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likestilling, særstilling eller?

Lederen har ordet

� �

I et innlegg her i bladet om likestilling eller sær
stilling advarer Aslaug Moksnes mot den kvinne
politiske linjen hun mener jeg står for. 

Aslaug Moksnes baserer sine oppfatninger på bred 
kvinnepolitisk erfaring. Hun var leder for Oslo 
kvinnesaksforening 196770 og nestleder i Norsk 
Kvinnesaksforening 197072. Hun har blant 
annet utgitt Kvinner på barrikadene om kvin
nenes fortiete rolle under den franske revolusjon 
og en banebrytende studie av Norsk Kvinnesaks
forenings historie 18841913, som hun ga tittelen 
Likestilling eller særstilling?

I studien beskrives kampen for likestilling mot 
særstilling. Den ble tilspisset i spørsmålet om 
særlover for kvinner i arbeidslivet. For å beskytte 
kvinnene ble det bl.a. foreslått forbud mot natt
arbeid og redusert arbeidstid. Kvinnesaksforenin
gen gikk sterkt ut mot særlovene, fordi de stred 
mot kvinnesakas prinsipielle krav om likhet for 
lova, innebar en umyndiggjøring av kvinnene 
og svekket deres stilling på arbeidsmarkedet. Da 
forslaget om særlover ble nedstemt i Stortinget i 
1909, hilste Kvinnesaksforeningen vedtaket som 
den største seier kvinnesaka hadde vunnet, en 
seier på linje med stemmeretten.  

Spørsmålet om likestilling eller særstilling viser 
til sentrale dilemma i kvinnekampen. Men jeg 
greier ikke å se dette om noe enkelt enteneller. 
Til det er virkeligheten for komplisert og begre
pene for mangetydige.
 
Kravet om likhet: at kvinner ikke skal diskrimi 
 neres fordi de er kvinner, at de skal ha de samme  

grunnleggende rettigheter som menn, er funda
mentalt i kvinnekampen. Og kvinnesaka har vun
net gjennom med krav om likhet og likestilling 
på mange områder i løpet av de mer enn hundre 
årene som har gått sia den organiserte kvinne
kampen begynte.
 
Erfaringene har samtidig ført til debatt om likestil
ling og særstilling og en nyansering av begrepene. 

Når det gjelder målsetting, har spørsmål blitt reist 
om hva ”likestilling” egentlig innebærer? Er det 
meningen at kvinner og menn skal bli fullstendig 
like på alle måter, eller skal det være rom for 
forskjeller? Hvilke standarder skal det være for 
”likhet”, og hvordan skal forskjeller håndteres? 
Opp mot en mekanisk likebehandling er det stilt 
krav om likeverd og frigjøring av kvinner på egne 
forutsetninger. I sitt siste program (2002) krever 
Kvinnesaksforeningen ”kvinnefrigjøring og full 
likestilling”, noe jeg kan slutte meg til, selv om 
begrepene ikke er nærmere definert.
 
Selv om likestilling er et sentralt mål, er det ikke 
nødvendigvis et egnet virkemiddel i alle tilfelle, og 
det er forskjell mellom formell og reell likestilling. 
For å fremme målet om likestilling kan det være 
viktig å innføre formell likebehandling av kvinner 
og menn. Men i en del tilfelle kan slik likebehand
ling faktisk bidra til å svekke kvinnenes stilling, 
i stedet for å styrke den, og dermed øke forskjel
len mellom kjønnene. Ut fra kvinners og menns 
faktisk forskjellige situasjon og for å motvirke 
århundrers diskriminering kan det til tider være 
påkrevd med positive særtiltak for å styrke kvin
ners stilling og fremme likestilling. I programmet 
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går Kvinnesaksforeningen også inn for en rekke 
slike særtiltak, spesielt bruk av kvotering for å få 
kvinner inn i politiske verv, stillinger i offentlig og 
privat virksomhet, lederstillinger og styrer. Jeg er 
enig i dette.

Aslaug Moksnes gleder seg over utbyggingen av 
barnehager og styrkingen av fedres omsorgsan
svar. Denne oppfatningen deler jeg. Og jeg mener 
vi bør gå lenger enn vi har gjort i dag. Men 
spørsmålene melder seg: hvor langt kan vi gå 
når det gjelder å likebehandle kvinner og menn 
i barneomsorgen? Hvordan skal vi ivareta barns 

omsorgsbehov uten at dette går utover kvin
ners rettigheter og mødres stilling i arbeidslivet? 
Kvinnesaksforeningens program har noen 
forslag til tiltak (6 timers normalarbeidsdag og 
organisering av arbeidet slik at småbarnsforeldre 
kan ha full jobb, mer rettferdig arbeidsfordeling i 
hjemmet og utvidet pappapermisjon), men det er 
uklart hvor langt dette går. 

Svarene er ikke enkle. Derfor har jeg forsøkt å 
reise en debatt om hvordan vi skal forholde oss.

 Torild Skard

Innvarsler Torild Skards foredrag på NKFs lands
møte i mai 2006 og gjengitt i Kvinnesaksnytt nr 2 
– 2006 en ny trend i foreningens 125årige arbeid 
for likestilling? 

De siste tiårene er det gjennomført mange tiltak 
til beste for foreldre og barn. Jeg personlig kan 
daglig observere den store forvandlingen som 
har skjedd med fedres omsorgsansvar. Ingen ting 
gjør meg mer glad enn når jeg kan observere de 
mange menn som tar sin farsrolle alvorlig. Jeg 
har selv en svigersønn som gjør det og ser at min 
datter derved har et både enklere og lykkeligere 
liv enn jeg selv hadde, med to døtre (jeg er nå 
76 år). Takket være en for sin tid forståelsesfull 
mann med bra økonomi kunne jeg fullføre min 
embetseksamen, 34 år gammel, noe som har gitt 
meg et rikt liv, i motsetning til, tror jeg, mange av 
mine jevnaldrende medsøstre. 

Det beste som har skjedd er utbyggingen av barne
hager. Min sorg er at det den gang jeg hadde 
barn, ikke fantes mulighet for en barnehageplass, 
til skade for både barna og meg selv som mor og 
for oss som familie. 

Jeg har som historiker brukt store deler av min tid 
på kvinners historie. Fra starten av, i mange land, 
har det vært et linjevalg mellom forkjempere for 
likhet og likestilling og de som har forfektet en 
egenarts/særstillingsideologi. Jeg kan ikke se det 
annerledes enn at den strategien med særstilling, 
ikke likestilling, aldri lyktes. Den lot seg ikke 
”selge”. Jeg kjenner både norsk og internasjonal 
kvinnesakskamp og historie så godt at jeg vil ad
vare mot at NKF skal slå inn på den linjen Torild 
Skard gjør seg til talerør for. Det er vår kamp for 
menneskerettigheter, også for kvinner – kontra 
særstilling – som har framtida for seg.

Aslaug Moksnes

likestilling versus særstilling
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A. Mini seminar om bruk av media
 

Høyskolelektor i journalistikk, tidligere NRKmedar
beider og redaktør av Ny Tid, Audgunn Oltedal 
innledet om hva som skal til for å bli hørt i media, 
kildenes makt og rolle og vilkårene for å bli hørt. 

Oltedal framhevet medias betydning. I Norge 
nytter vi gjennomgående 6 timer og 41 minutter 
pr dag på media. Media er ikke lovregulert, men 
Vær Varsom Plakaten gjelder for alle. Medias pri
vilegier er knyttet til den samfunnsmessige rollen 
de har for demokratiet, og idealet er at informa
sjonen skal være uavhengig, vesentlig og sann. 
Men kravet om å tjene penger skaper problemer. 
I praksis skal nyheter fortrinnsvis være aktuelle, 
vesentlige, interessante, nære, sensasjonelle, kon
fliktpreget og sexy. Kvinnesaksforeningen er en 
viktig kilde. En kilde har sine krav og rettigheter, 
men media vil ha regien. Foreningen bør følge 
med og uttale seg om aktuelle saker. Budskapene 
bør være tydelige og spisse. For å høres må en 
ha noe på hjertet og si det klart. Foreningen bør 
ha en mediestrategi. Godtar foreningen medias 
forenkling og personorientering? Virkemidler er 
artikler og kronikker, spektakulære tiltak, kjendis
intervju, pressemeldinger. Det er viktig å skape 
energi og ikke gi seg. F.eks. sende pressemeldinger 
regelmessig og følge opp. Holde kvinneperspek
tiver levende. Det er også viktig å gi rom for 
ulike syn. Og ta opp nye tema – når det gjelder 
innvandrerkvinner f.eks. er mye ugjort.

