måte” er blitt tatt bort.
For Norsk Kvinnesaksforening
Berit Kvæven
leder

Lykke til videre!
Berit Kvæven
leder
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Internasjonal Kvinneliga
for Fred og Frihet (IKFF)

90 år
I 2005 var det 90 år siden Internasjonal
Kvinneliga for Fred og Frihet – Women’s International League for Peace and
Freedom - ble stiftet. Over 2000 kvinner
fra 12 land, både krigførende og nøytrale, samlet seg i Haag i april 1905. De
protesterte mot krigens vanvidd og redsel, og de stakk ut en kurs for rettferdig
og varig fred. Den kunne bare oppnås
gjennom demokrati, nasjonalt selvstyre
og internasjonalt samarbeid, mente delegatene, og skulle det være demokrati,
måtte kvinnene inkluderes. Krav om politisk medbestemmelse for kvinner både
på det nasjonale og det internasjonale
planet gjennomsyrer resolusjonene. Dette var en feministisk kongress.
Ni norske kvinner var med i Haag, de
fleste av dem aktive kvinnesakskvinner.
Da de kom hjem, dannet de en gruppe av
det som først ble kalt ”Kvindernes Internationale Komité for Varig Fred”, senere
Internasjonal Kvinneliga for Fred og
Frihet. Gruppen hadde tilslutning fra et
nettverk av over 200 kvinneorganisasjoner. Den drev en allsidig virksomhet,
men det mest betydningsfulle bidrag var,
i alle fall etter min mening, lederen, dr.
Emily Arnesens arbeid for fredspedagogikk.
Det har aldri vært noen dans på roser
å være fredsforkjemper. Medlemmer av
IKFF har ikke bare vært latterliggjort og
trakassert, men sendt i eksil, fengslet,
torturert og drept. I tillegg har de møtt på
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store, nesten uoverstigelige problemer
og dilemmaer, som også i perioder har
ført til indre splittelse. Går det an å møte
en Hitler uten våpen? Kan det bli fred i
samfunn hvor befolkningen lever i nød
og elendighet? Er det virkelig slik at
kvinner er mer fredelige enn menn?
Hvorfor ser vi i så fall kvinner slutte opp
om aggressive og voldelige regimer?
Fredsforkjemperne i IKFF har hatt
ulike svar på slike spørsmål. Stort sett
har organisasjonen stått på den linjen
som er blitt kalt ”absolutt pasifisme”.
Den har ofte tapt for overmakten. Men
den har, synes jeg, likevel hatt sin egen
betydning, fordi den har representert en
annen stemme og ofte en praktisk innsats for fred. Midt oppe i vold og ødeleggelser har noen minnet om de fredelige
løsningene.
I dag er IKFF en aktiv organisasjon,
som driver lobbyvirksomhet, informasjons- og opplysningsarbeid og gir ut
tidsskriftet Fred og frihet. Den representerer et vesentlig feministisk perspektiv i
internasjonalt arbeid i Norge.
Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1325
om kvinner, fred og sikkerhet og arbeidet rundt den har på nytt aktualisert
kvinners situasjon under og etter krig.
Jeg synes dette bør være en utfordring
også for Norsk Kvinnesaksforening,
gjerne i samarbeid med IKFF. Her gjelder det spørsmål om likestilling, om å
inkludere kvinner i demokratiet, om å

forsvare kvinners rettigheter og imøtegå
grov diskriminering og vold.
La følgende sitater fra den norske gruppens beretning fra Haag-konferansen i
1915, ”For retfærdig og varig fred,” inspirere og minne om hva det dreier seg
om.
”Den internasjonale kvindekongres benægter den paastand, at kvinder kan beskyttes under de forhold, som en moderne krigsførsel medfører. Den protesterer
kraftig mot de skjændigheter som kvinder er utsat for i krigstider, især mot den
rædselsfulde voldtægt som følger med
alle krige.”
”Da krig i almindelighet ikke skyldes
folkenes store masse, men har sit utspring fra grupper, som repræsenterer
særinteresser, henstiller den internatio-

