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Lederen har ordet

Eksperiment i blinde?

Vi er i gang med et utrolig viktig og spennende
eksperiment. Men nyskapende foreldre trenger
både kart og kompass for å finne gode veier. Hvis

de må eksperimentere i blinde, risikerer vi ikke
bare frustrerte foreldre, men ulykkelige barn.
Torild Skard, leder

Folk flest ristet på hodet i 1953 da barnepsykolo
gen og kvinnesakskvinnen Åse Gruda Skard krevde
at familien måtte omorganiseres. Skulle kvinnen
få sin rettmessige plass i yrke og samfunn, måtte
mannen ta del i husarbeid og barneomsorg.
Et halvt århundre seinere er det blitt en utbredt
oppfatning at farsrollen må utvides, og det treffes
tiltak for å få menn hjem.
Om enkelttiltak kan diskuteres, er trenden ut
merket og må styrkes. Samtidig melder det seg
spørsmål når vage prinsipper skal settes ut i livet.
Hvordan skal familien endres? Hvem skal bidra med
hva? Skal mor og far gjøre akkurat det samme –
eller kan og bør det være forskjeller? Kvinnesaka har
et problematisk forhold til biologi, men legger den
føringer vi må forholde oss til? Og midt i all likestil
lingen, hvilke behov har barn på ulike alderstrinn?
På en måte var det enklere før – nybakte for
eldre kunne gjøre som de hadde sett sine foreldre
gjøre. Men nå skal det være annerledes. Hvor henter
unge kunnskap og modeller for et mer likestilt
foreldreskap?
Skolen er underlig fraværende. Vi gir de unge
alt vi kan for et vellykt yrkesliv – men for et vellykt
familieliv? For å ta seg av barn? Her svikter det.
Hvor er kursene i barnepsykologi? Vi må ta sertifikat
for å kjøre bil, men for å oppdra unger? Hvor er
foreldreskolen?
Det fins svangerskapskurs der også fedre kan
være med. Godt er det – så langt det går. Men i
pengeknapphetens kommuner skjæres det ned
på så vel svangerskapskontroll som kurs. Nybakte
foreldre opplever at de kastes ut av fødeavdelingen
før ammingen er kommet i gang, og må selv finne
ut av mating og stell. Og hva med det som går ut
over svangerskap og fødsel og dreier seg om barnas
oppdragelse?
2

Helsestasjonen spiller en nøkkelrolle i formid
ling av helseopplysning og foreldreveiledning. De
foretar hjemmebesøk og organiserer samtalegrup
per. Tilbudet varierer fra kommune til kommune
og igjen, med press på økonomien, reduseres
omfanget en del steder.
Bøker og annet materiell er å få, særlig om
mat og amming, stell, søvn og sjukdom. Psyko
logisk litteratur om barns utvikling, følelser og
tanker fins også, men mindre. Flere ukeblad foku
serer på foreldre og barn og det er nettsteder som
ammehjelpen, babyverden og famlab, der fagfolk
gir råd. Men informasjonen er usystematisk og det
er ikke alltid lett å finne det en trenger. Det gjelder
også TV. Nyttige serier er vist, men ”Nanny”-ene
er mer til underholdning enn til hjelp. Og NRK
har skuffet med at de ikke vil lage et ordentlig
”Barne-puls”-program.
Spørsmålet er om unge foreldre som ønsker å
endre de tradisjonelle rollene, har tilstrekkelig inn
sikt og får egnet assistanse til å gjøre dette på en
god måte – en måte som ikke bare ivaretar egne,
men også barnas behov på skikkelig vis?
Neste spørsmål er om vi egentlig vet hva som
er ”skikkelig vis”? Kvinnesaksforeningen ba fem
studenter ved Universitetet i Oslo om å kartlegge
kunnskapen om barnets første leveår. Det viste seg
at det fra norsk side pågikk forbløffende få under
søkelser. Det var enkelte interessante prosjekter,
men de var spredt og begrenset. Samtidig sprikte
fagfolks oppfatninger av hva som er ”bra”. Det er
tydelig at det trengs en opprustning av forskningen
for å øke innsikten i hva et likestilt foreldreskap
kan og bør være, og finne ut hva som faktisk skjer
i familiers liv og barns oppvekst. Fører likestil
lingspolitikken til det vi tror – eller noe helt annet?
Hvilken lærdom kan vi trekke av erfaringene?

Forslag til statsbudsjett 2009

Kjønnsrettferdig budsjett?
Norsk Kvinnesaksforening har følgende
kommentarer til Barne- og Likestillingsdepartementets innsats for likestilling:
Til tross for enkelte positive tiltak har bud
sjettforslaget ikke den høye profilen en kunne
forvente av den rødgrønne regjeringen i kampen
for kjønnsrettferdighet.
Fedrekvote delvis på bekostning av mor
Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten i forel
drepengeordningen fra seks til ti uker. Foreldrepen
geordningen blir samtidig økt med to uker fra 44
til 46 uker med full støtte og fra 54 til 56 uker med
80 prosent. Norsk Kvinnesaksforening er glad for
at Regjeringen utvider fedrekvoten. Dette er positivt
for å styrke fedrenes rolle som omsorgspersoner.
Og forslaget er mer fleksibelt og kvinnevennlig enn
den virkelighetsfjerne mekaniske matematikk som
enkelte har gått inn for (med deling av permisjo
nen i 1/3 til far, 1/3 til mor og 1/3 på deling).
I Soria Moria lovte Regjeringen å utvide fars
permisjon til ti uker ved å forlenge den samlete
permisjonen med fem uker. Det er tidligere gitt
en uke. Nå gis det to til. Men Regjeringen sparer

nå på utgiftene ved å redusere den tida mødrene
kan få med to uker. En kan si at dette er moderat,
men det er likevel et velferdsgode som tas fra mor
til fordel for far. Det burde være unødvendig. Her
skulle Regjeringen vært mer sjenerøs overfor kvin
nene. Det er mange som trenger det.
Ingen styrking av likestillingsarbeidet
I 2007 økte Regjeringen bevilgningen til familieog likestillingspolitisk forskning, opplysnings
arbeid mv (som nå bare heter ”forsknings- og
utgreiingsverksemd, tilskot mv.”, fordi innvan
drerspørsmål også er inkludert) Men dette skjedde
ikke i 2008 og det foreslås heller ingen økning i
2009. Skal en få fart på likestillingsarbeidet, trengs
imidlertid betydelig større satsing.
Menn prioriteres
Ved sida av et generelt arbeid for å fremme kjønns
messig likestilling og ivareta interessene til enkelte
spesielt utsatte grupper, fokuserer Regjeringen
sterkt på endring av manns- og farsrollen. Norsk
Kvinnesaksforening mener dette
er vesentlig for å akselerere
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prosesser i retning av økt likestilling. Samtidig er
det viktig å stimulere og støtte videreføringen av et
mer omfattende tradisjonelt kvinnesaksarbeid. Slik
situasjonen er i dag, får Reform ressurssenter og
andre tiltak med sikte på for menn større bevilg
ning (vel 6 mill kr) enn alle kvinne- og likestil
lingsorganisasjonene til sammen (vel 4 mill kr).
Støtten til Reform er økt i budsjettforslaget for
2009, noe som ikke er tilfelle for støtten til kvinneog likestillingsorganisasjonene.
Det er imidlertid langt igjen til kvinner har
samme status, innflytelse og ressurser som menn
og det må arbeides aktivt for styrke kvinners stilling
på ulike områder. En oppgave av stor betydning er
å bidra til kvoteringsordninger og andre positive
virkemidler slik at kvinner får tilfredsstillende yrkes
arbeid, stillinger og lønn og kan forene yrkesinnsat
sen med en kvalitetsmessig god omsorgsinnsats.
Likestillingsarbeidet er ikke bare avhengig av en
offentlig likestillingspolitikk, men et aktivt pådriver
arbeid fra frivillige kvinne- og likestillingspolitiske
organisasjoner. Disse spiller en sentral rolle for å
påvirke opinionen og fremme tiltak som styrker
kvinnenes stilling og skaper større balanse mellom
kvinner og menn. Men det kreves stor innsats på
frivillig basis for å drive et effektivt og kontinuerlig
arbeid, ta initiativ, foreta utredninger, drive fram
prosjekter mv. Organisasjonene er
avhengige av støtte fra det offent
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lige for å kunne drive skikkelig og det er vesentlig å
få en betydelig økning av støtten. Ser vi til Sverige,
er statsstøtten til kvinners organisering og likestil
lingsprosjekt av en helt annen størrelsesorden enn
vi opererer med her i landet.
For lite forskning
Skal likestillingsarbeidet lykkes, må det baseres på
kunnskap og kompetanse. Til tross for Regjerin
gens finansiering av forskningsprogram og pro
sjekter er det her store mangler. Og de skyldes ikke
mangel på støtteverdige søknader, men altfor
knappe forskningsbevilgninger. Kjønnsforsknings
programmet får bare 4 mill kr.
Mangelen på kunnskap og informasjon om
likestilling ble ikke minst påpekt av FNs komite
for kvinnekonvensjonen under eksaminasjonen av
Norge i fjor. Komiteen savnet blant annet en om
fattende kartlegging av voldsbruken i samfunnet
ikke bare ut fra kjønn, alder og etnisitet, men også
ut fra type vold og forholdet mellom utøver og
offer. I arbeidslivet trengs data om kjønnsfordelin
gen i deltids og fulltids arbeid innen ulike sektorer
og på ulike kompetansenivå. Komiteen tilrådde
videre at Regjeringen skulle sørge for jevnlige
studier av likestillingspolitikken for å undersøke
om resultatene svarer til forventningene.
Det fins i dag ingen systematisk forskning, bare
noen spredte innsatser, for å vurdere virkningene
av den offentlige likestillingspolitikken, av ulike
strategier som likebehandling, særbehandling,
kvotering og ”mainstreaming”, og av effekten
av det nye likestillings- og diskrimineringsappa
ratet. Dermed mangler grunnlag for et målrettet
og effektivt pådriverarbeid. Det trengs derfor en
generell styrking av kvinne- og kjønnsforskningen
i tillegg til en mer fokusert likestillingsforskning.
Endring av menns roller fører uvegrelig med seg
endring av kvinners roller, spesielt når det gjelder
familie og barneomsorg. NKF mener Regjerin
gen må bidra til økt fokus og forskning omkring

likestilt foreldreskap utover de beskjedne prosjekten
som det henvises til i budsjettet. Det er behov for
mer kunnskap om så vel følelsesmessige som
praktiske, økonomiske og rettslige konsekvenser av
endringer i retning av mer likestilte foreldreroller.
Spørsmål som bør utforskes nærmere, omfatter
blant annet: Hvordan opplever moderne mødre en
situasjon med mer likestilte fedre? Hvordan virker
det inn på barna og ivaretakelsen av deres behov?
Hvilke forutsetninger har dagens foreldre for et
likestilt foreldreskap? Er det interessekonflikter
mellom mor og far og mellom foreldre og barn?
Bidrar større formell likestilling av foreldre og økte
rettigheter til fedre til økt kjønnsrettferdighet, eller
må det tas mer hensyn til faktisk omsorgspraksis,

slik at kvinners liv som mødre ikke vanskeliggjø
res gjennom formelt mer likestilte foreldreskap?
Hva med anbefalingene fra FN?
Etter eksaminasjonen av norsk likestillingspoli
tikk i FN i fjor, fikk vi en rekke anbefalinger fra
FNs komite for kvinnekonvensjonen. Men det er
ikke klargjort fra Regjeringens side hvordan den
vil følge opp disse anbefalingene. Norsk Kvinne
saksforening etterlyser derfor en redegjørelse for
anbefalingene og oppfølgingen.
Torild Skard, leder. Uttalelser ble sendt Barneog Likestillingsdepartementet samt familie- og
kulturkomiteen på Stortinget.