Foredraget ble etterfulgt av en livlig menings
utveksling.

B. Landstyret 

�. Åpning
Leder Torild Skard framhevet NKFs betydning 
når det gjelder å sette dagsorden og prege kvinne
saksdebatten i Norge og påvirke den offentlige 
likestillingspolitikken. NKF er spesiell ved at orga
nisasjonen spenner over samfunnet som helhet 
og representerer en radikal feminisme. Likestil
ling innebærer mer enn at kvinner og menn skal 
ha like muligheter innenfor mannssamfunnets 
rammer. Det kreves grunnleggende endringer av 
samfunnet i kvinnevennlig retning. 

�. Konstituering 
Torild Skard ble valgt til møteleder. Tonje Kolle 
og Gunhild Ramm Reistad ble valgt til referenter 
(bistått av Torild Skard og Siri Hangeland). Siri 
Hangeland og Torild M. Nielsen skal undertegne 
protokollen.

�. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

�. Godkjenning av referater  
fra arbeidsutvalget 

Referatene fra arbeidsutvalgets møter siden lands
møtet 6. mai 2006 ble tatt til etterretning uten 
kommentarer. Når det gjelder Kvinnesaksnytt nr 

Norsk Kvinnesaksforening

Tilstede: Fra AU Torild Skard (leder), Siri Hangeland (nestleder), Marthe Amundsen, Pia Gaarder, Tonje 
Kolle, Elisabet Rogg. Fra lokallagene: Kari Hop Skiftesvik (leder), Bergen, Gunhild Ramm Reistad (leder), 
Drammen, Torild Marie Nielsen (leder) og Wenche Falch, Fredrikstad, Randi Ohna (leder) Oslo (og dess
uten medlem av AU).  Forfall: Beatrice Halsaa og Ellen Hoogerwerf, AU

Referat fra landsstyremøte i oslo 3. februar 2007
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2/2006, var det enighet om at de overskytende 
eksemplarene nyttes til å spre informasjon om 
foreningen og dens arbeid. 

�. Økonomisk oversikt �006 og  
budsjett �007

a) Oversikt �006: Regnskapet for 2006 er 
ennå ikke fullstendig, men det ser ut til å gå 
omtrent i balanse. Datautviklingen ble noe mer 
kostbar enn beregnet, men reiseutgiftene ble 
mindre enn forutsatt. Det ble ikke foretatt reiser 
innenlands i NKFregi. Norge deltok heller ikke 
på styremøtet i The International Alliance of  
Women (IAW) i Paris høsten 2006. Lokallagene 
ble oppfordret til å innbetale resterende kontin
gent for 2006 til NKF snarest. 

b) Budsjett �007: Det ble lagt fram et forelø
pig budsjett under forutsetning av at NKF mottar 
kr 70 000 i driftsstøtte fra Barne og Likestillings
departementet (BLD) i 2007 som i 2006. Budsjet
tet baserer seg på at det ikke skal holdes mer 
enn ett landsstyremøte i 2007, at det foretas noe 
nødvendig vedlikehold av NKFs leilighet/kontor 
i Majorstuveien i Oslo, at AU foretar noen reiser 
med sikte på etablering av lokallag på nye steder, 
og at Norge er representert på IAWs kongress i Sør
Afrika i 2007. Milepælsseminarene og seminaret 
om kvinner og det militære føres over budsjettene 
til NKFs partnere, henholdsvis Kilden og Interna
sjonal Kvinneliga for Fred og Frihet.
Kontingentfordelingen mellom lokallagene og 
NKF sentralt ble drøftet og en kommer tilbake til 
saka på landsmøtet i mai 2008.
 
Vedtak: Den økonomiske oversikten for 2006 
ble tatt til etterretning. Budsjettet for 2007 ble 
godkjent som et foreløpig grunnlag for arbeidet 
under forutsetning av at driftsstøtten fra BLD blir 
som i 2006, men det søkes om ytterligere støtte for 

2007 med sikte på bedre vedlikehold av leilighe
ten i Majorstuveien og et økt generelt aktivitets
nivå (se sak 6). Mulighetene for støtte fra andre 
kilder til konkrete aktiviteter bør undersøkes. AU 
undersøker spesielt mulighetene gjennom tilslut
ning til et studieforbund.

6. Arbeidsplan for �007-�008
Torild Skard kommenterte den framlagte arbeids
planen. 
Vedtak: Den framlagte planen godkjennes 
som grunnlag for arbeidet framover med noen 
utdypninger. Planen legges til grunn for søknad 
om utvidet driftsstøtte fra BLD. 
Fredrikstadlaget foretar en utredning om bruk, 
innhold og format for Kvinnesaksnytt med sikte 
på framleggelse på landmøtet i 2008
Oslolaget foretar en vurdering av utnyttelsen av 
leiligheten i Majorstuveien til framleggelse på 
landsmøtet 2008

7. Nytt fra lokallagene

a) BERGEN – Kari Hop Skiftesvik
Foreningsmedlemmer deltok på møte i oktober 
2006 om ”Tar kvinnene den politiske makten 
i Bergen kommune?” og laget holdt møte med 
Nina Karin Monsen i november om ”Prostitu
sjon, penger og skam”. Laget har en artikkel
samling under arbeid om nyere bergensk kvinne
sakshistorie (Elisabeth Aasen og Ida Blom) og 
publiserer artikler om Bergens små og store døtre 
i medlemsbladet AMALIE. De har også skrevet 
avisinnlegg om kvinner i kommunestyrene.  

b) DRAMMEN – Gunhild Ramm Reistad
Foreningen har faste årlige arrangementer 
med torskeaften før jul og tur i Bragernesåsen i 
juni. 8.mars 2007 forberedes i samarbeid med 
Fagforbundet for å rette søkelyset på den utbredte 
bruken av tvungen deltidsarbeid i form av stil
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lingsbrøker i helsevesenet. Det er en grov form 
for diskriminering der kvinner ikke får full jobb, 
men forusettes i stedet å ta ekstravakter.

c) FREDRIKSTAD – Torild Marie Nielsen
Foreningen har hatt åpent møte med Berit Ås og 
to kus i hersketeknikker. FKFmedlemmer har 
arrangert en seminarrekke på Høyskolen i Østfold 
om kjønn, konstruksjon og samfunn som hadde 
fire foredrag i 2006. Torild Skard holdt foredrag 
om kvinnelige stats og regjeringssjefer i verden. 
Laget har hatt uttalelse om kvinner i kommune
styrene i lokalavisa og artikler om ”Kvinner på 
kartet” (en kulturhistorisk byvandring i Fredrik
stad) og hersketeknikkene. 

d) OSLO – Randi Ohna
Foreningen har fem sammenkomster i halvåret, 
går på kino og teater. Aktivitetene høsten 2006 er 
gjengitt i Kvinnesaksnytt nr 2/2006. 
Vedtak: Fredrikstadlaget besøker Drammens
laget for å bidra til videreutvikling av konstruk
tive aktivitetsformer. AU besøker Kristiansand og 
Tromsø med sikte på opprettelse av lokallag og 
holder kontakt med Kongsvinger for å se om det 
byr seg muligheter der.

8. Internasjonalt arbeid

a) Women’s Safe House
Elisabeth Rogg orienterte om Women’s Safe 
House i Montenegro. Prosjektet ble innvilget 328 
000 NOK fra TVaksjonen for 2006. Støtten dekker 
husleie og lønn. Det er organisert kampanjer for 
rettigheter for ugifte mødre og deres barn og for 
kriminalisering av kjøp av sex. Det arbeides for 
behandling av voldelige menn, og for at voldelige 
menn skal forlate hjemmet ved skilsmisse. Huset 
har SOStelefon, driver rådgivning og opplæring. 
Berit Kvæven og Elisabet Rogg besøkte huset i 
juni 2006, Elisabet Rogg i november.   

b) International Alliance Of Women
NKF var en av stifterne av International Alliance 
of Women, verdens eldste feministorganisa
sjon i 1904. Vi nordiske medlemmer i IAW har 
en sjelden gang hatt møter, siste gang var 
NKF arrangør. IAW har møter hver høst, neste 
kongress er høsten 2007. Siri Hangeland er denne 
3årsperioden ansvarlig for vold, prostitusjon og 
traffficking og kalles inn til møtene, men deltok 
ikke i Paris i november 2006.

c) Nordiske kvinneorganisasjoner i 
samarbeid

Nordiske Kvinneorganisasjoner i Samarbeid / 
NOKS har eksistert siden 1999. De nordiske 
kvinneorganisajonene møtes med to representan
ter fra hvert land og støttes av Nordisk minister
råd. NKF ved Siri Hangeland har vært med 
fra starten, mens nå utgjør vi “NOKS i Norge” 
sammen med Kvinnefronten. Neste møte skal de 
to organisasjonene arrangere i Norge til høsten 
forutsatt at vi får støtte i år også.  