nale kvindekongres, at utenrikspolitiken
skal underlægges demokratisk kontrol
og erklærer samtidig, at den anerkjender
som demokratisk kun det system, som
indbefatter like politiske rettigheter for
mænd og kvinder.”
IKFFs nettside har adressen:
http://www.ikff.no/
Sitatene fra beretningen fra Haag finnes
i heftet ”For retfærdig og varig fred.
Kvindernes internationale kongres i
Haag 28. april – 1. mai 1915. Beretning
fra Den norske komite.” Beretningen fra
Haag og den norske gruppens beretning
for årene 1915-1940 med kommentarer
av Mari Holmboe Ruge ble gitt ut på
nytt av IKFF i 1995.
Elisabeth Lønnå, Dr.philos,
Fredrikstad Kvinnesaksforening

5

Norsk Kvinnesaks-forening
Referat fra landstyremøtet 22.10.2005
Til stede: Berit Kvæven, Siri Hangeland,
Kari Hop Skiftesvik – Bergen, Elisabeth
Lønnå – Fredrikstad (møtte for Torild Marie Nilsen), Randi Ohna – Oslo,
Bjørg Ulsaker – Trondheim, Grethe May
Giertsen, Ellen Hoogerwerf, Beatrice Halsaa, Kristin Alterskjær og Pia A. Gaarder.
Forfall: Gunhild Ramm Reistad –
Drammen og Edwige Mortyr
1. Åpning av landsstyremøtet ved
leder Berit Kvæven
Berit ønsket velkommen og trakk frem
den nye regjeringens brudd på egne kvoteringsregler som et eksempel på hvor
stort behov det fortsatt er for kvinnesaksorganisasjoner. Komiteene på Stortinget
viser i tillegg en svært skjev kjønnsfordeling: I Finanskomiteen sitter det nå to
kvinner og 16 menn (fra 35 til 11 prosent
kvinner). I Næringskomiteen er kvinnedeltakelsen falt fra 42 til 21 prosent.
2. Valg av møteleder
Utenbys nestleder Kari Hop Skiftesvik
velges til møteleder.
3. Godkjenning av dagsorden
Godkjent, med et par omstokkinger fordi
noen av møtedeltakerne må gå tidligere.
4. Godkjenning av referatet fra landsstyret (15.01.2005) og fra møter i AU.
Referatene tas til etterretning med følgende korreksjon til landsstyrereferatets
pkt 6: Bergen har et samarbeid med Den
nasjonale scene, ikke med Den åpne
scene.
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Kommentar til landsstyrereferatet: Hva
skjedde med uttalelsen om Barne- og familiedepartementets forslag (punkt 10 i
referatet) om å begrense samværsretten
for voldsdømte foreldre? Oppklares av
AU.
5. Økonomisk oversikt, bl.a. midler til
nettsiden vår ved Berit
Regnskapet omfatter ikke de totale utgiftene til to numre av Kvinnesaksnytt. Vi
har likevel midler til oppdatering av nettsidene våre. Bjørg vil gjerne at NKF skyter inn et beløp til Trondheim som en
startpakke dersom lokallaget igjen skulle
få nye, aktive medlemmer. Landsstyret er
enig.
Regnskapet godkjennes.

mulig å lage temasider, oversikter over
høringsuttalelsene kronologisk. Man kan
ha debattsider, innlegg osv.
Vedtak: Landsstyret bevilger 25.000
kroner inkludert moms til oppdatering av
nettsidene. Landsstyret ber Elisabeth
vurdere begge tilbudene og komme med
en innstilling til AU.
6. ”En verden uten kvinner. Kvinner i
Akademia i første halvdel av 1900tallet.” ved Elisabeth Lønnå
Elisabeth holdt et foredrag om Helga Eng
basert på sin doktorgrad utgitt i boka
”Helga Eng. Psykolog og pedagog i barnets århundre”, Fagbokforlaget 2002.
Her plukker hun fra hverandre to seiglivete myter om Helga Eng: 1. Eng var i
hvert fall ikke feminist, og 2. Eng var en
surrete, gammel dame.