Eget likestillingsombud
I debatten om likelønnskommisjonen er søkelyset
satt på det offentlige apparatet for å fremme
likestilling mellom kjønnene. Med de erfaringer
som er høstet, er det all grunn til å styrke likestil
lingsapparatet og et eget ombud vil bidra til dette.
Dessuten bør det tidligere likestillingssenteret
gjenopprettes.
Norsk Kvinnesaksforening aksepterte sammen
slåing av ombudene i 2005 under forutsetning av
at en beholdt et pådriverapparat for likestilling
mellom kjønnene med høy kompetanse som
kunne ivareta likestillingsspørsmål i samfunnet
og støtte opp om drivkrefter i ønsket retning.
Men så har ikke skjedd. Selv om det forente
ombudet har tatt enkelte verdifulle initiativ, har
pådriverarbeidet stort sett vært svakt. Ombudet har
tydeligvis manglet kapasitet og kompetanse til en
skikkelig innsats for å bekjempe kvinnediskrimi
neringen i samfunnet. Den løpende dokumenta
sjonen, fokuseringen på ulike problemstillinger og
samarbeidet med kvinneforskningsmiljøene som

det tidligere likestillingssenteret la stor vekt på, er i
liten grad videreført. Ombudet har også hatt van
sker med å nytte kompetansen i andre instanser
der denne finnes, og det er ikke etablert noe bredt
og systematisk samarbeid med kvinnebevegelsen.
Typisk i så måte er at ombudets brukerutvalg ble
oppnevnt uten representasjon fra de generelle
kvinnesaksorganisasjonene. Svakhetene ved
ombudets arbeid viste seg ikke minst i forbindelse
med kampanjen for å øke kvinnerepresentasjonen
i kommunestyrene i fjor. Når en skal ta hensyn til
så mange ulike grupper samtidig, blir virksomhe
ten uten skikkelig fokus og kraft.
Ombudet er gitt ansvar for all slags ”diskri
minering”. Faktisk må det forholde seg til så mye
som 13 ulike diskrimineringsgrunnlag. En må
undres hvordan det er mulig å ha skikkelig innsikt
og kompetanse på alle disse områdene?
Diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell
orientering, religion, alder, etnisitet og funksjons
hemming representerer vesentlige samfunns
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problemer, men diskrimineringen har svært ulik
karakter, omfatter ulike grupper og krever ulike
tilnærminger i styrkingen av rettigheter. Det er
derfor ikke gitt at et felles ombud er et tjenlig
virkemiddel for å bekjempe de ulike formene. Det
hevdes at et felles ombud er viktig av hensyn til
grupper som rammes av ulike typer diskrimine
ring samtidig, for eksempel minoritetskvinner. Det
er viktig å vie mennesker som utsettes for dobbelt
og tredobbelt diskriminering spesiell oppmerk
somhet, ettersom de ofte står i en særlig vanskelig
og utsatt stilling. Men deres interesser vil kunne
ivaretas like godt eller bedre med andre ordninger

enn et felles ombud, f.eks. gjennom spesielle mål
rettete organer eller samarbeidsordninger mellom
ulike ombud.
Et felles ombud får lett den svakhet at kompe
tansen på hver enkelt form for diskriminering og
dermed også samspillet mellom dem blir for svak.
Dessuten blir debatten om forholdet mellom de
ulike formene primært et internt anliggende
i ombudet i stedet for en sak for offentlig
meningsutveksling.
Av Torild Skard
Trykt litt avkortet i Klassekampen 28. august 2008

Ulikelønn i Harstad
Fagforbundet reagerer kraftig på at Likestillings- og
diskrimineringsnemnda har uttalt at Harstad kom
mune ikke bryter likestillingslova selv om mann
lige avdelingsingeniører får over 40 000 kroner mer
i lønn enn kvinnelige avdelingssjukepleiere.
– Med diskrimineringsnemndas velsignelse kan
en nå forskjellsbehandle med utgangspunkt i
et marked, uttaler Mette Nord i Fagforbundets
ledelse. Hun beklager sterkt at nemnda har over
prøvd vedtaket til likestillingsombudet som slår
fast at Harstad kommune brøt likestillingslova når
de lønnet de to ledergruppene ulikt.
Harstad kommune og kommunenes arbeidsgiver
organisasjon KS anket avgjørelsen til Likestillingsog diskrimineringsnemnda. Flertallet i nemnda har
kommet til at Harstad kommune har godtgjort at
ulik avlønning har vært nødvendig for å beholde
avdelingsingeniørene som fagkoordinatorer og
rekruttere til yrket.
– Stadig mer lokal avlønning og lønnsfastset
telse skjer uten at en har kampmidler, under
streker Mette Nord. Dermed blir det mer vekt på
arbeidsgivers styringsrett og økte lønnsforskjeller.
Markedskreftene rår i stedet for likeverdighet i
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Avdelingssykepleierne Hilde Danielsen og Ellen Johansen, begge medlemmer av Fagforbundet, fikk ikke
medhold om å lønnes likt med avdelingsingeniører i
Harstad kommunet. Foto: ODD LEIF ANDREASSEN

lønn når det gjelder faglig kompetanse og ansvar.
Dette er et alvorlig signal om at økt lokal avløn
ning går utover likestillingsprinsippene.
Vedtaket i nemnda er en bremsekloss i arbeidet for
likebehandling av manns- og kvinnedominerte
yrker og verdsetting av likeverdig arbeid, konsta
terer Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Harstad
kommune, Eva Granås. I en situasjon med
stor mangel på sjukepleiere og førskolelærere er
det spesielt beklagelig.
Fagforbundet vurderer nå saka lønnspolitisk og
juridisk.
Monica Schanche,
Fagbladet, 18.11.2008

Kvinnediskriminering i kunsten
Arbeidsutvalget i Norsk
kvinnelige bildekunstnere ofte svært van
Kvinnesaksforening har sluttet
skelige kår, på grunn av de store produk
seg til følgende uttalelse fra
sjonskostnadene: atelierleie, materialer,
bildekunstneren Mai Bente
frakt, fotografering, kataloger etc. I tillegg
Bonnevie om den nylig utførte
tar galleriene ofte 45 prosent av utstillings
undersøkelsen av kunstnernes
salget. De høye produksjonskostnadene
inntekts- og arbeidsforhold:
og den lave inntekten gjør at kvinnene
Det å være kunstner er et lavtlønnsyrke,
kommer dårlig ut når det gjelder trygd
Mai Bente Bonnevie
til tross for at kunstnerne er høyt utdan
og pensjonsordninger. Over halvparten av
net sammenliknet med befolkningen ellers, og tre
mottakerne av garantiinntekt er bildekunstnere og
firdeler har høyere kunstfaglig eller kunstteoretisk
nå foreslås det at ordningen skal fjernes. Dette vil
utdanning. Og kvinnene kommer dårligst ut.
være meget uheldig for norsk kunstliv og dessuten
Blant heltidskunstnere er kjønnsforskjellen dra
virke sterkt kvinnediskriminerende.
matisk i kvinners disfavør: ca 80 000 kroner eller
Kvinneblind rapport
35 prosent. Og forskjellene er til menns fordel
Kartleggingen tar mål av seg til å beskrive kunst
også i typisk kvinnedominerte kunstyrker, som
nervilkårene i et likestillingsperspektiv. Men de
f.eks. det visuelle feltet.
tre hundre sidene i rapporten blafrer forbi med et
Dette fastslår Telemarksforskning-Bø som har
nesten totalt fravær av fokus på arbeidssituasjonen
undersøkt kunstnernes inntekts- og arbeidsforhold
for voksne kvinner og mødre innenfor de ulike
for Kultur- og kirkedepartementet. Forskerne antyder at kvinner søker seg til lavtlønnsyrker. Men en
greinene. Her finnes faktisk ingen henvisninger
slik påstand er det ikke dekning for. Unge kvinnetil barn eller til det faktum at mange kvinner er
lige kunstnere velger yrke ut fra interesser og
mødre: bærer barn, føder dem og ofte er alene med
anlegg. Mange velger kunstuttrykk ut fra en femi
omsorgen for dem. Dette gjelder ikke minst kvin
nistisk bevissthet om menns dominans i kunst
ner som velger kunstnerbaner. Selv i kapitlet om
uttrykket og maktpolitiske posisjoner helt fram til
tidsbruk er det påfallende hvordan disse realitetene
vår tid. Vi har å gjøre med en utstrakt
er fraværende som i høyeste grad
kvinnediskriminering som det er en
virker inn på den kunstneriske
samfunnsoppgave å bekjempe.
arbeidskapasiteten hos kvinner.
Utsatte bildekunstnere
Kunstfeltet preges av typiske mannsog kvinneyrker. Det er overvekt av
menn blant musikere, dramatikere,
faglitterære forfattere og filmkunst
nere, mens interiørarkitekter, kunst
håndverkere og dansekunstnere
er typiske kvinneyrker. Spesielt har

Sendt Kultur- og Kirke
departementet og trykt
i Klassekampen
18. november 2008.
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Kvinner i NRK – Likegyldig NRK-ledelse

Likestilt foreldreskap

I et og et halvt år har IAWRT (International Association of Women in Radio and
Television) i Norge og Norsk Kvinnesaksforening skrevet brev til NRKs ledelse for å
få til en kartlegging av kjønnsfordelingen i NRKs programmer. Siste brev ble sendt
22. juni 2008 og er fram til 1. desember 2008 ikke besvart. Brevet lyder som følger:

Av Beatrice Halsaa, professor, kvinne- og kjønnsforskning, og
Elisabet Rogg, forsker, kvinne- og kjønnsforskning

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas
Norsk Rikskringkasting,
0340 Oslo
Ad kjønnsfordelingen i NRKs programmer

Norsk Kvinnesaksforening og lAWRT Norge (International Association of Women in Radio and TV)
vil med dette be kringkastingssjefen iverksette en ny undersøkelse omkring kjønnsfordelingen i
NRKs programmer.
Som kjent ble det så langt tilbake som i I970-årene, på initiativ av en gruppe
kvinner i NRK, gjennomført en undersøkelse som fikk navnet ”Hvem snakker i NRK”. Denne ble
gjentatt etter ca 10 år, og kom – så vidt vites – inn i Likestillingsavtalen mellom NRK og fagfore
ningene, visstnok i 1989. Da overtok NRK Forskningen undersøkelsene, og de ble utvidet til å gjelde
ikke bare hvor mange menn henholdsvis kvinner som opptrådte i ulike program, men også hvor
lenge de opptrådte, og hva de snakket om. Imidlertid har det – så vidt vites – ikke vært gjennom
ført noen undersøkelse sia midt på 1990-tallet.
Vi mener det nå er på tide å få gjennomført en ny undersøkelse, satt inn i dagens
mediebilde. Det spontane inntrykk mange lyttere og seere har, er at kjønnsfordelingen fortsatt er
skeiv, spesielt i enkelte programtyper, og at rollene de to kjønn spiller til tider bærer lite preg av
likestilling. I tillegg til å kartlegge dagens situasjon skulle de tidligere undersøkelsene gi en unik
mulighet til å se utviklingen over et lengre tidsperspektiv.
Vi ber om et møte med kringkastingssjefen for å drøfte nærmere hvilket siktemål en
undersøkelse bør ha, hvilke spørsmål det ville være nyttig å få svar på, og hvordan den kan legges
opp og eventuelt kan følges opp.
I håp om snarlig svar.
Med vennlig hilsen
Kirsten Bråthen, NRK
Leder IAWRT Norge
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Torild Skard
Leder Norsk Kvinnesaksforening