9. Uttalelser

a) Nei kvinnelig verneplikt
Den framlagte teksten fra AU ble drøftet. Det var 
til dels ulike oppfatninger av kvinnelig verne
plikt. Dessuten mente flere at siste avsnittet i ut
talelsen (om ikkevoldelig løsning av konflikter) 
burde utgå, fordi det egentlig dreide seg om en 
annen sak. 
Vedtak: Uttalelsen ble vedtatt med et par mindre 
redaksjonelle endringer. 8 stemte for og 2 mot 
uttalelsen bortsett fra siste avsnitt. Siste avsnitt 
ble vedtatt med 5 for, 4 mot og 1 avholdende. 
Torild Skard nytter uttalelsen i forbindelse med 
den pågående debatten om kvinnelig verneplikt 
i Klassekampen. (Den ble gjengitt i Klassekam
pen). For øvrig sendes den til forsvarsministeren, 
Stortingets forsvarskomité, Likestillings og 
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Nasjonalråd i 1904, 
som hun ledet i de 
grunnleggende år. 

Margarete  
Bonnevie markerte seg 
særlig i mellomkrigstida og årene 
etter den andre verdenskrigen. Hun ville først og 
fremst frigjøre den gifte kvinne og gjøre kvinner 
økonomisk selvstendige. Hun var leder for Kvin
nesaksforeningen i 193646 og skrev en rekke 
bøker: Ekteskap og arbeid (1932), Patriarkatets 
siste skanse (1948), Fra mannssamfunn til 
menneskesamfunn (1955) og Fra likestilling til 
undertrykkelse (1964). 
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diskrimineringsombudet og andre kvinneorgani
sasjoner til orientering. 

b) Kvinner i kommunestyret
Den framlagte teksten fra Torild Skard ble kom
mentert.
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Pia 
Gaarder gjør den om til en pressemelding og 
sender den ut. (Den ble trykt i Ny Tid). For øvrig 
sendes den til kommunal og regionalministeren, 
Stortingets kommunal og forvaltningskomité, 
Likestillings og diskrimineringsombudet og 
andre kvinneorganisasjoner til orientering.
 
c) Likestilte foreldre
Den framlagte teksten fra AU ble drøftet. Det kom 
til uttrykk svært ulike meninger og forslaget ble 
trukket.
Vedtak: Spørsmålene vedrørende likestilt foreld
reskap tas opp til nærmere drøfting i lokallagene 

og på landsmøtet i 2008. AU vurderer mer avgren
sete konkrete utspill innenfor saksområdet, f.eks. 
en etterlysning av forskning om kvinnerollen.

�0. Organisatoriske spørsmål
Vedtak: Det blir landsmøte i april/mai 2008.
Torild Marie Nielsen velges til utenbys nestleder.

��. Eventuelt 
Behov for ytterligere støtte til krisesenteret i  
Bucuresti ble tatt opp. 
Vedtak: Lokallagene oppfordres til å yte bidrag 
til konto nr 6011 0623391 (Nordea) som dispo
neres av Christine Hjortland. Penger kan bl.a. 
samles inn på 8. mars. 

Protokollen godkjennes

Siri Hangeland Torild Marie Nielsen
(sign)   (sign)

Kvinnesaksforeningen har henstilt til Frimerke
tjenesten i Posten Norge om å gi ut et frimerke i 
anledning av Norsk Kvinnesaksforenings 125 års 
jubileum i 2009. Vi har foreslått at en benytter 
anledningen til å fokusere på en eller to av de 
mest sentrale kvinnepionerene gjennom den tida 
foreningen har eksistert, og framhevet spesielt 
Gina Krog og Margarete Bonnevie. 

Gina Krog er den store høvdingen i norsk kvinne
bevegelse. Hun var med å stifte Kvinnesaksfore
ningen og var redaktør av foreningens blad 
”Nylænde” fram sin død i 1916. Hun sto i spissen 
for kampen for stemmeretten, stiftet Kvinde
stemmeretsforeningen i 1885 og Norske Kvinners 

Kvinnesaksfrimerke?
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AKTIVITETER
i tillegg til løpende møtevirksomhet i 
landsstyret, arbeidsutvalget mv.

�) �970-årene og dagens kvinnekamp
Det er i samarbeid med Kilden lagt opp en 
seminarrekke i Oslo i løpet av 20062007 om Mile
pæler i 1970årenes kvinnekamp. Hensikten er 
å kaste nytt lys på 70tallsfeminismen: få aktører 
fra den gang til å berette om begivenhetene, 
trekke tråder bakover og framover i tid og spørre 
hva vi kan lære i forhold til dagens situasjon? 
Innleggene blir tatt opp på video for arkivering 
og presentasjon på nett som ledd i arbeidet med å 
dokumentere norsk kvinnehistorie, og innlederne 
blir bedt om å levere manuskript for arkiv og 
mulig utgivelse. Fritt Ord har bevilget kr 100 000 
til seminarrekka. 

�) Kvinner og det militære
Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet, IKFF, 
og NKF har sammen planlagt et debattseminar 
i Oslo om kvinner, likestilling og militarisering 
for å diskutere om den internasjonale utviklin
gen presser fram militær verneplikt for kvinner? 
FOKUS har gitt kr 25 000 i støtte til seminaret. 

�) Likestilt foreldreskap
Dersom NKF får støtte, engasjeres HUMPRO ved 
Universitetet i Oslo for å undersøke behovet for 
mer forskning vedrørende endringer i mors og 
fars roller med hensyn til barneomsorg og arbeid 
i hjemmet i lys av bestrebelsene for et mer likestilt 
foreldreskap. Det fokuseres spesielt på utviklingen 
av mors rolle og ivaretakelsen av barns behov på 
ulike alderstrinn. 
  

Arbeidsplan 2007–2008 for  
Norsk Kvinnesaksforening

�) Kvinner i Norge med ulik bakgrunn
NKF og Oslo Kvinnesaksforening planlegger et 
møte i samarbeid med innvandrerkvinner, blant 
annet organisasjonen for afrikanske kvinner, 
PanAfrican Women’s Association, PAWA, for å 
belyse endring av kvinnerollen i ulike samfunn.

�) Kampanje for kvinner i kommune-
styrene

NKF var med å få startet opp en kampanje for 
flere kvinner i kommunestyrene ved kommende 
valg og deltar i kampanjen som drives av Likestil
lings og diskrimineringsombudet. Torild Skard 
representerer NKF. 

6) Likestillings- og diskriminerings-
ombudet (LDO)

Siri Hangeland representerer NKF i LDOs forum 
for kjønnslikestilling.  

7) Kamp mot pornografi
NKF drøfter videre aktiviteter med andre kvin
neorganisasjoner. 

8) Kvinnemuseet
NKF deltar i styret for Kvinnemuseet med Beatrice 
Halsaa og i representantskapet med Christine 
Hjortland. Aud Langbo sitter i valgkomiteen.

9) Samarbeid mellom norske kvinne-
organisasjoner

NKF deltar i et utvidet samarbeid med ulike 
norske kvinneorganisasjoner for å fremme felles 
interesser og arbeider for å styrke samarbeidet 
spesielt mellom feministiske organisasjoner. I 
forbindelse med arrangementet ”Kvinner på 
tvers” vil NKF ha en egen stand. Marthe Amund
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sen sitter i arbeidsgruppa for NKF sammen med 
Ellen Hoogerwerf. 

�0) Aktuelle kvinnepolitiske spørsmål
NKF utformer uttalelser om ulike saker som blir 
sendt på høring fra departementene. Dessuten tar 
NKF initiativ til egne uttalelser, sender ut pres
semeldinger og deltar i debatter i media. 

