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125 år
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Lederen har ordet

125 år
Norsk Kvinnesaksforening har virket i 125 år.
Det er den eldste kvinnesaksforeningen her til
lands. Helst hadde vi sett at målene var nådd slik at
foreningen kunne legge inn årene. Men vi kan ikke
det ennå, så vi nytter høvet til å hedre de som gikk
foran, gjøre opp status og se framover.
Kvinnesaka i vår mening oppsto i Europa og
USA på 1800 tallet. Industrialiseringen medførte
store samfunnsomveltninger som rammet kvin
nene. De mistet arbeid og levebrød santidig som
de var annenklasses, rettsløse borgere. Imidlertid
spredte det seg ideer om menneskerettigheter, frihet
og likhet, etter opplysningstida, de nordamerikan
ske kolonienes frigjøring og den franske revolu
sjon. Røster hevet seg fra de stummes leir og krevde
rettigheter for kvinner. Olympe de Gouges og Mary
Wollstonecraft hørtes ute i Europa. Her hjemme
sto Camilla Collett og Aasta Hansteen fram (se
Kvinnesaksnytt 1-2008). Det oppsto en kvinnesaks
bevegelse og de første kamporganisasjonene her til
lands ble dannet i 1880-årene.
Både arbeiderkvinner og borgerlige kvinner
organiserte seg, men på forskjellig måte. Norsk
Kvinnesaksforening ble stiftet av kvinner og menn
fra ressurssterke miljø og ble aldri stor. Noen
hundre medlemmer, til tider over tusen, i stor grad
i hovedstaden. Men de var målrettet, tale- og skrive
føre og det var utrolig hva de kunne få til. Sakene
varierte. Arbeidet berørte alle sider av samfunnet:
arbeid, økonomi og politikk, seksualitet og samliv,
sosiale og kulturelle forhold. Lover, institusjoner,
holdninger og atferd måtte endres. Aktiviteten
gikk i bølger. I noen perioder øvde NKF betydelig
innflytelse, andre ganger gikk det tungt. Men det
var alltid noen som holdt visjonen om likestilling
og kvinnefrigjøring levende og nektet å gi opp.
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Mye har skjedd og NKF har bidratt til framste
gene, selv om de aldri var alene. Vi beundrer de
som gikk foran og er takknemlig for deres klarsyn
og innsats. I dag er formelle hindringer opphevd
og kvinnen er i prinsippet en likestilt deltaker i
det norske samfunnet. Rettferdskravet fra 1884 er
nedfelt i internasjonale og nasjonale avtaler og
handlingsplaner. Vi har fått likestilling i lovverket
og kvinners røster høres. Vi har stemmerett og verv
i økonomi og politikk. Den økonomiske utvikling
har gjort at Norge har en uvanlig høy levestan
dard, kvinner får utdanning og mange har lønnet
arbeid. Vi har tilgang til prevensjon og selvbestemt
abort. Begge foreldre har fødselspermisjon og det er
utbygd barnehager.
Men målene om likestilling og kvinnefrigjøring
er ikke nådd:
• Menn har fortsatt de fleste høye posisjonene i
næringsliv og forvaltning, justis, forskning og
høgre utdanning, kirke, kultur og media. I den
norske makteliten er fire av fem menn. Spesielle
tiltak må til for å få 50/50. Blant annet må kvin
ner kvoteres inn på Stortinget, i styrer og ledende
stillinger.
• Kvinner blir fortsatt diskriminert og deres virke
og verdier nedvurdert. Kvinnekultur og om
sorgsverdier må styrkes. Media, kunst og idrett
må bli mer kvinnevennlige. Bevaring av miljø
og ressurser må erstatte utplyndring og rovdrift.
Ikke-voldelig konfliktløsning må erstatte krig.
Kvinner må ikke pålegges militær verneplikt.
• Kvinner får dårligere jobber og mindre betaling
enn menn. Totalt utgjør kvinners inntekt om lag
tre femdeler av det menn får. Dette er urettferdig.
Kvinner arbeider minst like mye og gjør en minst
like samfunnsnyttig innsats som menn. Men