Bakgrunn
Kvinners yrkesaktivitet har økt sterkt i løpet av de
siste tiår. Normer, regler og praksis har endret seg.
I dag er nesten like mange kvinner som menn i
lønnet arbeid. Men langt flere kvinner enn menn
jobber deltid. Det er særlig kvinner med små
barn som har deltidsarbeid. Dette har imidlertid
negative konsekvenser for kvinnene. Skal det bli
mer likestilling i arbeidslivet, må det skje en utjev
ning av arbeidstid mellom mødre og fedre – både
i hjem og arbeidsliv. Jevnere fordeling av omsorg
for barn og husarbeid forutsetter større innsats
fra fedrene. Det vil medføre endringer i mødrenes
stilling og Kvinnesaksforeningen er opptatt av at
dette ikke skal gå på bekostning av barns behov
på ulike alderstrinn, spesielt i sped- og småbarns
fasen. Mannsrollen er i den seinere tid satt i fokus.
Men det er også viktig at endrete private og offent
lige betingelser for kvinner som mødre får
oppmerksomhet.
Rapport om første leveår
På denne bakgrunn bestilte Kvinne
saksforeningen en kartlegging av
eksisterende forskningsbasert kunn
skap om det likestilte foreldreskap.
Innenfor rammen av Humanistisk
Prosjektsemester (HUMPRO) ved
Universitetet i Oslo har Linnette
R. Barkley, Eilin Høgmann Dehli,
Kristine Frydenlund, Line
Synnøve Sørensen og Ingvild
Tjønneland på tverrfaglig grunnlag
sett på relasjonen mellom mor og barn i det første
leveåret. Studentgruppa har fått veiledning av
sosiologen Margunn Bjørnholt. Rapporten er å

finne på www.duo.uio.no/publ/KOS/2008/78551/
likestilt_foreldreskap.pdf
Studentene har intervjuet forskere og helse
søstre. De har spurt forskerne om deres syn på
spedbarnets behov, hva morsrollen koster, om fedre
kan og forståelser av god omsorg. Helsesøstrene er
spurt om mødrenes søvn, slit og samspill med bar
net, fedrenes rolle, barnets beste, foreldrerelasjoner
og likestilling. Studentene har videre vurdert den
offentlige tilrettelegging av spedbarnstida. Endelig
gir de en oversikt over eksisterende forskning og
drøfter behovet for mer forskning.
Studentene fastslår at grensene mellom fors
kning, politikk og subjektive erfaringer er uklare
på dette området. Oppfatningene av mor-barnrelasjonen preges av personenes fagbakgrunn og
spesielt innenfor psykologien gjør det seg gjeldende
ulike oppfatninger av samspill og tilknytning.
Det henvises ofte til ”barnets beste”, men
begrepet gis til dels veks
lende innhold.
Når det gjelder
foreldrepermisjon, legger
både forskere og helse
søstre vekt at permisjons
tida må gi rom for mulighe
ten til å amme og kvinners
ulike behov for restitusjon.
Samtidig anses fars økende
deltakelse i spedbarnsomsorgen
som ønskelig. Men hva er så
et likestilt foreldreskap? undres
studentene. Må det innebære en
formell likedeling av tid, eller er
det tilstrekkelig at far deltar en viss tid? Blir ulik
behandling mer rettferdig enn likebehandling?
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Seminar om likestilt foreldreskap
I forbindelse med 125 års jubileet vil Norsk
Kvinnesaksforening fokusere på noen sentrale
utfordringer for kvinnesaka i dag. Ett av disse er
likestilt foreldreskap.
I samarbeid med Ammehjelpen og Nasjonalt
kompetansesenter for amming åpner Norsk Kvinne
saksforening jubileumsåret med et fagseminar om
det første leveåret for å klarlegge kunnskap og vur

deringer fra ulike ståsteder. Den seinere tids debatt
om foreldrepermisjon viser at det er behov for økt
kunnskap om biologiske, psykologiske, sosiale og
praktiske forhold av betydning for de endringene i
foreldreskap som er i ferd med å skje, eller som det
oppmuntres til fra statlig hold. Hvordan ønsker vi
at en god oppvekst og et mer likestilt foreldreskap
bør være, for barn, kvinner og menn, og hva kan
samfunnet gjøre for å støtte opp om dette?

”Det første leveåret”:
Fagseminar om barn og foreldreskap – barns beste, foreldres behov og rett?
Seminaret finner sted i Håndverkeren Oslo,
torsdag 22. januar og tirsdag 3. februar 2009 kl 15oo-193o.
Torsdag 22. januar blir det først en ammehøring, deretter innlegg fra
fagfolk med ulik bakgrunn (medisin, sosiologi, ernæringsfysiologi og
psykologi) om barseltida, barn og mødre.
Tirsdag 3. februar drøfter ulike fagfolk spedbarn og foreldre:
Hva krever et godt foreldreskap og en god barneomsorg?
Det blir fokus på varierende foreldrepraksis, fars rolle, når to blir tre og
de offentlige støtteordningene. Det kommer bidrag fra Island og
Sverige og kommentarer fra norske myndigheter.
Påmelding: til toriskar@online.no innen 11. januar 2008 (av hensyn til bespisningen)

Nytt fødekaos?
Hvor mange vil i sommer shoppe rundt i helseNorge på jakt etter en fødeplass etter at veene
har begynt, og kanskje ende opp på badegulvet
hjemme? Eller føde i baksetet på en drosje på vei i
hui og hast til et sjukehus?
Norsk helsevesen holder høy standard. Nesten
alle fødsler foregår på institusjon og spedbarns
dødeligheten er av den laveste i verden. I følge
statistikken for 2006 var det 375 kvinner som
fødte hjemme uten at det var planlagt, eller under
transport. Mange vil mene dette er bra. Det er
under én prosent.
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Men statistikken sier ikke noe om usikkerhet
og stress i forbindelse med fødsel og nestenulyk
ker som i følge fagfolk forekommer jevnlig og er
en vesentlig belastning for mødre og personale.
Risikoen er særlig stor i juni, juli og august.
Sommerkrisen er ubegripelig. Fødselstallene
er relativt stabile her til lands, 55 – 60 000 barn
i året. En fødsel kommer heller ikke som lyn fra
klar himmel. Det er minst et halvt års varsel. Og
alle vet at sommeren er høysesong. Likevel synes
fødselstjenesten underlig uforberedt hver gang
varmen setter inn.

På 1970-tallet gikk kvinner i tog over hele
landet: Lofoten, Rjukan, Drøbak, Valdres, Nord
reisa, Lom, Oslo, Øvre Romerike, Vestby og Kvam.
Kravene var de samme: gi oss fødeplasser nær der vi
bor, og plasser vi kan være sikre på når tida er inne.
Kravene er gjentatt og gjentatt, sist under aksjonen
mot fødekaos i Oslo i 2006. Likevel har leger og
politikere drevet gjennom en storstilt sentralisering.
Fra 131 fødesteder på 1970-tallet har antallet gått
ned til under halvparten: 56 i dag. Begrunnelsen
har vært medisinsk kvalitet. Dette er viktig, men de
færreste fødsler er medisinsk komplisert.
Utviklingen har svekket fødetilbudet i distrik
tene. I førti prosent av kommunene er det mer enn
én times reise til nærmeste fødested. Det er ingen
følgetjeneste og de fødende må reise i timevis uten
jordmor. Samtidig er presset på fødeavdelingene
i byene økt. Oslokvinner risikerer å bli avvist på
overfylte avdelinger. I 2006 avviste Ullevål sjuke
hus i alt 2000 gravide som måtte transporteres til
andre sjukehus, ofte etter at fødselen var i gang.
Jordmortjenesten i kommunene og på sjuke
husene er styrket de seinere årene, men de geogra
fiske skjevhetene er betydelige, det mangler plasser
og personale og bruken av deltid er svært utbredt.
Det siste gjør rekrutteringen av vikarer svært
vanskelig. Noen fødesteder som var stengt i fjor, vil
holde åpent i år, men Brønnøysund, Kristiansand,
Molde, Mosjøen, Odda og Orkdal holder lukket.
I tillegg er det anslått at 1800 jordmorvakter på
fødeavdelingene rundt om vil stå tomme.
Den rødgrønne regjeringen har styrket kom
munenes økonomi, men fortsatt fører innstram

minger til at svangerskapskontroller blir redusert.
Det arrangeres for få svangerskapskurs og
kursene er ofte mangelfulle. Fødende sendes hjem
for tidlig etter fødselen, før ammingen er skikke
lig i gang, og helsestasjonene savner kapasitet til
å følge opp.
Fødsel er en naturlig foreteelse, men den er
dramatisk. Og dramatikken er undervurdert.
Sterke faggrupper og politikere har bestemt hvor
dan fødselsomsorgen skal være, mens kvinnene i
liten grad har kommet til orde. Det er et positivt
skritt at brukerne er representert i det nye rådet
for fødselsomsorgen, men de bør også med regio
nalt og lokalt. Og det er behov for mer kunnskap.
Kompetansesenteret for kvinnehelse
er et god begynnelse, men det trengs mer.
Hadde det vært menn som fødte barn, hadde
pipen fått en annen lyd. Da hadde ikke gravide
og fødende blitt en salderingspost i helsebudsjet
tene, men fått førsteprioritet og jordmødrene
hadde blitt en høylønnsgruppe. Ankomsten av
nye borgere ville vært en udelt glede – ikke en
sommerlig risikosport.
Av Torild Skard
Trykt i Klassekampen 28. juni 2008.
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Til barnets beste?
Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF) 21. august 2008
vedrørende NOU 2008:9 ”Med barnet i fokus”, en gjennomgang
av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær.
Generelt
Barnelovutvalget fikk i mandat å se på loven i et
likestillingsperspektiv og samtidig ut fra barnets
beste. NKF vil påpeke at begrepene ”likestilling”
likeså vel som ”barnets beste” er uklare og kan
tolkes på forskjellige måter. Det er heller ikke gitt
at de to målsettingene alltid faller sammen slik at
”barnets beste” uten videre blir ivaretatt gjennom
ordninger som øker ”likestillingen” mellom for
eldrene. Her må det ofte konkrete avveininger til.
Ut fra likestillingshensyn ser NKF det som positivt
at fedre tar seg mer av barna enn tilfellet ofte er
i dag, men dette er først og fremst av betydning,
fordi barn har behov for kontakt med begge forel
dre. Imidlertid må styrking av fars stilling ikke gå
på bekostning av barnas ve og vel, inkludert deres
behov for kontakt og samvær med mor.
Loven berører kompliserte og følelsesladete
spørsmål. Hvordan den vil virke i praksis, er av
hengig ikke bare av hvordan foreldre og rettsvese
net fungerer, men også av de ordninger samfun
net har for å bistå foreldre og barn i vanskelige
situasjoner. Utvalget henviser til meklingsordnin
ger og mener barnelovens regler ivaretar hensynet
til barnet i barnefordelingssaker. Men det finnes
ingen evaluering av ordningene og etter NKFs
oppfatning kreves det i mange tilfelle atskillig mer
tid og oppmerksomhet fra dyktige fagpersoner enn
de ofte korte og overflatiske samtalene med barna
som gjennomføres i dag, hvis en skal få tilstrekke
lig innsikt til å få til konstruktive løsninger.
Det er viktig å ha et mest mulig velfungerende
rettssystem, men det er samtidig vesentlig så
langt som mulig å forhindre at saker vedrørende
barns liv og velferd kommer til rettsavgjørelse,
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fordi selve proses
sen lett bidrar til å
øke konfliktnivået
foreldrene i mellom
ved den juridiske
kamplogikk som
kommer inn i bildet. Dette gjør at prosessen både
av foreldre og barn kan oppleves som en utøvelse
av vold. NKF mener det er svært viktig at familie
rådgivning og terapi av ulike slag er slik utbygd
at den representerer en reell hjelp til foreldre med
problemer, inkludert samlivsproblemer og kon
flikt. Det er en vesentlig oppgave for det offentlige
å bidra til at foreldre får den rådgivning og terapi
individuelt eller i gruppe som trengs for at de skal
være i stand til å ta seg av barna sine på en måte
som er til barnas beste.
Samlet sett mener NKF det bør legges mye mer
energi og ressurser i å forebygge samlivsbrudd,
f.eks. gjennom foreldreopplæring for både jenter og
gutter i skolen og i tilknytning til helsevesenet og
gjennom trening spesielt av gutter i empatisk kom
munikasjon, omsorg, husarbeid og ansvar for hel
heten i en familie. Det er dessuten vesentlig å styrke
arbeidslivsreformer som gjør at arbeid og familie
kan forenes uten for stort press og tidsknapphet.
Barnelovutvalget ble gitt et forholdsvis snevert
mandat, som så ble ytterligere innsnevret av utval
get selv. Mandatet begrenser utvalget blant annet
til å vurdere innenlands (ikke utenlands) flytting
med barn, enda en stadig økende andel familier
har tilknytning til andre land enn Norge. Minori
tetsgruppers forhold til barnelovgivningen er heller
ikke viet særlig oppmerksomhet. NKF mener disse