��) FNs oppfølging av kvinnekonven-
sjonen

NKF medvirker til en skyggerapport til Regjerin
gens 7. rapport om likestilling i Norge for over
sendelse til FNs komite for kvinnekonvensjonen. 

��) Kvinner i radio og TV
Sammen med den norske gruppa av Inter
national Association of Women in Radio and 
Television, IAWRT, arbeider NKF for å få NRK til 
å foreta en ny kartlegging av kvinners deltaking i 
NRK. En prøver å få TV2 til å lage en tilsvarende 
kartlegging. 

��) NKFs ���-års jubileum i �009
En mulig vandreutstilling i anledning av NKFs 
125års jubileum drøftes med Kvinnemuseet. Brev 
er sendt Posten om jubileumsfrimerke med Gina 
Krog eller Margarete Bonnevie. En artikkelsam
ling vurderes med basis i den kvinnehistoriske 
seminarrekka om milepæler i 1970årenes 
kvinnekamp. Det vurderes om Vitenskapsbutik
ken skal nyttes til å prøve å få en student til å 
skrive en oppgave f.eks. om NKFs nyere historie. 
Et samarbeid etableres med prosjektet ”Da det 
personlige ble politisk” med Tone Hellesund og 
Hilde Danielsen ved Rokkansenteret i Bergen. 

��) Kvinnesakspris
Det vurderes om det skal innstiftes en pris til kvin
nesaksveteraner eller utnevnes æresmedlemmer. 

��) Kvinnesaksnytt 
Kvinnesaksnytt blir utgitt 2 ganger i 2007 
(sommer og ved årsskiftet) for å spre informa
sjon til medlemmene og andre interesserte om 
virksomheten til NKF og lokallagene i Kvinne
saksforeningen. 

�6) Datautvikling 
Nettsida www.kvinnesak.no er blitt oppjustert 
og utvidet i 2006 og presenterer nå informasjon 
om foreningens og lokallagenes virksomhet, 
innholdet i Kvinnesaksnytt og linker til nasjonale 
og internasjonale organisasjoner, blant annet 
International Alliance of Women. Det er ønske
lig å gå videre og installere datautstyr i NKFs 
leilighet i Majorstuveien 39 (en PC med tilgang 
til bredbånd samt printer) slik at en kan nytte 
leiligheten til ulike kontoraktiviteter. En vil også 
vurdere å opprette en bloggside for kvinnepolitisk 
debatt på hjemmesida. 

�7) Organisasjonsutvikling
Leiligheten i Majorstuveien 39 i Oslo som NKF 
mottok som gave i 1994, nyttes til kontor, arkiv 
og møtelokaler for NKF og Oslo Kvinnesaks
forening. En er i ferd med å foreta opprydding 
av litteratur og arkiver. Leiligheten har dessuten 
sterkt behov av rengjøring og vedlikehold. 
Det arbeides aktivt for å få nye lokallag andre  
steder i landet med spesiell satsing på Kongs
vinger, Kristiansand og Tromsø.
 
�8) Internasjonalt samarbeid 
NKF deltar aktivt i FOKUSsamarbeidet for å 
fremme kvinners stilling  internasjonalt. Torild 
Skard er nestleder i FOKUS’ styre.
NKF bidrar også til nettverket ”Kvinner og FN”. 
Det er Norges tur å organisere møte for Nordiske 
Kvinneorganisasjoner i Samarbeid (NOKS) 
i 2007. NKF søker støtte til dette fra Nordisk 
Ministerråd.
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International Alliance of Women, IAW, holder sin 
treårige konferanse i India i 2007. Siri Hangeland 
leder IAWs utvalg vedrørende prostitusjon vold og 
traficking.
 
�9) FOKUS-prosjektet ”Women’s Safe 

House” i Montenegro
Fra TVaksjonen 2005 fikk NKF tildelt midler til et 
prosjekt i Montenegro som er planlagt å gå over 
3 år. For 2007 er det bevilget kr 329 000 til pro

sjektet. Dessuten har FOKUS bevilget kr 44 00 til 
kapasitetsbygging. ”Women’s Safe House” (WSH) 
driver støttevirksomhet for voldsutsatte kvinner  i 
Podgorica, Montenegro. 

�0) Krisesenter i Bucuresti
Det U D/NKFstøttete prosjektet er formelt avslut
tet, men NKF samler sammen noen bidrag blant 
medlemmene.

Skarpere lut for likestilling i akademia

I en uttalelse i mars 2007 støttet Norsk Kvinne
saksforening Melbyrapportens krav om å premi
ere kjønnsbalanse og innføre positive særtiltak 
for å øke kvinneprosenten blant professorene ved 
våre universiteter og høyskoler. 

Situasjonen er bedrøvelig. Kvinner søker til høgre 
utdanning i økende antall. Men desto høyere 
opp de kommer, desto flere stengte dører møter 
de. Kvinnene er i flertall blant uteksaminerte 
kandidater. Likevel utgjør de et lite mindretall 
blant professorene ved universiteter og høgskoler. 
I 2005 hadde Norge i alt 2666 professorer. Av disse 
var 2216 – eller 83 prosent – menn. Ved univer
sitetene endret kvinneandelen seg ikke i perioden 
2003–2005, mens den økte med bare 2 prosent 
ved høgskolene. 

Faktisk taper kvinnene hele tiden kampen om 
professorstillingene. Fra 2003 til 2005 ble det 
opprettet 119 nye stillinger. Av disse ble bare 40 
besatt av kvinner og 79 av menn. Settes det ikke 
inn mer effektive tiltak, vil likestilling i akademia 
ligge langt inn i en fjern framtid.

At kvinner blir representert på høyeste nivå i den 
akademiske verden, er et spørsmål om rettferdig
het. Kvinner skal ha samme rett som menn til 
å bekle disse stillingene. Det er også et spørsmål 
om ressurser. Det er en sløsing med menneske
lig kapital ikke å utnytte de ressursene som 
kvinnene representerer. Videre er det spørsmål 
om forskningens kvalitet og relevans. Det blir 
ikke fremragende forskning dersom bare det ene 
kjønns perspektiver og faginteresser prioriteres. 
Det trengs forskningsmiljøer som kan stille ulike 
spørsmål og vurdere flere mulige løsninger. Dette 
oppnås best når miljøene preges av mangfold og 
varierte erfaringer, når både kvinner og menn er 
bredt representert.

Professor Kari Melby ble i 2004 oppnevnt av de
partementet til å lede en komité for integrering av 
kvinner i forskning. Komitéen har nylig avlevert 
sin sluttrapport med en rekke forslag for å fremme 
likestilling. Norsk Kvinnesaksforening oppfordrer 
regjeringen til å følge opp Melbyrapportens 
anbefalinger og anvende langt sterkere lut enn 
hittil for å styrke kvinnenes stilling. Ellers vil både 
forskningen og samfunnet bli skadelidende.
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I februar �007 vedtok NKFs landsstyre 
følgende uttalelse: 
Norsk kvinnesaksforening ønsker å skjære gjen
nom motstanden og går inn for obligatorisk 
kvotering av kvinner til kommunestyrene. Til 
tross for frivillig kvotering i fem partier under  
forrige kommunevalg, økte kvinnerepresenta
sjonen med bare 1,4 prosent. 

NKF oppfordrer alle velgere til å bruke retten til  
å avgi personstemmer. I dag avgjøres sammen
setningen av kommunestyret av et mindretall 
som aktivt avgir personstemmer. Og de velger 
stort sett menn.

Bare en tredel kvinner
90 år etter at kvinner fikk allmenn stemmerett, 
fyller kvinner ikke mer en tredel av kommune
styrene. Ved valget i 2003 ble representasjonen 
35,5 prosent. Foran valget nominerte partiene  
40 prosent kvinner på listene. Av de forhånds
kumulerte var 39 prosent kvinner. Likevel var 
kvinner sikret valg bare til 17 prosent av manda
tene. Velgerne favoriserte menn med sine person
stemmer og det endelige resultatet ble dårligere 
for kvinner enn dersom velgerne rettinger hadde 
vært kjønnsnøytrale. 

Skal kvinnene kunne få en rettmessig repre
sentasjon i kommunestyrene, må det tydeligvis 
innføres obligatorisk kvotering slik at alle partier 
nominerer og forhåndskumulerer like mange 
kvinner og menn på listene. 