Nettstedet
Elisabeth har innhentet et tilbud om oppdatering og drifting av nettstedet: 20.000
kroner pluss moms og en utgift på kr.
2.500 pluss moms i året for den tekniske
driften. Oslo Kvinnesaksforening har også innhentet et tilbud. Det oversendes
Elisabeth og AU.

Eng var medlem av Lærerinneforbundet
som sto Norsk kvinnesaksforening nær. I
1903 bestemte hun seg for å ta doktorgraden i psykologi, noe hun fullførte 10 år
senere. Elisabeth forteller om en feministisk grunnholdning som går igjen i alt
Eng skrev: Eng argumenterte mot at jenter ikke var dårligere intellektuelt utrustet
enn gutter. Hun angrep hjerneforskningen som påsto at kvinner representerte et
tidligere trinn i evolusjonen mm.

Elisabeth la kort frem mulighetene som
en oppdatert nettside innebærer. Ny programvare innebærer at det blir mye enklere å drive nettstedet. Lokallagene vil
få egne sider og egne passord, og kan
legge løpende nyheter inn på hjemmesiden. Det vil bli mulig å koble seg opp og
legge inn ting også løpende under et møte. Designet vil se proffere ut, selv om
den fortsatt blir gjenkjennelig som NKF.
Sidene vil ha et arkivsystem. Det vil bli

Eng skrev en rekke bøker, blant annet om
Barnetegninger, og ble svært kjent. Først
i 1938 ble hun professor, 63 år gammel.
Det var da to år før pensjonsalderen som
for kvinner var satt til 65 år, mens den for
menn var 70. Hun hadde søkt professorstillinger også tidligere, men fikk dem ikke fordi hun var kvinne. Kvinner kunne
ikke lede institutter, var holdningen –
godt innpakket. Et professorat i Oslo ble
nedlagt fordi de ikke fant noen til stil-

lingen, og det til tross for at de hadde Eng
som kandidat. Da hun fikk stillingen i
1938, ble den amputert i forhold til utlysingsteksten. De kunne ikke nekte henne
professoratet, men de brukte hennes alder som unnskyldning for ikke å gjøre
henne samtidig til leder for instituttet.
En av bygningene på Blindern er oppkalt
etter henne. Elisabeths bok kan fortsatt
bestilles fra Fagbokforlaget.
7. Uttalelser
A. Ny kvinnefiendtlig grunnlov i Irak
Fredrikstad Kvinnesaksforening forslår
en uttalelse om den nye grunnloven i Irak
som er et stort tilbakeskritt for kvinner.
Familielovgivningen legges under sharia,
kvinner vil med andre ord være helt
underlagt menn. Grunnloven er, siden
Fredrikstads uttalelse, blitt vedtatt, men
det er også vedtatt at grunnloven skal
kunne endres.
Elisabeth skriver inn nødvendige endringer, og sender saken til Berit som tar
den opp i AU.
B. Tiltak mot tvangsekteskap
Ellen og Beatrice har arbeidet med en høringsuttalelse om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i
regjeringens innsats mot tvangsekteskap.
Bare i ett tilfelle var det uenighet i landsstyret. Punktene som ble behandlet var
følgende:

• Barneekteskap – ekteskapsalderen heves til 18 år. NKF er enstemmig enig.
• Stedfortrederekteskap – i dag godtar