spørsmålene bør undergis en skikkelig vurdering.
Når det gjelder de konkrete forslagene til barnelov
utvalget, vil NKF uttale følgende:
Foreldreansvar
NKF slutter seg til flertallet i utvalget som mener
at dagens ordning bør opprettholdes, det vil si at
moren får foreldreansvaret alene dersom forel
drene ikke er gifte eller bor sammen. Det kan være
grunner til at felles foreldreansvar ikke vil være til
beste for barnet. Automatisk foreldreansvar for far
kan dessuten føre til at mor vegrer seg mot å oppgi
barnefarens navn ved fødselen, noe som vil være
uheldig. Selv om foreldrene ikke er gifte eller bor
sammen, kan de avtale at de skal ha foreldrean
svaret sammen. Og selv om moren har foreldrean
svaret, har barnet likevel rett til samvær med faren
når dette er til beste for barnet.
Samtykke i helsehjelp
NKF er enig med utvalget i at dagens krav om
begge foreldres samtykke bør bortfalle. Det er til
strekkelig med samtykke fra en av foreldrene når
helsehjelp til barnet fremstår som nødvendig.
Skole og barnehage
Utvalget fraråder at barn med delt bosted skal
kunne gå på to skoler, men åpner for at et barn
skal kunne gå i to barnehager. Dette virker lite
gjennomtenkt. Kontinuitet og stabilitet må antas å
være minst like viktig for små barn som for større.
Bostedskompetanse
NKF er sterkt uenig med flertallet som tilrår at
bostedskompetanse bør ligge under foreldreansva
ret, dvs. at en av foreldrene ikke kan flytte med et
barn hvis den andre som også har foreldreansvar
motsetter seg det, under forutsetning av at flyt
tingen gjør samvær vanskelig.
NKF vil først bemerke at forslaget ikke bygger
på forskningsbasert kunnskap. Det er ikke doku

mentert i hvilken grad omsorgsforeldres flytting
er et problem. Det er tvert om et betydelig problem
at samværsforeldre (les fedre) ikke følger opp sine
forpliktelser, jamfør bidragsgjelda. Om en skulle
sette inn innsatsen der problemene er størst, burde
en satse på tiltak for å innskjerpe samværsforel
dres plikter heller enn å begrense omsorgsforeldres
handlefrihet.
Et eventuelt flytteforbud for omsorgsforeldre vil
i hovedsak ramme kvinner, ettersom mødrene har
daglig omsorg i langt de fleste tilfelle, ca 85 pro
sent. Disse vil miste sin rett til fritt å flytte innen
lands. En tilsvarende forpliktelse for samværsforel
dre, les fedre, til ikke å flytte, er det ikke lagt opp
til. Samværsforeldre får altså stor innflytelse over
omsorgsforeldrenes liv, mens omsorgsforeldrene
ikke får tilsvarende innflytelse over samværs
foreldrene, men får tvert om sitt handlingsrom
begrenset. Likestillingskonsekvensen av denne
kjønnsskjeve ulikedelingen av begrensninger og
plikter, i praksis menns økte kontroll med kvinner,
er ikke utredet. Det kan hevdes at de fleste foreldre
finner minnelige ordninger, men et flytteforbud vil
gi et fåtall av de mest kranglevorne et verktøy til å
kontrollere den annen part.
Et flytteforbud vil særlig ramme sårbare og ut
satte kvinner, som unge kvinner i distriktene, kvin
ner som har fått barn tidlig, kvinner med svakt
nettverk og kvinner som bryter opp fra vanskelige
forhold. Det å flytte for å skaffe seg utdanning,
arbeid eller en bedre livssituasjon er en viktig del
av den personlige friheten
og handlingsrom
met både som
individer og
foreldre. Slik
det framgår av
høringsutkastet,
ble et tilsvarende
forslag vurdert i
Danmark, men
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forkastet da en konkluderte med at det var et for
stort inngrep i den personlige frihet.
NKF er enig i at flytteforbud innebærer en for
stor inngripen fra det offentliges side i privatlivssfæ
ren og dessuten er i strid med viktige menneskeret
tigheter. FNs menneskerettighetserklæring slår for
eksempel fast i artikkel 13 at alle har rett til fritt å
bevege seg og velge bosted innenfor statens grenser.
NKF mener flertallet i barnelovutvalget på en
noe kunstig måte tar barnets beste til inntekt for sitt
syn. Hvis en av partene, f. eks. den av foreldrene bar
net bor mest hos, blir sterkt skadelidende ved ikke
å kunne flytte med barnet, vil også barnet kunne
bli skadelidende. Familierelasjoner kjennetegnes av
gjensidig avhengighet og barnets velferd vil vanske
lig kunne ses uavhengig av foreldrenes og særlig
morens velferd hvis barnet bor mest hos henne.
NKF er imidlertid enig i at bostedsforeldrene bør
ha plikt til å varsle samværsforeldrene om flytting
minst seks uker i forveien, men støtter mindretallet
i at det ikke bør innføres noen sanksjonsregel.
Samvær
NKF støtter flertallet i at ”vanlig samværsrett”
beholdes, men slik at samværet utvides til en over
natting i uka. NKF støtter også en utvidelse slik at
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vanlig fordeling av sommerferie blir 3 uker mot
2 nå, og antall ferier utvides til å gjelde høst- og
vinterferier i tillegg til jule- og sommerferie.
Bosted
Barnelovutvalget ble nedsatt på bakgrunn av
at det i den offentlige debatt ble tatt til orde for
at delt bosted for barn burde være normen etter
foreldrebrudd. Det ble argumentert for at en slik
norm var best i overensstemmelse med aner
kjennelsen av begge foreldre som likeverdige
omsorgspersoner. NKF mener både mor og far er
viktige omsorgspersoner for barnet, men det betyr
ikke at rollene nødvendigvis er identiske. Foreldre
og barn er forskjellige, omstendighetene skifter
og barns behov varierer med alder. NKF slutter seg
derfor til utvalgets syn at foreldre må stå fritt til å
avtale den bostedsløsningen som passer best for
dem og barnet.
Dermed støtter NKF flertallet i utvalget som
konkluderer med at barneloven ikke bør ha noe
utgangspunkt om barnets bosted. Loven bør ivareta
partenes avtalefrihet og være nøytral når det gjelder
bosted. Delt bosted vil ikke alltid være til barnets
beste. Ikke minst vil barnets alder her spille inn.
Preferansen for delt bosted som en del voksne
ønsker ut fra likestillingshensyn, kan ikke uten
videre aksepteres hvis hensynet til barnets beste skal
stå i sentrum. Barnet trenger en trygg ramme om
sin hverdag og kontinuitet i omsorg og samvær.
Delt bosted stiller store krav både til barn og voksne.
Det kreves blant annet at foreldre bor i nærheten av
hverandre og evner å samarbeide. I mange tilfelle
er konfliktnivået så høyt at forutsetningene for
samarbeid til barnets beste ikke er tilstede. Og selv
om foreldresamarbeidet fungerer bra, skaper ukent
lige eller halvmånedlige flyttinger mellom to hjem
mange praktiske problemer og uro for barnet og
stiller stor krav til tilpasning. Spørsmålet bør reises
i flere tilfelle om ikke barnet bør bli i sitt hjem,
mens de voksne tar strabasene med flytting.

Undersøkelser viser at foreldre som velger delt
bosted gjerne har høy utdanning, sterk tilknytning
til arbeidslivet, høy inntekt og gode boligforhold.
Det vil både oppleves som urimelig og kunne virke
meget uheldig inn på barnets situasjon dersom
standarder i høyere sosiale lag uten videre skal
gjøres gjeldende for folk med langt mindre res
surser til disposisjon.
NKF slutter seg derfor til flertallet som mener
at en ordning med delt bosted ikke bør pålegges,
men baseres på at foreldrene eventuelt er enige om
en slik ordning, og at den ivaretar barnets behov.
På bakgrunn av blandete erfaringer med delt
bosted, særlig fra barns synspunkt og de krav ord
ningen stiller til barnet, mener NKF det kan være
behov for at ordningen tas opp til vurdering med
visse mellomrom av en utenforstående instans
som særlig har fokus på barnets velferd. Det er
godt dokumentert at barn i en slik situasjon føler
sterk lojalitet og nødig vil såre sine foreldre og kan
bli for tilbakeholdende med å si fra hvordan de
selv helst vil ha det. De kan i så fall trenge støtte og
hjelp fra en utenforstående som kan medvirke til
at foreldrene samarbeider om den løsningen som
er best for barnet. Dette synet har blitt fremmet
blant annet fra forskerhold. En tidvis vurdering
kan også være hensiktsmessig i de tilfelle hvor
foreldre i utgangspunktet er enige om delt bosted
etter samlivsbrudd, fordi ønskene og behovene kan
endre seg over tid for alle berørte parter.
Domstolenes kompetanse
På denne bakgrunn er NKF uenig med flertallet i
utvalget som vil at domstolene skal få adgang til