Det hevdes fra partihold at dette er vanskelig, 
fordi mange kvinner er uvillige til å stille. Med 
51 prosent kvinner i kommunestyrene viser 
imidlertid SV at kjønnsbalanse er mulig hvis det 
er politisk vilje til det. Obligatorisk kvotering vil 
skape et press som kan bidra til at partiene mer 
aktivt oppmuntrer kvinner til å delta i lokalpoli
tikken og legger forholdene til rette for dette. 

Personstemmer avgjør
Med den nominasjonspraksis som ble fulgt 
ved forrige valg, var velgernes personstemmer 
avgjørende for mer enn halvparten av de repre
sentantene som ble valgt. Med maksimal støtte 
for kvinnelige kandidater kunne kvinnerepresen
tasjonen kommet opp i 71 prosent. 

Imidlertid var det bare et mindretall av velgerne 
(37 prosent i alt) som benyttet sin rett til å avgi 
personstemmer og de støttet fortrinnsvis mann
lige kandidater.  Et mindretall som brukte valg
systemet mer aktivt enn andre, ble utslagsgivende 
for sammensetningen i kommunestyrene.

Det er vesentlig at velgerne forstår valgordningen 
og betydningen av personstemmer, også når de 
er enige i partiets listeoppsett, og at de blir aktivt 
oppmuntret til å avgi personstemmer og støtte 
kvinnelige kandidater spesielt. Dette må være en 
sentral oppgave for den nystartete kampanjen for 
kvinner i kommunestyrene.

Nødvendig tiltak mot gubbeveldet i kommunestyrene: 
oBlIGAToRISK KVINNEKVoTERING
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I februar �007 vedtok NKFs landsstyre 
følgende uttalelse:
Forsvaret har lenge drevet en målbevisst jakt  
på kvinner. I 2004 satte Stortinget som mål å  
få 15 prosent i Forsvaret og 25 prosent ved be 
falsskolene innen 2008. For å oppnå dette, inn
kalles nå kvinner til sesjon for å avtjene frivillig 
førstegangstjeneste. Dersom frivilligheten ikke  
gir de ønskete resultater, varsler forsvars
ministeren at det kan bli tale om tvungen 
verneplikt for kvinner. 

Norsk Kvinnesaksforening motsetter seg ikke at 
kvinner som ønsker det, frivillig søker en karriere 
i forsvaret og mener de må kunne gjøre dette på 
linje med menn. Men vi vil sterkt advare mot at 
det øves press fra samfunnets side for å få kvin
ner inn i det militære og særlig at det innføres 
tvungen verneplikt.

Det er vanskelig å forstå hvorfor forsvaret vil 
rekruttere flere kvinner i en situasjon der for
holdsvis få menn faktisk avtjener verneplikt, fordi 
behovet for personell er redusert. Det argumen
teres med at kvinner og menn må likestilles, at 
kvinner vil bidra til å opprettholde vernepliktens 
legitimitet, og at de vil føre til et bedre forsvar.  

Misforstått likestilling
NKF anser kvinnelig verneplikt som en total 
misforståelse av likestillingsbegrepet og likestil
lingslovas intensjoner. Likestilling dreier seg først 
og fremst om at kvinner og menn skal ha de 
samme menneskerettighetene og grunnleggende 
frihetene. Kvinner skal verdsettes og tildeles makt 
og ressurser på linje med menn. Men kvinner 
og menn behøver ikke å være like eller gjøre de 
samme tingene for å bli likestilt.

NEI TIl KVINNElIG VERNEPlIKT!     

For å sikre likestilling er det viktig i mange 
tilfelle at kvinner og menn behandles likt. Men 
de skal ikke nødvendigvis behandles likt i alle 
situasjoner. I noen tilfelle må det underprivile
gerte kjønn favoriseres for å oppnå like resultater. 
Faktiske forskjeller mellom de to kjønns virkelig
het må tas med i betraktning. Til tross for mange 
år med aktiv likestillingspolitikk har kvinner 
fortsatt det tyngste ansvaret for barn og andre 
ulønnete omsorgstjenester i hjem og familie. 
Deres samfunnsnyttige innsats på dette området 
er omfattende samtidig som de betaler en pris 
i form av deltidsstillinger, redusert inntekt, tapt 
pensjon osv. Å pålegge kvinner en samfunnsbyrde 
som verneplikt i denne situasjonen er urimelig 
og kan forsterke de økonomiske kjønnsforskjel
lene i samfunnet. I stedet for likestilling vil 
resultatet bli økt ulikhet.

Etter NKFs oppfatning innebærer reell likestilling 
mer enn å innlemme kvinner i en samfunns
struktur utformet av menn. Kvinner skal ha 
like gode muligheter som menn til å bestemme 
samfunnets organisering. I et likestillingsarbeid 
er det imidlertid fare for at den sterkere part 
likeretter den svakere i sitt bilde. I løpet av de siste 
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tiår har kvinners roller endret seg betydelig mer 
enn menns. Dermed styrkes praksis og verdier 
som tradisjonelt har kjennetegnet menns roller, 
mens praksis og verdier som kvinner tradisjonelt 
har ivaretatt, blir svekket. I dagens situasjon 
er det tvert om behov for at omsorgspraksis og 
verdier styrkes. 

Militarisering av kvinner
At kvinner skal pålegges verneplikt for å legiti
mere den, er fullstendig uholdbart. Problemer 
som måtte knytte seg til verneplikten, må løses på 
eget grunnlag, ikke ved å trekke inn en ny, hittil 
utenforstående gruppe.
 
Det er uklart hva som menes når det hevdes at 
rekruttering av kvinner skal føre til et ”bedre” 
forsvar. Det er en illusjon å tro at inkludering av 
kvinner på lavt nivå vil medføre en vesentlig end
ring av strukturer og holdninger. Selv om kvinner 
kan øke mangfoldet, er det ikke meningen at 
de skal endre den strengt hierarkisk oppbygde 
organisasjonen militæret har, kjennetegnet ved 
en absolutt lydighet begrunnet i at soldatene skal 
lære å forsvare seg, bruke vold og om nødvendig 
drepe. Nykommere blir integrert inn i systemet og 
den rådende kulturen slik vi har sett med kvinner 

i det militære i andre land. Resultatet er at kvin
ner blir militarisert, snarere enn at forsvaret blir 
vesentlig endret.

NKF reagerer mot metoder som nå nyttes for å 
lokke kvinner til det militære. Det opplyses fra for
svarshold at de forsøker å framstille forsvaret som 
mer ”sexy” enn før for å virke mer tiltrekkende. 
Det fristes med en ”framtid i forsvaret” med 
utdanning, studiepoeng og karriere. Samtidig 
nedtones den militariseringen som faktisk foregår.

Viktig å satse på ikke-vold
Etter NKFs oppfatning er det i dagens verden vik
tigere å styrke innsatsen for ikkevoldelig løsning 
av konflikter, fredsbygging, fredsforhandling og 
gjenoppbygging av samfunn både blant kvinner 
og menn, enn å utvide grunnlaget for militær 
virksomhet. I stedet for militærtjeneste bør entu
siastiske unge som ønsker å bidra til fredsarbeid 
internasjonalt, tilbys opplæring og oppdrag på et 
slikt grunnlag. 

Faksimile fra rapporten ”Women, War and 
Peace” av Elisabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf 

[2002], FNs Utviklingsfond for kvinner
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Hittil i 2007 har NKFmedlemmer bidratt med  
kr 5250, til krisesenteret i Bucuresti der NKF 
hadde prosjekt tidligere.
Vi takker de sjenerøse givere! 

Vi vet at pengene kommer godt med. Senteret har 
ikke greidd å få støtte til sitt arbeid fra myndig
hetene i Romania.

Krisesenteret i Bucuresti

debatt om kvinnelig verneplikt

I løpet av våren bidro NKF til debatt om kvinnelig 
verneplikt i Klassekampen. Torild Skard skrev 
først mot verneplikt 22. januar, deretter 12. 
februar, 13. mars og 16. april. Beatrice Halsaa 
og Elisabet Rogg fulgte opp 23. mars og 16. mai. 
Aase Tveito skrev innlegg 19. februar, mens Berit 
von der Lippe hadde innlegg 10. og 27. april.  
Innlegg for verneplikt har vært skrevet av Jacob 
Børresen 31. januar og 1. mars samt Wencke 
Mühleisen og Hilde Bondevik 26. februar,  
21. mars og 21. april. 