Norge andre lands ekteskap selv om
det foregår via stedfortreder. Regjeringen foreslår at stedfortreder-ekteskap ikke skal godkjennes, noe NKF er
enstemmig enig i.
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• Polygame ekteskap – Regjeringen fore-

slår å ikke anerkjenne ekteskap som er
inngått i utlandet der en eller begge
parter allerede er gift - dersom en av
partene er norsk statsborger eller er fast
bosatt i Norge. Bare det første ekteskapet vil bli godkjent. NKFs flertall er
enig.
Ellen og Beatrice ønsket en modifisering som tok hensyn til kvinner og deres barn som ufrivillig er rammet av
polygami (dvs at kvinnen ikke visste at
mannen var gift tidligere). Det dreier
seg om å styrke den svakeste parten,
som med det nye lovforslaget ikke vil
få rettigheter som familieforening og
innreiserett til Norge. De ønsket derfor
at denne gruppen skulle få mulighet til
å be om opphold på humanitært grunnlag.
På dette punktet var det uenighet. Flere
mente at spørsmålet dreier seg også om
innvandingspolitikk. Det ble debatt om
hensynet til kvinner og barn skulle gå
foran det prinsipielle spørsmålet om en
indirekte anerkjennelse av polygami.
Det ble en avstemning: fem mot, fem
for og en avholdene. Lederens dobbeltstemme gjorde at forslaget til Ellen og
Beatrice falt.

Ellen påtok seg å skrive ut et forslag til
høringsuttalelse som oversendes Berit og
AU.
8. Nytt fra lokalforeningene (Bergen,
Drammen, Fredrikstad, Oslo, Trondheim)
BERGEN – ved Kari Hop Skiftesvik
Bergen Kvinnesaksforening går nye veier, og satser på å møtes på bar, cafe og
gode restauranter -noe som har vært en
stor suksess. Men BKF synes ikke de får

8

stor nok uttelling for innsatsen. For å gjøre møtene mindre arbeidskrevende, prøves nå å maile innkallingen. De som ikke
har e-post adresse får fortsatt skriftlig
innbydelse.
Hva gjelder medieoppmerksomhet så har
Bergens Tidende hatt noen oppslag.
Årets frekkeste medieutspill: BKF sendte
inn navn på det nye styret i foreningen –
uten å nevne at det var gjenvalg av det
gamle styret. Redaksjonen i BT gravet
frem et ungdomsbilde av lederen, og foreningen fikk et flott oppslag.
Forøvrig er redaksjonen i bladet Amalie
gjenoppstått. I 2005 er det blitt utgitt ett
nummer. Foreningens historiegruppe
planlegger nå at artikkelsamlingen
”Kvinnebevegelsen i 1970-åren i Bergen”skal være klar til påske. Foreningen
har også hatt en representant med i årets
TV-aksjon.
Det er planlagt et nytt strategimøte for
styret. Hensikten er å fortsette arbeidet
med å omgjøre styret fra et ”strøkent” sekretariat til et kvinnepolitisk verksted.
Ellers mener BKFs leder at kvinnesak –
det er å holde ut. Dette utsagnet har fått
ny betydning etter at Trondheim Kvinnesaksforenings gravøl. Å drive en organisasjon på sparebluss i årevis føles litt defensivt – men det er bokstavelig talt livsviktig.
DRAMMEN – Gunhild Ramm Reistad
Gunhild kunne ikke være tilstede på
landsstyremøtet, men har sendt en oppsummering av aktiviteten i Drammen:
Foreningen består av 25 medlemmer, og
er ikke særlig aktiv.
Av aktiviteter: Vårtur i Åsen. Vi møtes,
forfrisker oss, spaserer til Åspaviljongen,