å idømme delt bosted, og støtter mindretallet som
mener det ikke bør gjøres noen endring i dagens
rettstilstand. Å idømme delt bosted er i strid med
faglige vurderinger i forhold til barnets beste og
konsekvensene spesielt for kvinner er ikke skikke
lig utredet. I tillegg til andre konsekvenser viser
nyere forskning at kvinner kommer økonomisk
dårlig ut med delt omsorg (til tross for høy ut
danning og høy inntekt), mens menn gjerne
vinner økonomisk sett. Fordelingsvirkninger av å
idømme delt omsorg er ikke tatt opp i barnelov
utvalgets innstilling.
Tvangsfullbyrdelse
NKF støtter mindretallets syn at andre virkemidler
enn å hente barnet ved tvang bør benyttes ved veg
ring av samvær/ samværsabotasje. Det vil neppe
være til barnets beste å ha samvær under så kon
fliktfylte forhold. Tvert i mot vil slike situasjoner
kunne virke traumatiserende. Slik mindretallet
poengterer, vil yngre barn ikke kunne benytte seg
av muligheten til å gi uttrykk for sitt syn og på den
måte ivareta sine interesser.
Sluttkommentar
Barnelovutvalget behandler kompliserte og
følelsesladete tema som berører flere parter. Ved
gjennomlesning av innstillingen har NKF inntrykk
av at det til tross for tittelen ”Med barnet i fokus”
likevel ofte er likestilling og de voksnes behov mer
enn barnas som veier tyngst, og at det i en del sam
menhenger er tatt mer hensyn til fedre enn til mø
dre. Flere forslag føyer seg inn i en rekke reformer
de seinere årene som i likestillingens navn ensidig
styrker farsretten. Det er derfor behov for en mer
helhetlig vurdering av foreldrerollene og omsorgen
i lys av et mer likestilt foreldreskap, der barnas
behov på ulike alderstrinn og konsekvensene for
kvinner blir undergitt en grundigere analyse.
Torild Skard, leder
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FNs tusenårsmål:

Torild Skard

Lykkes vi?
Halvveis til 2015 da målene skal nås –
er vi i rute?
I følge FN er bildet svært blandet. Det er gjort fram
steg, men langtfra tilstrekkelig.
• Målet om å redusere fattigdommen med
halvparten er innen rekkevidde for verden som
helhet. Men Afrika sør for Sahara vil ikke nå
dette målet. Og økte matvarepriser kan kaste 100
millioner mennesker ut i dypere fattigdom.
• I alle regioner unntatt to (Afrika sør for Sahara
og Vest-Asia), går 90 prosent av barna i grunn
skolen. Antall barn som ikke går på skole, falt fra
103 millioner i 1999 til 73 millioner i 2006. Jen
tene utgjør 95 prosent eller mer av guttene i seks
av ti regioner, inkludert de mest folkerike. De fire
regionene som kommer til kort, er Afrika sør for
Sahara, Stillehavet, Vest-Asia og Nord-Afrika.
• Målet om å redusere barnedødeligheten med to
tredeler blir ikke nådd. Fortsatt dør om lag 10
millioner barn under fem hvert år. Tallet er sær
lig høyt i Afrika sør for Sahara. Spesielt i Afrika
sør for Sahara er det mange kvinner som ikke
kan få oppfylt sitt ønske om familieplanlegging.

Fra United Nations: The Millennium
Development Goals Report, 2008 www.un.org

Foto: HiO

Nytt medlem

Audgunn Oltedal
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• Antall dødsfall av AIDS er redusert fra 2,2 millio
ner i 2005 til 2,0 millioner i 2007, og antall som
nylig ble smittet, sank fra 3,0 millioner i 2001 til
2,7 millioner i 2007.
• Når det gjelder å redde mødres liv, er det lite
framgang. Mer enn 500 000 blivende mødre i
utviklingslandene dør årlig av komplikasjoner i
forbindelse med svangerskap og fødsel.
• Nesten to tredeler av de sysselsatte kvinnene i
utviklingsland er i utsatte jobber som selvsyssel
satte eller ubetale familiearbeidere.
• I januar 2008 utgjorde kvinnene 18 prosent av
verdens parlamentsmedlemmer og 16 prosent
av regjeringsmedlemmene. Kvinner hadde
minst 40 prosent av parlamentsmedlemmene i
Rwanda, Sverige, Cuba, Finland og Argentina.
I en tredel av utviklingslandene utgjorde kvin
nene mindre enn 10 prosent av parlamentsmed
lemmene. Tretten land hadde ingen kvinnelige
ministre, mens tjueto hadde minst 30 prosent.

NKF får stadig nye medlemer. Ei av dei siste er høgskulelektor i
journalistikk Audgunn Oltedal. Ho seier:
Den største samfunnsrevolusjon i mi tid er dei endringar som har skjedd med
likestilling og kvinnefrigjering. Dette arbeidet må halde fram, og då trengst
organisasjonar som drivkraft. Eg har alltid vore oppteken av spørsmål som gjeld
kvinnesak, men aldri før vore medlem av ein kvinneorganisasjon. No syntest eg det
var på tide. NKF har alltid stått for meg som ein organisasjon som var oppteken av
kjernepunkt i debatten om likestilling og kvinnefrigjering. Difor NKF.
Audgunn Oltedal, Bærums Verk 24. nov

Kvart minutt døyr ei mor
Det har ikkje vorti tryggare dei seinare åra å verta mor,
slo fleire FN-organisasjonar nyleg fast.
Kvart minutt døyr ei kvinne i samband med svan
gerskap og fødsel. 536 000 kvinner totalt i 2005.
Og 99 prosent skjer i utviklingsland, framfor alt i
Afrika sør for Sahara og Sør-Asia.
Svangerskap og fødsel er den viktigste årsaka
til sjukdom, invaliditet og død hos kvinner. Tusen
årsmål nummer 5 krev og reduksjon av mødredø
den. Forholda har betra seg i mellominntektsland,
men der flest døyr, er det knapt gjort framsteg. I
Afrika sør for Sahara har talet faktisk auka frå
212 000 døde i 1990 til 270 000 i 2005. Regionen
ligg på verdstoppen. I Niger er det sannsynleg at 1
kvinne av 7 vil døy i samband med svangerskap,
medan risikoen i vestlege land kan vera så låg
som 1 av 48 000.
Og kvinner som overlever, kan enda lide. For
kvar mor som døyr, er det mellom 20 og 30 som
vert skadde eller sjuke. Meir enn 300 millionar
kvinner rundt om i verda lever med sjukdom
forårsaka av svangerskap og fødsel. Og det sluttar
ikkje der. Så langt vi veit, er det kvart år minst 3,3
millionar dødfødde barn og 4 millionar nyfødte

som døyr før dei er fire veker gamle. For kvart
barn som døyr, er det minst 2o som vert skadde
i samband med fødselen (WHO: World Health
Report 2005).
Det finst overkomelege tiltak. Men synet på
kvinner og fødsel må ofte endrast. Da eg arbeidde
som regional direktør for UNICEF i Vest- og SentralAfrika på slutten 1990-talet, var mødredød eit
vanskeleg spørsmål. Dei styrande trekte gjerne på
skuldrene: det galdt ”berre” kvinner og fødsel var
ei privat sak for dei. At sume døydde var ikkje noko
ein kunne rå med. Det var heller ikke lett med eit
dårleg utbygd helsestell. Det var langt mellom kvin
nene som kom i fare, ein visste ikkje når det ville
hende, og skjedde det, måtte ein vera rask. Men ofte
fanst ikkje faglært personell i nærleiken, det var
langt til sjukehus (som dessutan kunne vera dårleg
utrusta) og det vanta vegar, transport og pengar.
Nøklane til framsteg ligg først av alt i opp
læring av kvinnene om farane ved svangerskap
og tilgang til kvalifisert fødselshjelp. Fattigdom,
HIV/AIDS og humanitære kriser er alvorlege
hinder, men manglande satsing på utbygging av
helsesystemet er og eit problem. Mykje pengar går
til kampanjar mot enkelte sjukdomar, men det
allmenne helsesystemet blir i stor grad forsømt.
Og mødredød trugar ikkje berre dei vaksne
kvinnene. I utviklingsland er svangerskap den vik
tigaste dødsårsaka for jenter mellom 15 og 19 år.
Ungjentene er ofte utsette for omfattande
diskriminering. Dei får mindre mat og utdanning
enn gutane, må arbeide hardare og opplever mis
bruk og vald. Dei kan ikkje verja seg mot vaksne
menn som vil ha sex – anten det gjeld ekteman
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Kvinner krever FN-reform

nen eller andre. I utviklingslanda er 82 millionar
ungjenter under 18 år er gift og 15 millionar får
barn kvart år. I mange høve vert dei gravide mot
sin vilje. Samstundes inneber svangerskap serleg
risiko for unge jenter, fordi kroppen er uferdig.
Dei vert ofte stigmatisert i miljøet og stengt ute
frå skolen. Det er sterk uvilje mange stader mot
å hjelpe ungdom med prevensjon, kjønnssjuk
domar og graviditet. I dei fleste afrikanske land
er abort totalforbudt eller berre tillate for å berge
livet til kvinna og uansett finst få sjukehus som
kan foreta trygge abortar.
I følgje barnekonvensjonen til FN er ungjen
tene barn, men dei får ikke det vern barn skal
ha. I oppgåver og plikter er dei vaksne, utan at
dei har den fysiske, mentale og kjenslemessige
utviklinga og rettane til dei vaksne. Korkje barneeller kvinnekonvensjonen sikrer den seksuelle og
reproduktive helsa og rettane til ungjentene.
Dette kom først fram på befolknings- og kvinne
konferansane i Cairo og Beijing. Men fundamen
talistiske motkrefter set mykje inn på å hindre
at tiltak vert gjennomført i praksis. Mange unge
må bøta med livet på grunn av den restriktive
haldninga Vatikanet og Bush-regimet har til
prevensjon og abort.
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Skal ein få mødredøden ned, må ein sikra både
ungjentene og dei vaksne kvinnene rettar, ikke
berre på papiret, men og i praksis i tillegg til å gi
dei utdanning og helsetilbod, inkludert reproduk
tive helsetenester.

Forslaget om å opprette en ny FN-organisasjon
for kvinner, som ble lagt fram sommeren 2006 i
forbindelse med FN-reform, er ikke skrinlagt, men
beveger seg langsomt gjennom FN-byråkratiet.
Kvinneorganisasjonene som er basert i New York,
spesielt Center for Women’s Global Leadership,
CWGL, og Women’s Environment and Develop
ment Organization, WEDO, har drevet med aktiv
lobbyvirksomhet støttet av et verdensomspoennen
de kvinnenettverk. Under forrige generalforsamling
i FN ble det holdt uformelle rådslagninger og FNs
(kvinelige) visegeneralsekretær Asha-Rose Migiro
utarbeidet et notat med fire alternativer: beholde
status quo, skape et fond eller program (slik som
FNs utviklingsprogram UNDP eller barnefondet
UNICEF), opprette en avdeling i FN-sekretariatet
(slik som kvinneavdelingen DAW) eller utvikle en
sammensatt enhet med ulike deler.