26. april arrangerte Kvinnesaksforeningen semi
nar i Oslo om kvinner, likestilling og militarise
ring i samarbeid med Internasjonal Kvinneliga 
for Fred og Frihet (IKFF). Viceordförande, Opera
tion 1325 i Sverige, Mai Britt Thorin, innledet  
om alternativer til militæret for kvinner som  
vil arbeide internasjonalt med freds og like
stillingsspørsmål, og internasjonal visepresident i 
IKFF, Annelise Ebbe fra Danmark, om feminisme, 
fredskultur og fredsarbeid. Politisk rådgiver i 
Forsvarsdepartementet Ragnhild Mathisen og 
oberst Britt Brestrup snakket om kvinner i forsva
ret, mens Ingrid Eide, leder i Nei til atomvåpen, 
spurte om likestilling må medføre verneplikt?  
og leder i NKF, Torild Skard, om kvinnelige 
soldater er en kvinnesak? Stortingsrepresentant 
Bjørn Jacobsen fra SV i forsvarskomiteen undret 
hvorfor kvinner skal påføres en plikt som færre 
og færre menn gjennomfører?

Det vil bli utgitt en egen rapport fra seminaret. 

Krisesenteret ble åpnet  
av dr. Gabriela Kubinschi i mars 2002 

(foto fra www.fokuskvinner.no)

Foto: FN/P. Sudhakaran

Skulpturen “Ikkevold”  
av Carl Fredrik Reuterswärd
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Bergen Kvinnesaksforening
Foreningen har hatt følgende aktiviteter i 2007:
• 26. januar var det møte med Elisabeth Aasen 

om Kvinnehistoriske vandringer i Bergen.
• 8. mars ble Amalie Skramstatuen beblomstret 

av Liv Glasser. Etterpå var det sosialt samvær 
på ”Spisekroken”.

• Kvinnehistoriegruppa har fortsatt sitt arbeid 
med nyere bergensk kvinnesakshistorie og 
utarbeidet manuskript til en artikkelsamling 
som vil bli utgitt på Bodoni forlag.

• Foreningen har hatt innlegg i Bergens Tidende 
om redusert tilbud til fødende i januar 2007 
og skrev minneord i anledning av Kaya Irgens’ 
bortgang.

På årsmøtet ble følgende nye styre valgt: Kari Hop 
Skiftesvik, leder (karihs@2ci.net), Ranghild Fos
heim, Elisabeth Aasen, Ellen Skibenes, Liv Glasser, 
Reidun Magnussen og Liv Sæbø Fausa.

Fredrikstad Kvinnesaksforening
• 10. februar hadde laget runde i byen med Kvin

ner på kartet bestilt av Fredrikstad turlag. Det 
var stor interesse. 

• 15. februar holdt foreningen årsmøte og vedtok 
uttalelse om kvinner i akademia. Deretter var 
det åpent møte der Torild Skard snakket om 
”Likestilt morsrolle?”. 

• 8. mars var det blomsterhilsen med korsang 
ved Kongsten Fort og Gæli, appeller ved to 
fra Rød Ungdom og allsang ved Katti Anker 
Møller statuen. Det var tog fra Katti til Katti og 
om kvelden var det arrangement i solidaritet 
med verdens kvinner. Det var tale av tidligere 
statssekretær Krishna Chudasama, appell fra 
Amnesty International og Kvinnefrigjøring 
i Irak, DJ Vera hadde en Quindequiz, det var 

amerikansk auksjon til inntekt for en kvinne
gruppe i Zimbabwe og til slutt spilte Malika 
Rasmussen band.

• 16. april hadde foreningen møte med dr. polit. 
Ingrid Guldvik om rekruttering av kvinner i 
politikken, muligheter og utfordringer.

Leder for foreningen er 
Torild Marie Nilsen (tmarnil@online.no og  
tmni@fredrikstad.kommune.no), Kari Aarøen, 
sekretær, Ingjerd Oksrød, kasserer, Wenche Falch, 
Elisabeth Lønnå, Gro Hansen og Mette Kolle.

Oslo Kvinnesaksforening
Våren 2007 har foreningen holdt følgende 
møter:

• 12. februar innledet stortingsrepresentant 
Saera Khan fra Arbeiderpartiet om forslaget 
om 21 års aldergrense for såkalte ”hente
ekteskap”.

• 8. mars var det bekransning av Camilla 
Collettstatuen i Slottsparken med appell av 
stortingsrepresentant Marit Nybakk fra  
Arbeiderpartiet.

• 29. april bidro forening til møte om kvinner, 
likestilling og militarisme.

• 24. mai berettet Lise Løken om sin forskning 
rundt den tidlige kvinnesakspioneren Agnes 
Mathilde Wergeland.

• 7. juni fortalte professor Bjørg Aase Sørensen 
om kvinnesakspioneren Betzy Kjelsberg.

På årsmøtet 7. juni ble følgende nye styre valgt: 
leder Christine Loewe (christine@evm.no), 
nestleder Marit Rindal, styremedlemmer Aud 
Langbo, Eva Evenmo, Lise Løken, Randi Ohna, 
varamedlem Bjørg Bakke Moen.
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I april �007 sendte Kvinnesaksforenin-
gen følgende brev til barne- og like-
stillingsminister Karita Bekkemellem  
om statsbudsjettet for �008:

Regjeringen økte bevilgningen til likestillings
 arbeid med 20 mill kr i statsbudsjettet for 2007.  
Dette er positivt, men ytterst beskjedent. Skal en  
få fart på likestillingsarbeidet, trengs betydelig 
større satsing.

Ved sida av et generelt arbeid for å fremme like 
stilling fokuserte Regjeringen i 2007 spesielt på 
inntektsfordelingen mellom kvinner og menn,  
diskriminering på grunnlag av seksuell orien
tering, bekjempelse av kjønnslemlestelse og 
tvangsekteskap samt endring av mannsrollen. 
Norsk Kvinnesaksforening mener alle disse sat
singsområdene er vesentlige og bør videreføres 
aktivt. For å akselerere prosesser i retning av økt 
likestilling er det ikke minst av betydning å bidra 
til endring av menns roller.

I tillegg er det viktig å stimulere og støtte 
videreføringen av et mer omfattende tradisjonelt 
kvinnesaksarbeid. Det er langt igjen til kvinner 
har samme status, innflytelse og ressurser som 
menn og Regjeringen må arbeide 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 yrkesarbeid og stillinger og kan 
forene dette med omsorg for barn. 

Mer kunnskap
Skal likestillingsarbeidet lykkes, må det base
res på kunnskap og kompetanse. Til tross for 
Regjeringens finansiering av forskningsprogram 

likestillingsarbeidet må styrkes

og prosjekter er det her store mangler. I forhold 
til behovet og antall støtteverdige søknader er 
kvinne og kjønnsforskningen svært begrenset. 
Og det fins ingen systematisk forskning for å vur
dere virkningene av den offentlige likestillingspo
litikken, av ulike strategier som likebehandling, 
særbehandling, kvotering og ”mainstreaming”, 
og av det nye likestillings og diskriminerings
apparatet. Dermed mangler grunnlag for et 
målrettet og effektivt pådriverarbeid. Det trengs 
derfor en generell styrking av kvinne og kjønns
forskningen i tillegg til en mer fokusert likestil
lingsforskning.

Endring av menns roller fører uvegrelig med seg 
endring av kvinners roller, spesielt når det gjelder 
familie og barneomsorg. NKF mener Regjeringen 
må bidra til økt fokus og forskning omkring like
stilt foreldreskap. Det er behov for mer kunnskap 
om så vel følelsesmessige som praktiske, økono
miske 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 ret
tigheter 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? 

Økt støtte til kvinneorganisasjonene
Likestillingsarbeidet er ikke bare avhengig av 
en offentlig likestillingspolitikk, men et aktivt 
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pådriverarbeid fra frivillige kvinne og likestil
lingspolitiske 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 en 
effektiv og kontinuerlig innsats, ta initiativ, foreta 
utredninger, drive fram prosjekter mv. Organisa

sjonene er derfor avhengig av støtte fra det offent
lige. Ser vi til Sverige, er statsstøtten til kvinners 
organisering og likestillingsprosjekt av en helt 
annen størrelsesorden enn vi opererer med her i 
landet, og resultatene blir deretter. Dette bekrefter 
at det er vesentlig å få en betydelig økning av 
støtten til kvinne og likestillingsorganisasjonene 
her til lands. 