et gammelt serveringssted i Bragernesåsen. Her synger vi noen sanger, spiser og
går så hjem. Før jul har vi vår tradisjonelle torskeaften. Da sitter vi ved hvit duk,
spiser torsk, taler og synger kvinnesaksens pris. Hver 8.mars er vi medarrangør
i et tradisjonelt arrangement i Drammens
Teater. Her tales det, vi har store navn,
Torild Skard, Anne Enger Lanhnstein,
Kirsti Kolle Grøndahl. I fjor talte lederen
av Fagforbundet i Drammen, Elisabeth
Arntzen. Til neste år skal vi ha en nyvalgt
Ap-stortingsrepresentant, Saera Kahn.
Ved denne anledning spilles det også teater. Teatergruppen heter 8.mars-teatret og
fremfører en revy som omhandler lokale
forhold i Drammen. I fjor spilte vi Thorbjørn-Egners spill om de tre røvere som
røver tante Sofie. De tre røvere var ordfører, viseordfører og rådmann i Drammen
osv. Gunhild Ramm Reistad spilte ordfører-Kasper.
Drammen Kvinnesaksforening har for
øvrig fått et medlem i regjeringen, Helen
Bjørnøy. Hun er tilskrevet og gratulert.
Vi regner henne nå som vår kvinne i regjeringen.
FREDRIKSTAD – Elisabeth Lønnå
Den nye lederen for lokallaget i Fredrikstad, Torild Marie Nilsen, har vært mye
sykmeldt i perioden. Elisabeth er sekretær for lokallaget, men det finnes ingen
nestleder. Laget har dermed i praksis
vært litt ”styringsløse” det siste halve
året.
Lokallaget har likevel arbeidet med TVaksjonen. Det har også halt i havn en seier også hva gjelder oppkalling av gater
etter kvinner. Natalia Bings vei er nå en
realitet. Det har også pågått en bygatedebatt i avisene. De kurdiske kvinnene som
har vært i lokallaget, har nå dannet en
egen kvinneorganisasjon.