Det ble samstemmig godtatt at generalforsam
lingen skulle videreføre prosessen med en ny kvin
neorganisasjon i sin neste sesjon, som begynte nå
i høst. FNs generalsekretær skal utarbeide et nytt
notat vedrørende de fire alternativer, men legge
særlig vekt på den sammensatte enheten. Han
skal se på finansiering, styringsstruktur, ansatte,
forholdet til FNs kvinnekommisjon, virksomheten
på landnivå mv. Et utkast skal gjøres ferdig i løpet
av høsten for å begynne drøftinger i januar. En tar
sikte på realitetsbehandling saka i løpet av første
halvår 2009.

Kvinner i FN
Det var fire kvinner som undertegnet FN-charteret
i 1945: Minerva Bernardino (Dominikanske
republikk), Virginia Gildersleeve (USA), Bertha
Lutz (Brasil) og Wu Yi-fang (Kina). Og i følge FN
greide de fire å få like rettigheter for kvinner og
menn med i innledningen til charteret.
Min mor, Åse Gruda Skard, var eneste kvinne
i Norges delegasjon til San Fransisco, og i sin
selvbiografi forteller hun at Virginia Gildersleeve
slett ikke var noen ivrig kvinnesakskvinne.
En dag tok nysgjerrigheten overhånd og jeg sat
te meg i kjelleren på Nobelinstituttet med en meter
protokoller fra FNs stiftelseskonferanse i 1945 for
å finne ut hva som virkelig skjedde. I tillegg har
Virginia Gildersleeve også skrevet selvbiografi.
Og det var ikke Virginia som fikk kvinners rettig
heter med i innledningen til FN-charteret. Tvert om,

hun gikk aktivt i mot. Innledningen ble for lang og
det var dårlig engelsk, mente hun. Hun var professor
i engelsk. Derimot forsvarte feltmarskalk Smuts fra
Sør-Afrika at kvinnene skulle komme med.
Drivkreftene for å få med likestilling var først og
fremst kvinneorganisasjonene, spesielt de amerikan
ske (konferansen foregikk jo i USA), men også de
latinamerikanske. Flere kvinnelige delegater fra
Latin-Amerika var aktive feminister. Det var også en
kvinne fra Australia. Mor gjorde sitt, men måtte reise
etter noen uker, fordi hun ventet sitt femte barn.
Interesserte kan lese om hva som egentlig
skjedde på FN-konferansen i ”Getting Our History
Right: How were the Equal Rights of Women
and Men Included in the Charter of the United
Nations?”, Forum for Development Studies, NUPI,
no. 1-2008: 37-60 (www.nupi.no).
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En forskergruppe har
laget United Nations
Intellectual History
Project (UNIHP)
som har levert en
rekke bøker om FN og
FNs utvikling. Den indiske økonomen og
kvinneaktivisten Devaki Jain har skrevet om
kvinnene: ”Women, Development and the UN,
A Sixty-Year Quest for Equality and Justice”
(Bloomington og Indianapolis, Indiana University
Press, 2005). Den gir en god oversikt og analyse
av utviklingen med særlig vekt på kvinneorgani
seringen og sør-perspektivet.

I tillegg har Hillka
Pietilä fra det finske
FN-sambandet
skrevet en meget
opplysende og
grei oversikt: ”The
Unfinished Story of Women and the
United Nations” (New York og Geneva: United
Nations, 2007). Den kan fås gratis fra United
Nations Non-Governmental Liaison Service,
UN-NGLS: www.un-ngls.org
I siste nummer av Forum for Development
Studies (1-2008) har Devaki Jain en framtids
rettet oppsummering og kommentar til sin studie.
I neste nummer (2-2008) kommer to artikler om
kvinnene og FN sett innenfra. Jeg skriver blant
annet om mine erfaringer fra arbeidet i UNESCO,
i den norske bistandsadministrasjonen og endelig
i felt med UNICEF.
Torild Skard
Artiklene kan fås fra toriskar@online.no

Lokale kvinnesaksforeninger sommeren og høsten 2008
Bergen
Bergen Kvinnesaksforening hadde årsmøte 9.
juni med valg av nytt styre: Reidunn Magnussen,
leder, Ragnhild Fosheim, Elisabeth Aasen, Ellen
Moe Skibenes, Liv Sæbø Fausa og Liv Skartveit,
styremedlemmer. Revisor: Camilla Haneberg.
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Valgkomiteen: Camilla Haneberg, Kari Hop
Skiftesvik og Adely May Hope. Kari Hop Skiftesvik
fylte nylig 70 år (se Kvinnesaksnytt nr 1-2008)
og gikk nå av som leder for foreningen. Vi takker
for flott innsats i mange år og er spent på hva
pensjonisttilværelsen vil bringe.

Drammen
I samarbeid med Kvinnesaks
forening kåserte Torild Skard
i Drammen folkeakademi 10.
september om ”Åndskraft, dronningsmødre og
markedskvinner – glimt fra tradisjonell afrikansk
kultur og samfunn”.
25. september snakket Berit Ås om ”Kvinner
som har tenkt, fins de?” på Papirbredden. Møtet
var arrangert av Drammen Kvinnesaksforening,
Kvinnepolitisk utvalg i Buskerud SV og Høg
skolen/biblioteket i Drammen. Det var fotoutstil
ling. Gunhild Ramm Reistad holdt jubileumstale
og Helen Bjørnøy var konferansier.
Se www.hersketeknikker.no
22. oktober organiserte de samme organisa
sjonene debattmøte om ”Har kvinnesaken sviktet
innvandrerkvinnene?” Panel med bystyremedlem
Ana Maria Silva-Harper, leder for innvandrer
rådet, bystyremedlem Aisha Ahmed, leder for
pakistansk kvinneutvalg, bystyremedlem Lola
Awoyemi samt lærer og samfunnsdebattant
Unni Helland.
Drammen Kvinnesaksforening hadde årsmøte
26. november og valgte Janicke Solheim
(jsolhe@online.no) til ny leder.
Til styremedelemmer ble følgende valgt:
Eva Støckert Stabæk, Ingrid Ross Solberg,
Ellen Werner og Wenche Røine.

Fredrikstad
Fredrikstad Kvinnesaksforening hadde
studiemøte 15. oktober om kvinnekon
vensjonen og dens betydning. Kari Hansen
innledet. 22. november var den ”Internasjonale
aksjonsdagen mot vold mot kvinner”. En rekke
samhandlingsparter deltok. Kvinnesaksforeningen
hadde ansvar for stand på Torvbyen, utdeling av
materiell og avisinnlegg. Det ble holdt forberedel
sesmøter 29. september og 28. oktober.
Oslo Kvinnesaksforening
Oslo Kvinnesaksforening hadde årsmøte 5. juni.
Nytt styre ble: Gunhild Ramm Reistad, leder,
Christine Loewe, nestleder, Randi Ohna, Eva Even
mo, Aud Langbo og Berit Elden, styremedlemmer,
Marit Zahl Rindal og Lise Løken, varamedlemmer.
Revisor: Dagrunn Gulli. Valgkomite: Grete May,
Christine Hjortland og Pia Gaarder. Etter årsmøtet
innledet Berit Ås om ”Kvinner som har tenkt”.
17. september hadde foreningen møte der
historiker Aslaug Moksnes berettet om de to
kvinnene som er portrettert i Majorstuveien 39:
Gina Krog (malt av Asta Nørregaard) og Randi
Blehr (malt av Astrid Welhaven Heiberg).
21. oktober snakket journalist Kadafi Zaman
om Mohammads kvinnesyn.
17. november innledet førsteamanuensis Hilde
Bondevik om ”Hysteri som kulturdiagnose og
metafor for det kvinnelige”.
20. november deltok Kvinnesaksforeningen
sammen med andre kvinneorganisasjoner i en
markering ved Stortinget da forbud mot sexkjøp
ble vedtatt av Odelstinget.
22. november var det lørdagskafe med Eva
Braathen Dahr som snakket om journalistyrket.
4. desember er det julemøte, der journalist og
forfatter Cecilie Enger snakker om Ellisiv Wessel.
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Vold i asylmottak
Alle kvinner har rett til et liv uten vold. Det er
ikke en realitet for kvinner i asylmottak i Norge.
Amnesty International Norge krever at norske
myndigheter sikrer kvinner i asylmottak en trygg
hverdag og beskyttelse mot vold.
Det er budskapet når organisasjonen lanserer
rapporten ”Vold mot kvinner i asylmottak”.
Rapporten viser at kvinner i norske asylmottak
opplever en grunnleggende utrygghet. De er redde

Gratulerer!

for å gjøre dagligdagse og livsnødvendige ting,
som å gå ut av rommet og lage mat.
Dette kan finne sted på grunn av norske myndig
heters mangelfulle tilretteleggelse av mottaks
driften. Lav bemanning og manglende tilbud om
egne boavdelinger for kvinner, er to eksempler
på forhold ved mottaksdriften som gjør kvinner
sårbare for overgrep.

28. oktober fylte Gunhild Ramm Reistad 70 år. Gunhild er
magister i litteraturvitenskap og arbeidet som journalist,
kultur- og teateranmelder i Drammens Tidende i 30 år.
Hun har vært bystyremedlem fra Venstre i Drammen i 16 år
og styreleder for Betzy krisesenter i to perioder. Gunhild ble
nyfeminist og gikk så inn i Kvinnesaksforeningen. I flere
perioder ledet hun Drammen Kvinnesaksforening, spilte
revy 8. mars og markerte seg nylig med feministgerilja.
Nå er hun nyvalgt leder for Oslo Kvinnesaksforening.
Vi gratulerer med dagen, takker for mangfoldig innsats i
mange år og ønsker lykke til med arbeidet videre.

Jannicke Solheim, Drammen Kvinnesaksforening

Norsk Kvinnesaksforening 125 år
2009 blir et jubileumsår. Da er det 125 år sia
Kvinnesaksforeningen ble stiftet. Norske kvinner
har mye å takke pionerene for. De kjempet fram
stemmerett, arverett, rett til utdanning og stillinger,
bedre lønn og arbeidsvilkår, selvbestemt abort,
svangerskapspermisjon og mye mye
mer. Vi ønsker å markere jubileet,
både for å glede oss over det som
har skjedd, og for å se framover.
Hovedmarkeringen i Oslo blir i
Litteraturhuset torsdag 12. novem
ber, den dagen Norsk Kvinnesaks
forening sto fram offentlig. Før det
blir det seminarer, møter og andre
tiltak for å markere jubileet.

Det krever tid og ressurser å markere noe viktig:
avisartikler, løpesedler, brosjyrer, møtearran
gement... Vil du være med og bidra på en aller
annen måte, hører vi gjerne fra deg. Vil du støtte
jubileumsmarkeringen med et pengebeløp eller
kjenner du noen som kunne tenke
seg å sponse den, kan du også
kontakte oss. Adressen er:
Norsk Kvinnesaksforening,
postboks 8901 Youngstorget,
0028 Oslo eller toriskar@online.no
Norsk Kvinnesaksforenings konto er
0532.12.04882 (merk bidrag med
”125 års jubileet”).
Torild Skard, leder

Du kan lese om historien vår i
• Anna Caspari Agerholt: Den norske kvinnebevegelses historie (fram til 1937)
• Aslaug Moksnes: Likestilling eller særstilling? Norsk Kvinnesaksforening 1884-1913
• Elisabeth Lønnå: Stolthet og kvinnekamp. Norsk Kvinnesaksforening fra 1913 (utgitt 1996)
• Kari Skjønsberg (red): Mannssamfunnet midt i mot. Norsk kvinnesaksdebatt gjennom tre
mannsaldre (utgitt 1974)
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Kvinnfolka har skylda
Mel: På toget til Larvik
Fra tidenes morgen og fram til i dag,
Har kvinnfolk hatt skylda for alt,
Om Adam åt eplet, så kom ikke og klag,
D’er Eva som frista fatalt,
Og går’n på fylla,
Er’e hu som har skylda,
Og blir han forført, han,
Er’e hu som har ført an,
Og driver hun pol’tikk omtrent som en mann,
Da vet vi jo at det går utover han.