Mener Regjeringen alvor?

I juni �007 vedtok Norsk Kvinnesaks-
forening følgende uttalelse:

I Soria Moria erklæringen skrev den rødgrønne 
regjeringen at likestillingsarbeidet skulle styrkes 
ved at FNs kvinnekonvensjon ble lagt inn i men
neskerettslova. Da får likestillingshensyn forrang 
i stedet for vikeplikt i forhold til andre lover og 
likestillingsarbeidet blir mer effektivt. Men hittil 
er intet skjedd og Norsk Kvinnesaksforening etter
lyser handling.

Men hittil er intet skjedd. Justisminister Knut 
Storberget uttaler at saka må utredes nøye og 
deretter vurderes politisk. Men hva er det han 
nøler etter?
For fire år sia fikk Norge kritikk av FNs komité 
for kvinnekonvensjonen, fordi konvensjonen 
ikke var innarbeidet i menneskerettslova. Og i 
begynnelsen av mai gikk tre likestillingsombud: 
Anne Lise Ryel, Kristin Mile og Beate Gangås, ut 
og etterlyste handling fra Regjeringens side. I sju 
år hadde de ventet uten at noe hadde skjedd. 

NKF er bekymret, fordi likestillingsarbeidet ofte 
dreier seg om gode hensikter og pene talemåter. 
Og når det kommer til stykket, blir det lite effektiv 

handling. I praksis må kvinnenes interesser ofte 
vike for andre hensyn. Etter årtiers innsats for 
likestilling har vi fortsatt langt igjen til idealene 
blir til virkelighet. Vi opplever vold og overgrep 
mot kvinner. Fortsatt diskrimineres kvinner i 
arbeidslivet og deres innsats blir ofte underbetalt. 
Selv om representasjonen av kvinner i økono
miske og politiske beslutningsorganer har økt, er 
de stadig underrepresentert i maktposisjoner og 
styrende organer – for bare å nevne noe.

Innarbeiding av kvinnekonvensjonen i men
neskerettslova løser ikke alle problemer. Men det 
vil innebære en styrking av virkemidlene for å 
fremme likestilling. 

I juliaugust skal Norge igjen eksamineres av FNs 
komité for kvinnekonvensjonen. Det er pinlig at 
vi ennå ikke har fått gjennomført en så enkel an
befaling som å gi konvensjonen skikkelig formell 
status. Og det svekker vår troverdighet når vi skal 
ut i verden for å styrke likestillingen i andre land 
at vi ikke har ryddet opp i eget hus. 
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17. januar 2007:

”Vi vil ikke være kapitalens reservearmé” (1975)
• Margit Glomm: Oslo faglige kvinnebevegelse 
• Anna Bølla og Pernille Dammen: aksjonen  

ved Våler Skurlag 
• Hilde Bojer: linjer bakover og framover i  

forhold til kvinners lønnsarbeid 
• Mariette Lobo: kvinner og arbeid for  

minoritetskvinner

”Er det noen som har hørt om en skravlemann 
og en sykebror?” (1975)
• Kjersti Martinsen og Hege Rimestad: kvinne

musikk på 1970tallet
• Astrid Brekken: kvinner i NRK og arbeidet for 

flere kvinner i media 
• Anna W. Blix (Radio Orakel): linjer framover
• ”Flere og bedre daghjemsplasser!” (1973)
• Karin Stoltenberg: arbeidet for daghjem og 

barnehager på 1970tallet 
• Elisabet Helsing: ammehjelpen 

”homofili – en glede av verdensdimensjoner” 
(1976) 
• Anne Mette Vibe og Kjersti Fjellstad: lesbisk 

bevegelse
• Stine Helene Svendsen: linjer framover 

Seminarrekke om milepæler i 1970-årenes kvinnekamp

Seminarrekka begynte 29. november 2006 (se Kvinnesaksnytt 2/2006) og fortsatte våren 2007.  
den arrangeres av Kvinnesaksforeningen i samarbeid med Kilden og tar sikte på å trekke lærdom 
av 1970-årenes kvinnekamp. Seminarene holdes i oslo, men innleggene legges ut på Internet,  
se http://kilden.forskningsradet.no

7. mars 2007:

Kvinner, forskning og frigjøring (1975)  
• Hanne Haavind: etableringen av kvinneforsk

ning innen samfunnsforskningen
• Elisabeth Lønnå: etableringen av kvinne

historie
• Berit Ås: linjer bakover til tidligere kjønns

rolleforskning
• Beret Bråten: linjer framover 

”Ja til kvinnelig deltagelse i holmenkoll-
stafetten”(1974)
• Gerd von der Lippe: aksjonene for kvinner i 

idrett på 1970tallet 
• Kari Fasting: linjer framover 

halvsøstra ”Befri vårt daglige liv!” (1973)
• Gerd Brantenberg: kvinnelitteratur?
• Lisa Kristin Strindberg intervjuet Anja Breien 

om kvinnefilm 
• Ebba Haslund: linjer bakover 
• Nina F. Grünfeld: linjer framover

”Porno er vold mot kvinner” (1973) 
• Unni Rustad: kampen mot pornografi på 

1970tallet 
• Evy Frantzsen: etablering av krisesentre
• Tove Smaadahl: linjer framover for krise

senterbevegelsen
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”Men om vi samler oss, om vi forener oss...” 
(1975)
• Siri Nørve (nyfeministene): flat struktur, 

kvinneorganisering, Kvinnehuset
• Solveig Nyhamar (Kvinnefronten): organise

ring på andre måter
• Berit Ås: kvinneaksjonen mot EEC og aksjonen 

før valget i 1977 
• Anne Lise Stafne: Engebretbevegelsen 
• Saera Khan: kvinneorganisering sett fra mino

ritetskvinners ståsted 
• Nina Kristiansen: linjer framover

Samekvinner protesterer mot norske myndig-
heter (1978)
• MayLisbeth Myrhaug: Samekvinners kamp

”likestilling, utvikling og fred” – kvinnekamp 
over landegrensene (1975) 
• Torild Skard: kvinnekamp internasjonalt 
• Karin Stoltenberg: sentrale begivenheter på 

1970tallet
• Beatrice Halsaa: det internasjonale kvinneåret 

1975
• Ingrid Eide: hvordan Norge rettet blikket 

utover, spesielt til den 3. verden
• Torild Skard: oppfølgingen av kvinnespørs

målene i FNsystemet og norsk utenriks
politikk

• Anne Røthing: linjer framover 

9. mai 2007:

Etter initiativ av Lene Løken har Kvinnesaks
forening henstilt til Universitetet i Oslo om å 
få en minneplate eller byste av Agnes Mathilde 
Wergeland (18571914) som har 150 års jubi
leum i år. Hun var den første norske kvinne som 
tok doktorgrad (i 1890), men hun måtte reise til 
Zürich for å gjøre det. 

Dr. Wergeland var for velutdannet og for tidlig ute. 
Hun ble sett på som radikal på grunn av sin til
knytning til Norsk Kvinnesaksforening, sin tante, 
Camilla Collett, og sin venninne, Aasta Hansteen. 
Hun studerte på egen hånd ved universitetsbiblio
teket i Kristiania fra slutten av 1870årene til 1888. 
Hun studerte historie, jus og språk. Hun gikk på 
forelesningene til professor Lorentz Dietrichson 
ved det Kongelige Fredriks Universitet. Han var den 

eneste universitetslærer som tillot kvinner å  
være tilstede under forelesningene.

Dr. Wergeland ville gjerne ha arbeidet i Norge, 
men var tvunget til å reise til USA, fordi hun var 
kvinne. Her virket hun som historiker og fikk 
anerkjennelse som Head of Department ved  
Universitetet i Wyoming. Det berettes at hun  
var en meget populær universitetslærer.  
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Vi har nettopp passert 8. mars. Kvinnedagen 
er ikke glømt, men protestene var heller ikke 
øredøvende. Det er blitt en utbredt oppfatning at 
kvinnesak er blitt avleggs. Det vises blant annet 
til FNs utviklingsprogram som i sin årlige rapport 
om menneskelig utvikling plasserer Norge på 
topp når det gjelder likestilling. FNs rankingliste 
sier imidlertid mer om ressurser enn rettferdighet. 
Alle landene øverst på lista er rike. Norge flyter 
opp fordi folk gjennomgående har høy levealder, 
utdanning og inntekt. Vi får ingen ekstrapoeng 
for likestilling.
 