OSLO – Randi Ohna
Oslo arbeider på samme måte som tidligere. Medlemstallet og oppmøtet til aktivitetene er stabilt.
I vårsemesteret hadde OKF møter om arbeidslivslovsutvalgets forslag til ny lov
for arbeidslivet ved likestillingsombud
Kirsten Mile, og møte om Barnelovenbarnebidrag ved Stig Rusten, leder i aleneforeldreforeningen. De var på kino og
så filmen «Mot Veggen». 8.mars holdt
Margreth Olin tale ved Camilla Colletts
statuen. På årsmøtet fikk OKF orientering om hva som skjer på Kvinneuniversietet på Løten, om en nordisk kvinnekonferanse som skal holdes neste år i
Sverige og siste nytt om krisesenteret i
Romania ved Aud Langbo. Det er også
blitt avholdt et møte i Feministisk Salong
med mannsforsker Jørgen Lorentzen. I
tillegg er det blitt organisert en lesesirkel.
Høstens program startet med omvisning
på Stortingets 1905-utstilling og teaterbesøk som handlet om Lise Lindbæk. Det
blir også møte med Fredrikstad Kvinnesaksforening med innlagt spasertur
gjennom deler av gåløypen «Kvinner på
kartet», og besøk hos skulptør Birthe Marie Løveid som har laget statuen av Katti
Anker Møller. Videre omfatter programmet møte med Elisabet Rogg om NKFs
prosjekt i Montenegro - Kvinnenes trygge hus, og oppstart av en ny lesesirkel.
Det nye styret i Oslo har også hatt kontakt med Feministisk salong. Samarbeidet fortsetter, men Feministisk Salong
driver nå initiativet på egenhånd, formelt
uavhengig av OKF. Innkallelse til eventuelle nye møter vil skje gjennom e-postlisten.
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TRONDHEIM – Bjørg Ulsaker
Trondheim kvinnesaksforening har inntil
videre lagt ned sin virksomhet. Rekrutteringen til foreningen har vært svak, og
det sittende styret har ikke lyktes med å
få til en nødvendig utskifting, eller å få
noen til å overta ansvaret. Medlemstallet
har holdt seg stabilt de siste 8-10 årene
på rundt 20. Bortsett fra de 6-7 aktive
styremedlemmene må de øvrige karakteriseres som passive støttespillere.
TKF ble stiftet i 1885 og styret ønsket å
avslutte sine oppgaver med å markere
120 års jubileet med et lystig lag og et
program som kunne gi pressedekning.
Begge målene ble nådd til overmål – en
hel side i Adressa en lørdag (omtale også
i Aftenposten og VG), og en svært trivelig feiring med Anne B. Ragde som humoristisk provokatør og med deltakelse
fra Drammen, Oslo og hovedstyret ved
Berit. Etterpå har det vært helt stille.
NKF/AU har engasjert seg for å få noen
til å drive TKF videre. Skal det lykkes,
må yngre krefter ta over - atskillig yngre
enn dagens gamle travere. De som legger
ned sine verv, er usikre på om NKF i tilstrekkelig grad appellerer til dagens yngre kvinner. Ikke fordi sakene er uaktuelle,
men mer på bakgrunn av vår arbeidsform
og til en viss grad våre prioriteringer av
saker. De fleste aktive kvinner er i dag
engasjert i å drive fram kvinnesakene i
mange andre former og fora, spesielt
gjennom partipolitikk og i yrkeslivet.
NKFs leder Berit har ikke gitt opp håpet
om å få noen nye aktive medlemmer inn i
Trondheim som kan forhindre at lokallaget blir definitivt lagt ned. Kari fra Bergen oppfordrer også sterkt til at lokallaget bare blir sovende, inntil nye kan overta.
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Fra påfølgende debatt i landsstyret:
Norsk Kvinnesaksforening har en organisasjonsmodell - med landsstyret, AU og
lokallag, som flere mener kan sies å være
både en styrke og en svakhet. Aktiviteten
i lokallagene kan skrumpe og utvide seg
som et trekkspill, og selv med lav lokal
aktivitet kan organisasjonen likevel opprettholdes gjennom AU. Dette er nok en
av årsakene til at NKF har kunnet overleve så mange år. Den byråkratiske strukturen er med andre ord en styrke, men den
blir samtidig negativ i forhold til nyere
politiske bevegelser. Rekrutteringen til
organisasjonen er dårlig, og spørsmålet
er om ikke det er noe ved selve organisasjonsmodellen som støter interesserte
bort fra organisasjonen.
Erfaringen med blant annet Feministisk
Salong viser behovet for en ny mentalitet
og nye tilknytningsformer. Vi må ha en
fast struktur, men samtidig tillate at det
oppstår nye initiativer som har en løsere,
mindre byråkratisk form og som kan
komme og gå. Det er viktig å vise fleksibilitet, åpne seg for nye organisasjonsformer, videreutvikle Internett som kommunikasjonskilde, slippe nye krefter til, få
dem til å føle seg velkomne og gi dem
mulighet til å utfolde seg.
Flere ønsker å velge nye medlemmer inn
i styrer og valgkomiteer, få deres kompetanse, vennekrets og politiske initiativ
inn i de styrende organene. Samtidig viser erfaringer fra blant annet Oslo (Feministisk Salong) at mange nye IKKE ønsker å gå inn i de tradisjonelle strukturene som opprettholder foreningen som
den er. De har sine egne interesseområder
som de gjerne holder på med i foreningen, men de vil ikke inn i det tradisjonelle
foreningsarbeidet – slik dette er fastsatt
gjennom vedtekter og tradisjon.