En jobb må hun ha seg med avansement,
Det må alle kvinnefolk i dag,
Og huset må stelles og shines med sang,
Og unger må kjøres hver dag,
Til trening, balletten,
Og farmor på pletten,
Hun kommer på søndag,
Det er ikke bønn da,
For omsorg for eldre er kvinnenes plikt,
Om noe går galt, er det kvinnfolkets svikt.

Og vil Hansen koble a’ og ha seg litt fri,
Må hun stille opp, det er klart,
for ellers kan Hansen få dame på si,
Han fristes jo sterkt, åpenbart.
Men skylda er hennes,
Det må jo erkjennes,
Så sur som ei megge,
Hun skader dem begge,
Og tyr han til vold, ja så vær informert,
Det er nok fru Hansen som har provosert.

Ja, kvinnen har skylden for alt som går galt,
Om barn skeier ut, se til mor,
Som oppdro feilaktig, eksperten har talt,
Et mislykket vesen på jord!
Og stjeler han, mannen,
Og går fra forstanden,
Er det for at fruen
Er noe på druen.
Så skål for de synder vi stadig begår,
Miraklet er jo at verden består.
Gunhild
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Haag-seminar:
Utdanning om menneskerettigheter
For å styrke arbeidet med kvinners rettighe
ter som del av menneskerettighetene (MR)
organiserte den nederlandske kvinneorganisa
sjonen Vrouwenbelangen seminaret ”Education
for Human Rights” i Haag i oktober. Her ble
kvinneorganisasjoner i International Alliance of
Women og Nederland informert og inspirert til
å arbeide mer med menneskerettighetene både
i egen organisasjon og i samarbeid med andre.
Seminaret ble holdt i fredspalasset der flere inter
nasjonale domstoler holder til, noe som ga en
flott ramme rundt møtet.
På seminaret fikk deltakerne presentert
ulike innfallsvinkler til menneskerettighetene.
Utfordringene varierer fra land til land, men
alle har en jobb å gjøre. Det er viktig å spre ideer
om hvordan en kan arbeide rent praktisk, men
innsikt i rettighetene må ligge til grunn. Det er
derfor behov for menneskerettighetsundervis
ning, et felt hvor også Norge har langt igjen.
Opplæring av innvandrere
Gerda Nijssen ved Dona Dariasenteret i Rotterdam beskrev sente
rets arbeid blant innvandrerkvinner
i en by som har 60 prosent innvan
drere av totalt 600.000 innbyggere.
Mange tusen er analfabeter og lever
isolert i en forstad. Dona Dariasenteret oppsøker kvinnene og
lage møter hos dem. De stimulerer
kvinnene til å være akive, til å lære
nederlandsk og ta del i barnas
skolegang og de lærer kvinner
om religiøse forhold. Dona Daria
underviser på kvinnenes eget språk:
12 ulike språk er representert i
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staben, og de når 5.500 kvinner i året på 97 ulike
steder i byen.
Av særlig interesse var det at Dona Dariasenteret også underviser menn, fordi de mener
kvinner ikke kan bli frigjort uten at menn er med
i prosessen. ”Du må forføre menn for å få dem i
tale, f eks ved å spørre hva som gjør en mann til
en god far”, forklarte Gerda Nijssen.
Oppfølging av FNs kvinnekonvensjon
Professor i menneskerettigheter Cees Flinterman
fra universitetet i Utrecht og medlem av FNs
CEDAW-komite redegjorde for Kvinnekonvensjo
nen (CEDAW). I 2003 gav han ut en bok sammen
med Hanna Beate Schöpp-Schilling: ”The circle
of empowerment” om komiteens arbeid i 25
år. CEDAW setter kvinners rettigheter inn i en
menneskerettighetssammenheng. Alle stater
som har ratifisert konvensjonen, har forpliktet
seg til å arbeide for å fjerne diskrimineringen,
understreket Flinterman og de må rapportere
til komiteen hvert 4. år. Detaljerte retningslinjer
pålegger statene å foreta omfattende undersøkel

Fredspalasset i Haag

ser og komiteen oppfordrer myndighetene til å
samarbeide med NGO-er.
Skyggerapporter, som tegner et annet bilde
enn regjeringen, har stor betydning for CEDAWkomiteen, sa Flinterman. I starten var det vanske
lig for statene å akseptere slike rapporter. Men det
var lett for dem å tegne et altfor rosenrødt bilde,
og i 1980-åra ble skyggerapporter akseptert.
NGO-enes rapporter er ofte utgangspunktet når
komiteen eksaminerer regjerningsrepresentan
tene. Det er også viktig at NGO-er er til stede på
møtene eller lunsj-briefinger for å kunne stille
spørsmål direkte. Noen land sender store delega
sjoner med over 50 utsendinger. Dette er verd å
merke seg på bakgrunn av at de norske kvinne
organisasjonene ikke fikk støtte av myndighetene
til å sende en eneste representant da Norge ble
eksaminert i fjor.
Konvensjoner neglisjeres i krig
Sivilbefolkningen rammes av krig på en annen
måte nå enn tidligere, konstaterte Rogier Bartels
fra Røde Kors. I gamle dager var 10 prosent av
de som ble rammet, sivile, under 2. verdenskrig
50 prosent og i våre dager 90 prosent. Kvinner
har mange ulike roller når det gjelder krig, fra å
holde familien sammen til å være soldat. Vi fikk
Geneve-konvensjonen etter 2. verdenskrig, og der
er beskyttelse av kvinner nedfelt, fordi de får barn
og tar vare på familien. Problemet er ikke mangel
på regler, men at reglene ikke blir respektert.

Idealer i islam
Det mest overraskende innlegget ble holdt av pro
fessor i samfunnsfag Horeya Megahed fra Kairo.
Hun mente at kvinner har universelle rettigheter
i islam, fordi det er Guds vilje. Islam godtar alle
menneskerettigheter som basis for alle menne
sker. Kvinner har en spesiell plass i islam og de
skal ha alle grunnleggende rettigheter. Koranen
forbyr salg av mennesker og drap av jenter. Kvin
ner og menn har like stor synd, mente Megahed
og påpekte at det ikke er slik i alle religioner.
Universitetet i Kairo tilbyr kurs om kvinners
rettigheter. I 2004 ble det bestemt at MR skal
være overordnet i all undervisning. I Egypt er det
ikke forskjell på jenter og gutter og det er gratis
utdanning på alle nivåer, framhevet Megahed
som selv har gitt ut en bok om islam. Med en slik
ukritisk gjengivelse av idealene i islam fikk vi
ikke høre noe om brudd på kvinners rettigheter i
islamske samfunn.
Praktisk nyttig MR-redskap
Lene Pind fra Dansk Kvindesamfund presenterte
informasjonsmateriell om CEDAW for å gjøre
kvinner klar over egne rettigheter. Det omfattet
Danmarks landrapporter, skyggerapporter og
relevant statistikk. Materiellet kan være nyttig
i skolen, på universitet, i sosialt arbeid, blant
politikere og innvandrere.
Siri Hangeland
Styremedlem IAW
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IAW styremøte
IAW, International Alliance of Women, holdt sitt
2008 styremøte i oktober i Haag. IAW er paraply
organisasjon for over 50 kvinneorganisasjoner,
mange i den tredje verden. Det er den eneste
internasjonale kvinneorganisasjonen som uteluk
kende arbeider for kjønnslikestilling. Styret har
18 medlemmer fra 14 land på fem kontinenter og
møtes årlig. Danmark, Island, Sverige og Norge er
representert i styret i denne treårsperioden. Lene
Pind fra Danmark er sekretær, Thorbjørg Inga
Jonsdottir er regional koordinator for Norden og
undertegnete er styremedlem.
Det er stor interesse i IAW for våre nordiske erfa
ringer. Organisasjonen er meget sammensatt med til
dels ulike oppfatninger, noe som ble klart blant an
net da styremedlemmet fra Egypt, Horeya Megahed,
holdt innledning om islam (se artiklen om Haagseminaret). Det er tydelig at begrepet ”feminisme”
har vekslende innhold i ulike deler av verden, også
innenfor verdens eldste feministorganisasjon.
Representanter for IAW taler kvinnesak i flere
FN-organer, Europarådet og kvinnelobbyen i EU
(EWL) og rapporterer om møtene i medlemsbladet.
Innsatsen er viktig. I Europarådet ble det f eks
foreslått å legge ned likestillingsgruppa. Kraftig
motstand fra IAWs representant Anje Wiersinga og
andre førte til at det ble bestemt at rådet skal lage
en konvensjon for å bekjempe
vold mot kvinner. Det er også
på tale med en spesialrapportør
for vold mot kvinner i Europa.
Mer nedslående er det at rådet
har gått bort fra sin regel om
at alle lands delegasjoner må
ha begge kjønn representert.
Tidligere har rene mannsde
legasjoner blitt bortvist, mens
dette nå blir godkjent.
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Fokus på innvandrerkvinner

Styret nedsatte en arbeidsgruppe som skal
komme med forslag om hvordan en kan øke kvin
ners innflytelse på alle nivåer. Det ble også bestemt
å lage to seminarer neste år, et om HIV/AIDS,
som også er tema i FNs kvinnekommisjon (CSW)
i mars, og et om fredsforhandlinger/bruken av
håndvåpen. I juni 2009 blir det holdt ”internasjo
nalt møte” i Sveits hvor ledere og alle medlemmer
kan delta. I tilknytning til styremøtet i år ble det
arrangert seminar om menneskerettighetsunder
visning (se egen rapport).
I forbindelse med møtet besøkte styret Inter
national Archive of the Women’s Movement (IAV)
i Amsterdam. Det har en imponerende samling
av skriftlig materiale om kvinnebevegelsen,
deriblant en egen hylle med nordisk litteratur
hvor spesielt Sigrid Undset var godt representert,
se www.iiav.nl/eng/index.html.
IAW har fått laget en ny brosjyre om organisa
sjonen. Den er produsert av Frederika-Bremerfor
bundet i Sverige med støtte av Unionen i Finland
og den islandske kvinnesaksforeningen og kan
lastes ned fra IAWs nettside. Interesserte kan også
finne et brev til medlemmene fra presidenten Rosy
Weiss på nettsida womenalliance.org/join.html.

Nordisk kvinnesaksmøte:
Innvandrerkvinners situasjon i de nordiske land
var emnet for et nordisk møte i Stockholm helgen
15.–16. november. Nordiske kvinneorganisasjoner
(NOKS) møtes jevnlig for å drøfte spørsmål av fel
les interesse og denne gangen var møtet i Sverige.
Det ble først holdt en forskerkonferanse med en
rekke innvandrerorganisasjoner samt en repre
sentant for EUs kvinnekontor. Her deltok professor
Beatrice Halsaa fra arbeidsutvalget i Norsk Kvinne
saksforening.