Er vi ikke foregangsland? Svaret er både ja og nei. 
Som menn har også kvinner det usedvanlig godt 
her til lands. Vi lever lange liv, får god utdanning 
og slites ikke ut i trellkår og fattigdom. Vi trenger 
ikke frykte at vi skal bli uønsket gravide eller dø 
i barsel. Det er også grunn til å være stolte av 
kvinners politiske rolle. Flere bekler viktige verv 
og vi har nesten 50 prosent kvinner i regjeringen. 
Det er heller ikke dårlig med 38 prosent kvinner 
på Stortinget, men her blir vi slått av Finland og 
Sverige, Costa Rica og Rwanda. Og vi har bare én 
representant med fremmedkulturell bakgrunn.

Selv om det er mange kvinner i politikk, har de 
ikke flertall. Og det er slett ikke slik at kvinnehen
syn alltid får gjennomslag. Dessuten er politikken 
et særtilfelle. Kvinnene står svakere på praktisk 
talt alle andre samfunnsområder. Regjeringen 
har vært opptatt av aksjeselskapenes styrer, men 
menn dominerer ikke bare i næringslivet. De gjør 
det også i kirke og kulturliv, forskning og media, 
rettsvesen og forvaltning. Da Hege Skjeie og Mari 
Teigen for kort tid sia kartla de norske makteli
tene, framstod et solid mannsvelde. 84 prosent 

Grunn til protest?
av lederne var menn og bare 16 prosent kvinner. 
Blant samfunnstoppene var ”likestillingslandet” 
klart en illusjon – og lite hadde forandret seg de 
siste tretti åra. 

Når det gjelder kvinners innmarsj i yrkeslivet, har 
det skjedd betydelige endringer sia 1970tallet. 
Da hadde 45 prosent av kvinnene i alderen 1674 
år lønnet arbeid. I 2004 hadde andelen økt til 69 
prosent. Den var nesten på høyde med mennenes 
76 prosent. Men medaljen har en bakside. Mens 
ni av ti menn jobber heltid, gjelder dette bare vel 
halvparten av kvinnene. Likelønn er ikke gjen
nomført og kvinnene arbeider stort sett i yrker 
med lavere lønn enn menn. Kvinner med frem
medkulturell bakgrunn kommer særlig dårlig ut. 

Situasjonen har dramatiske følger for kvinnenes 
inntekt. Det er dette som gjør at FN ikke gir oss 
ekstrapoeng for likestilling. Hilde Bojer har 
beregnet at kvinnenes brutto inntekt totalt sett 
bare utgjør 6o prosent av mennenes. Og forskjel
len mellom kjønnene er størst midt i livsløpet 
når kvinner har redusert yrkesarbeid for å ta seg 
av barn. 

Til tross for mange år med aktiv likestillings
politikk har kvinner fortsatt det tyngste ansvaret 
for barn og andre ulønnete omsorgstjenester i 
hjem og familie. Deres samfunnsnyttige innsats 
på dette området er omfattende samtidig som de 
betaler en pris ikke bare i form av redusert inn
tekt, men også dårligere yrkesmuligheter og tapt 
pensjon. Fødselspermisjonen er blitt forlenget og 
vi får endelig en skikkelig barnehagedekning. Det 
er også innført tiltak for å styrke menns rolle som 
fedre. Dette er viktig, men Margunn Bjørnholt 

Av Torild Skard
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advarer mot tendensen til at fedre får økte rettig
heter uten en tilsvarende økning i plikter og 
ansvar, mens kvinners rettigheter blir beskåret og 
deres merinnsats nedvurdert. 

I tillegg til disse skjevhetene har vi alvorlige 
problemer i samfunnet med seksuell utnyttelse 

av kvinner, pornografi og vold, prostitusjon og 
traficking. Her blandes ofte kvinneundertrykking 
og rasisme.

Var det noen som snakket om et likestilt samfunn?

(Artikkelen stod trykt i Klassekampen 24. mars 2007)

Kvinneuniversitetets Forskningsfond utlyser 
forskningsstipend 2007 kr 50 000, på tema 
”Innvandrerkvinne i Norge” om innvandrer
kvinner i møte med norsk kultur eller enslige 
innvandrerkvinner møter norsk virkelighet. 

Søknad kan skrives til Kvinneuniversitetet, 
Postboks 180, 2302 Hamar innen 2. august 2007. 
For informasjon: 
Vigdis Moe Christie tlf: 2244 7385 eller 900 10 498 
eller Trine Eklund teklund@online.no

Forskningsstipend 

Foto: Sapideh Sadeghi/Audhild Jerdal (fra www.fokuskvinner.no)
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Kvinner på tverskonferansen holdes i Oslo 22. 
og 23. september 2007. Lørdag 22. september 
er fokus på likelønn med innledning av leder 
for likelønnskommisjonen Anne Enger. Søndag 
rettes søkelyset på pensjon og Siri Jensen, som er 
koordinator for Kvinner på tvers, spør hvor vi står 
i pensjonskampen? Til slutt spør Kristin Engh 
Førde, redaktør av Fett, om fagbevegelsen trenger 
kvinnepolitisk program og organisering? 

Kvinner på tvers

Norsk Kvinnesaksforening støtter konferansen, 
som holdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 
17, Oslo, og koster kr 500,. Påmelding innen  
10. september til kvinner.pa.tvers@gmail.com 
eller Kvinner på tvers, c/o Fellesorganisasjonen i 
Oslo, Postboks 9375 Grønland, 0135 Oslo eller  
faks 2308 0751.  
Betaling sendes til konto 7068 05 16675.

Sammen med IAWRT Norge (foreningen av 
kvinner i radio og TV) har Kvinnesaksforeningen 
skrevet til den nye kringkastingssjefen og bedt 
han iverksette en ny undersøkelse av kjønnsfor
delingen i NRKs programmer.

I 1970årene ble det på initiativ av en gruppe 
kvinner i NRK gjennomført en undersøkelse 
av ”Hvem snakker i NRK?”. Etter ca ti år ble 
undersøkelsen gjentatt og så ble arbeidet overtatt 
av NRK Forskningen som ikke bare så på hvor 
mange menn henholdsvis kvinner som opp
trådte i ulike program, men også hvor lenge de 

Kvinner i NRK

opptrådte, og hva de snakket om. Imidlertid har 
det ikke vært gjort noen undersøkelse sia midt på 
1990tallet.

Det er på tide å få 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.
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Sommerens temautstilling på Kvinnemuseet  
heter “Jentestreker – tegneserier til  
glede og forargelse om jenters liv”.  
Her kan du bli (bedre) kjent med kvinnelige 
tegneserieforfattere fra Norge, Sverige, Finland  
og figurer som Nemi, Møkkajentene,  
Frøken Makeløs og flere! 

Utstillingen  
er åpen til
9. september,
tirsdag – søndag kl. ��–�6.  
Tar du turen til Kongsvinger, er det også mulig  
å se de faste utstillingene om Dagny Juel, kvinne
sakens historie og aborthistorie.
Se www.kvinnemuseet.no

Kvinnemuseet har skiftet navn og heter nå  
Kvinnemuseet – Solør-Odalmuseene et
ter at en sammenslåing av Kvinnemuseet, Odals
tunet, Eidskog Museum og Kongsvinger museum 
i én stiftelse. Det betyr en stab på åtte fast ansatte 
og styrket samarbeid. Tidsskriftet SolørOdal skal 
videreutvikles til et bredt lokalhistorisk tidskrift 
for hele regionen, og et flott felles museums
program for 2007 har sett dagens lys.  

Kvinnemuseet

Kvinnemuseet er nå blitt hovedansvarlig  
museum i det nasjonale nettverket for kvinne
historie, og har dessuten fått finansiering  
til prosjektet ”Dokument 100 kvinner”, en  
intervjudugnad med de seks museene som  
deltar i nettverket.

Norsk Kvinnesaksforening er representert i  
stiftelsens styre som ledes av Anniken Fischer  
fra Norske kvinners sanitetsforening. NKF 
er i gang med samtaler om samarbeid med 
Kvinnemuseet om markeringen av NKFs 125 år 
jubileum i 2009.

Dagny Juel
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