Så spørsmålet er om nyrekruttering primært skal skje inn i de tradisjonelle organene eller om man skal åpne for andre
initiativer og andre tilknytningsformer.
Nye som dumpes inn i AU, er heller ikke
en god ting. Erfaringen er at man kommer inn i et organ som det er vanskelig å
forstå og som fremstår som en tungrodd
papirmølle med mye administrasjon og
liten politisk debatt. Det er blitt noe bedre etter at disse problemene er blitt tatt
opp i AU, men problemet er på langt nær
løst.
Lokallagsledere uttrykte forøvrig sterk
uenighet i at AU-referatene ikke er viktige. Det ble også sagt at for mye av kontingenten lokalt innbetales til Norsk
Kvinnesaksforening. Og et forslag og en
oppfordring kom til slutt: Hva med å lage
en nettsalong, dvs åpne for en bredere debatt på nettsidene?
Lederen oppsummerte med at vi trenger
både struktur og mangfold. Undertrykkingen av kvinner skifter form fra generasjon til generasjon, og fortsatt er det
langt igjen. Behovet for kvinnesaksorganisasjoner er dermed ikke mindre enn før.

IAW: Siri har gått ut av IAWs internasjonale styre og er blitt leder for utvalget
som arbeider med trafficking og prostitusjon. En representant for Den islandske
kvinnesaksforeningen sitter fortsatt i styret, og hun vil reise som Siris vara til neste IAW-møte i Burkina Faso. Der vil hun
legge frem revisjonen av handlingsprogrammet på området ”Trafficking og prostitusjon” som Siri har utarbeidet. Revideringen skal i første omgang bare fremlegges, og vil ikke bli avgjort før i 2007.
I sitt IAW-arbeid har Siri nå en støttegruppe i København på 6-8 personer. De
skal arrangere en stor IAW-konferanse i
København høsten 2006. Støttegruppen
vil bli et eget sekretariat og kommer til å
søke støtte blant annet i Danmark til arrangementet.
Det er viktig å merke seg at EWL (European Womens Lobby) – EUs kvinneorganisasjon – har gått inn for kriminalisering
av horekunder.
10. Landsmøtet 2006
Neste landsmøte fastsettes til lørdag 6.
mai 2006.
Referent: Pia A. Gaarder

9. Orientering om NOKS (Nordiske
kvinneorganisasjoner i samarbeid) og
IAW (International Alliance of Women) ved Siri
NOKS: Utvekslingen av erfaringer viser
at situasjonen for kvinner i NOKS-området ikke er positiv. På Færøyene er kvinnenes stilling verst. De har ikke rett til fri
abort og det finnes ingen støtte til kvinneorganisasjonene overhodet. I Norden
er det de norske kvinneorganisasjonene
som får minst økonomisk støtte av alle.
Mens det i Norge finnes 50 krisesentre,
er tallet i Finland bare to.
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B-post
Avsender:
Norsk Kvinnesaksforening
Postb. 8901 Youngstorget
0028 Oslo

Ressursbank FOKUS-web
FOKUS, v/informasjonsleder Sidsel E.
Aas, har bedt alle sine medlemsorganisasjoner om å spre følgende informasjon
til medlemmene:
FOKUS ønsker å lage en ressursbank
over aktuelle personer som kan tenke
seg å bidra aktivt med sin kunnskap og
kompetanse på internasjonale kvinnespørsmål. Målet med ressursbanken er å
synliggjøre ressursene blant FOKUS-or-

ganisasjonenes medlemmer, og styrke
samarbeidet mellom organisasjonene og
de som arbeider tematisk med internasjonale kvinnespørsmål.
Interesserte personer som ønsker å være
med i ressursbanken, bes fylle ut følgende informasjon:
Navn, e-post adresse, telefonnummer,
arbeidstittel, utdanning,
og returnere til sidsel@fokuskvinner.no
så raskt som mulig.

Vi minner fortsatt om - Web-siden vår: www.kvinnesak.no
Her vil du finne mer om NKF-aktivitetene.
Redaktør for dette nummeret av Kvinnesaksnytt: Berit Kvæven

✁
Jeg ønsker å bli medlem av Norsk Kvinnesaksforening
Navn:................................................................................................................
Adresse:...........................................................................................................
Sendes:
Norsk Kvinnesaksforening, Postb. 8901 Youngstorget, 0028 Oslo

AS Eidsvold Blad 63 92 27 00