Etterpå møttes representanter for kvinnebevegel
sen i Sverige, Danmark, Finland, Grønland,
Færøyene, Island og Norge og la fram rapporter
fra sine respektive land. Lederen for Oslo Kvinne
saksforening, Gunhild Ramm Reistad, beskrev
innvandrerkvinners situasjon i Norge med
arbeidsløshet, dårlig betalte jobber og forholdsvis
lav politisk deltakelse. Marit Kvamme fra Kvinne
fronten fremla en rapport om debatten som
førte frem til horekundeloven i Norge. I de andre
landene ville det bli arrangert støttedemonstra
sjoner utenfor de norske ambassader når loven
ble vedtatt.
Forholdene for innvandrerkvinner var ikke særlig
forskjellig i de ulike nordiske land. Selv på Grøn
land finnes det utsatte innvandrerkvinner. På
møtet ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe
for å organisere et Nordisk Forum +15 høsten
2009. Dette er tenkt som en konferanse med både
etablerte nordiske kvinneforeninger og innvan
drer /minoritetskvinners organisasjoner. Aktive
i planleggingen er Marianne Laxén og Wiveca
Holst, begge i styremedlemmer i Svensk Kvinne
forum, en paraplyorganisasjon for kvinneorgani
sasjoner med til sammen 35.000 medlemmer.

IAW finansieres av medlemskontingenten og
private bidrag. Ta kontakt
med undertegnete på
sirih@vfk.no hvis du vil bli
medlem. Hvert medlem er
viktig. Du støtter det inter
nasjonale kvinnesaksarbeidet
og får medlemsblad og infor
masjon om hva som skjer.
Siri Hangeland
Styremedlem IAW
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Vil noen bidra til opprettelsen av en Gina Krog-pris?
Arbeidsutvalget i Norsk Kvinnesaks
forening ville synes det var fint
å lage en Gina Krog pris for å
ære vår markante pioner og gi
anerkjennelse til kvinner som
har gjort en spesiell innsats
for kvinnefrigjøring og full
likestilling mellom kjønne
ne i Gina Krogs ånd. Prisen
vil kunne løfte fram en stor
kvinnelig leder, vise vår lange
historie, være et symbol på mot,
fantasi og utholdenhet, stimulere
og glede kvinnesaksforkjempere i dag

og bidra til å skape oppmerksomhet
og kanskje debatt om hva som er
viktig i kvinnesaka. Skal vi få
en verdig pris, for eksempel
et smykke eller en medalje
inspirert av Gina Krog, koster
det imidlertid penger. Vi har
fått bidrag, men dessverre
ikke nok. Vil noen yte en liten
eller litt større skjerv? I tilfelle,
kan bidrag sendes til ”Gina
Krog prisen”, Norsk Kvinnesaks
forening, konto 0532.12.04882.
Torild Skard, leder

Ei ukjent Camilla Collett
Camilla Collett er serleg kjent
for boka Amtmandens Døtre.
Kvinnesaka var hennar store
livsoppgåve. Men ho hadde og
andre interesser, til dømes dyr.
I ”Jeg elsker dyrene” har Kåre
Knutsen samla og redigert
det Camilla Collett har skrivi
om dyr i bøker, artiklar og
brev. Det er sterke åtak på
dyrplaging, men ho skildrar
og si glede ved rideturar
og hadde tydeleg ei spesiell
kjensle for kattar. Hundar

skreiv ho serleg om i samband
med eit angrep på Universite
tet for dårleg stell av hundar
som vart nytta til medisinske
føremål. Ho kritiserte òg pla
ging av trekkdyr og slaktedyr.
Camilla Collett samarbeidde
med dyrevernorganisasjonar
og var som sin bror,
Henrik Wergeland, ein pionér
for dyrevernet i Noreg. Noko av
stoffet som vert omtala i boka,
har ligge nokså bortgjøymd i
om lag hundre år.

Camilla Collett: Jeg elsker dyrene
Vesle-Brunen forlag, Gjallarveien 11, 1412 Sofiemyr. E-post: vesle-br@online.no
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Norges første kvinnelige doktorand
og amerikansk professor,
Dr. Agnes Mathilde Wergeland (1857-1914)
Til ære for Agnes Wergeland la Lise Løken i juli ned krans på vegne av Norsk
Kvinnesaksforening ved minnestøtten på Vestnorsk Utvandringssenter på Radøy.
Støtten ble reist 150 år etter Dr. Wergelands fødsel
Det var uten tvil mens Agnes Mathilde Wergeland
bodde hos sin slektning, Camilla Collett, som var
venn med Aasta Hansteen og Gina Krog, at hun
fikk interesse for kvinnesak. Agnes møtte Aasta
Hansteen ved en tilfeldighet i 1875, men de må ha
møttes oftere da Agnes ble medlem i den Kvinne
lige Leseforening i 1877.
Til sin død fortsatte Aasta
å korrespondere med
Agnes og fikk publisert
noen av hennes artikler
og skrifter i Norge.
Fra midten av 1870tallet kunne kvinner
følge forelesninger i
kunsthistorie hos profes
sor Lorentz Dietrichson
ved det Kongelige Fred
riks Universitet (i Kris
tiania), men de kunne
ikke ta eksamen. I årene
1879 til 1883, kunne
Agnes Wergeland ha vært
heltidsstudent, men ble
hindret, fordi hun var
kvinne. Dietrichson var
den eneste professor som
tillot kvinnelige tilhørere
ved sine forelesninger.
Agnes ble interessert i

kunsthistorie og arkitektur og tidlig på 1880-tallet
studerte hun Norges store middelalderkatedral,
Nidarosdomen, på egen hånd. Det fantes viktige
kilder om katedralen i Tyskland og Agnes reiste til
München for å studere fra 1883 til 1885. Her bodde
hun hos sin bror Oscar Wergeland, som da forbe
redte sitt maleri av Eids
voldforsamlingen 1814
som henger i Stortinget.
I München fikk Agnes
kontakt med professor
Maurer ved universitetet
der, som ble hennes
rådgiver i videre studier i
middelalderhistorie.

Dr. Agnes Wergeland (til venstre)
utenfor Universitetet i Wyoming.

Da Agnes kom tilbake
til Kristiania i 1885, fikk
hun ingen stilling, til
tross for sine meget gode
kunnskaper i tysk, fransk
og latin, noe engelsk og
gammelnorsk. Stillinger
i gymnasiene ble forbe
holdt mannlige lærere.
Agnes studerte på egen
hånd ved Universitets
biblioteket i Kristiania:
utviklingshistorie, kunst
i middelalderen, gresk
og romersk arkitektur
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og skulptur. Sannsynligvis fulgte hun noen
forelesninger ved Universitetet, fordi kvinner
hadde fått rett til å studere i Kristiania fra 1882.
Grunnen til at hun ikke immatrikulerte, ligger
antagelig i hennes alder (hun var 28 år), at hun
var fattig, og hennes kunnskaper oversteg langt
en vanlig student. I biografien fra 1916 står det at
”hun kunne ta (en doktorgrad) på fem eller seks
år (i Norge) eller kanskje ikke i det hele tatt.” Ved
Universitetet i Zürich kunne man imidlertid ta en
doktorgrad på tre år, og der hadde kvinner blitt
immatrikulert lenger enn i Norge. Til reisen og
studiet fikk hun små lån eller stipend fra privat
personer og høsten 1888 drog hun.
Samme år gikk Agnes Wergelands mor av med
pensjon fra sin stilling som oldfrue ved Gaustad
Asyl. Etter 34 år i asylets tjeneste fikk hun bare
kr 600 pr. år i pensjon, fordi hun var kvinne,
og kunne derfor ikke støtte sin datters reise. Det
hører med i bildet at kassereren, Kreyberg, ved
samme anledning ble innvilget en årlig pensjon
på kr. 1200 årlig etter 32 års tjeneste.
Der var en tid-

Og jeg kan ikke huske heller
Saa nøie, naar det var –

Jeg vilde male akvareller!

Jeg malte ogsaa. Med det var ei længe –

Jeg havde ikke tid, og der var ingen penge:
Jeg måtte tjene først mit brød,
Avhjælpe øieblikkets nød.

Agnes Mathilde Wergeland
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På støtten over henne står blant annet:
”Agnes Mathilde Wergeland kjempet for å
finne den plassen hun fortjente, og klarte det i
en hovedsakelig maskulin akademisk verden.
En kvinnesakspioner, en fin lyriker og en
eksepsjonell vitenskapskvinne, som ble en høyt
aktet professor. Agnes Wergeland var en modig
kvinne og vil være et symbol for alle kvinner
for sin utholdenhet og sin tro på egne evner.”

Da Agnes Wergeland immatrikulerte ved Zürichs
Universitet, var hun den første norske kvinne
som noen gang hadde studert der. Hun fullførte
studiet på bare tre semestre og må ha arbeidet
dag og natt, også i ferier. Hun tok to skriftlige
eksamener: i sitt hovedfag, verdenshistorie og sitt
bifag, kunsthistorie. Spørsmålene i hovedfag var
om utviklingen av det karolingiske imperiet i mid
delalderen og i bifag om gotisk arkitektur i forhold
til romansk. 8. februar 1890 tok hun muntlig ek
samen med karakteren ”magne cum laude”. Frk.
Wergelands avhandling, på tysk, het: Ættleiding,
Ein Rechtsgeschäft mittelst dessen in Norwegen
vordem unäch Geborene Kinder in das Geschlecht
eingeführt werden konnten – Uektefødte barns
rettigheter, en metode for å innføre uekte barn i
slekten i de gamle vikinglovene. Avhandlingen var
bare på 29 sider og i eksamensprotokollen står det
”von kleinem Umfang”, av lite omfang, men fordi
hennes forskning ble utført på ”selvstendig vis” og
var relatert til generelle historiske spørsmål, ble av
handlingen godtatt med karakteren ”cum laude”.
I 1890 fikk Dr. Wergeland stipend til det amerikan
ske kvinnecolleget Bryn Mawr i Pennsylvania hvor
hun også underviste i kunsthistorie. I 1895 til 1902
var hun ansatt som universitetslærer i historie ved
Universitetet i Chicago. Etter flere vanskelige år ble
hun i 1902 utnevnt til professor i historie og fransk
ved Universitetet i Wyoming og ble leder for det
historiske institutt inntil sin død i 1914. Hun ble
en av støttespillerne som bygget opp universitetet
til den status det har i dag. Agnes Wergeland har
skrevet to bøker med dikt og etter hennes død ble
to bøker med historie og en om moderne ledere i
Norge publisert med hjelp fra venner.

Støtten på Vestnorsk Utvandringssenter
på Radøy for norsk-amerikanske pionerkvinner,
for kvinners rettigheter og verdighet og norske
foregangskvinner som emigrerte, ærer Agnes
Mathilde Wergeland, 1857-1914, (til venstre)
og forfatteren Elise Amalie Tvede Wærenskjold,
1815-1895, (til høyre). Elise Wærenskjold be
skrives som ”The Undaunted Lady with the Pen”
(den uforferdete damen med pennen),
Prairieville, Texas.”

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

Cand.philol. Lise B. Løken har skrevet hovedoppgave om norske emigranter til Amerika og
forsket på Agnes Wergeland. Det planlegges nå
bok om henne. Dr. Dorothy Burton Skårdal,
som er spesialist på skandinaviske immigranter
i USA, har bistått i arbeidet.

Agnes Mathilde Wergeland
18 år gammel

Lise B. Løken
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