omsorgsarbeid må verdsettes høyere og kvinne
yrker bli skikkelig betalt slik at kvinner blir
økonomisk selvstendige. De må få heltid hvis de
ønsker det, et godt arbeidsmiljø og avansement.
Dessuten må de få bedre pensjonsrettigheter.
• Kvinner har ikke fått reell seksuell frigjøring.
Kvinner må kunne rå over egen kropp, seksu
alitet og forplantning. Det må bli slutt på
skjønnhetstyranni og kommersialisering av
kvinnekroppen. Vold, prostitusjon, pornografi og
seksuelt misbruk må bekjempes aktivt.
• Barselsomsorgen er for dårlig og storparten
av innsatsen med barn og hjem faller fortsatt
på kvinnene. Mødrenes stilling må styrkes og
fedrene må ta mer av det daglige ansvar for hus
og familie. Samfunnet må bli mer barnevenn
lig. Fedre må få mer foreldrepermisjon i tillegg
til den mødre har behov for. Arbeidslivet må bli

mer positivt til omsorgsforpliktelser og arbeids
dagen kortere.
• Kvinner som ikke er etnisk norske, er ofte
dårligere stilt. Kamp mot kvinneundertrykking
må fortsette i alle kulturer og alle land. Norge
må arbeide aktivt internasjonalt, gjennom FN
og utviklingshjelpen for å bekjempe fattigdom,
bedre kvinners stilling og gi dem økt innflytel
se. I Norge må kulturelt mangfold verdsettes og
diskriminering av minoritetskvinner opphøre.
Etter 125 år arbeider Norsk Kvinnesaksforening
fortsatt for halve makten, et kvinnevennlig sam
funn, lik inntekt for kvinner og menn, råderett
over egen kropp, kjønnsrettferdig omsorg til
barnas beste og søstersolidaritet.
Torild Skard, leder

FORNYELSE
I forbindelse med 125 års markeringen har Norsk
Kvinnesaksforening fornyet seg. Vi har laget ny
logo og endret forsida på Kvinnesaksnytt. Den
klassiske kvinnen er fjernet. Hun ble tatt i bruk
i 2000 da NKF fikk nettside, og ble tatt fra en
reklame i Nylænde. I stedet nytter vi nå solsikken
og feministsymbolet. Solsikken har vært brukt av
NKF i over hundre år. Feminister i Kansas, USA,
som slåss for menneskerettigheter og stemmerett
på 1800-tallet, tok solsikken som tegn på kvinners
krav på lys og luft. Den symboliserte sol og varme,
optimisme og energi, frihetens og opplysningens
flamme. Aasta Hansteen skrev om solsikken i
Nylænde i 1894 og NKF tok symbolet til seg – også
som tegn på søstersolidsaritet, fordi den kom fra
kvinnebevegelsen på den andre sida av havet.
Feministtegnet kom i bruk under den andre
kvinnesaksbølgen på 1970-tallet. Den stammer fra

forskningen og knytter seg til kjærlighetsgudinnen
Venus. Feminister tok den som symbol på kvin
nens nye stolthet i sin kollektive identitet.
Etter å ha vurdert nesten 50 utkast vedtok lands
styret den nye logoen, som er tegnet av NKFs leder.
Utforming av forsida på Kvinnesaksnytt er gjort av
Tone Wishman i Identidé.
NKF har også drøftet
fanesaker for foreningen
i tida framover og ut
arbeidet en kortfattet
brosjyre: ”Fortsatt
feminist!” på norsk og
engelsk til utdeling.
Den kan bestilles
på e-post hos
toriskar@online.no
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Glimt fa histoien
Kvinner fra 84

En dag ved St. Hans tid i byen Christiania
kom kvinner sammen i et hus i en hage.
De ville slåss. De hadde fanget opp signaler
fra sine stumme søstre i kalde hus
der ikke maten kom på bordet hver dag
i velstandens vaskekjellere, i mørke gater
der en bød seg frem for penger
i fiskerstuer og på skrinne husmannsplasser
i evig angst for nye barnefødsler
i sorg over barn som døde
slitne etter gledesløse netter
redde for neste dag.
Våre amasoner, jevnaldrende
med bestemødres bestemødre
var blitt tent av tidens gnister, sprakende i farger
liksom solens stråler i denne sal
gnistene fra tenkernes verksted,
og dikternes opprørere
mot det som var hellig: lov og orden
skikk og bruk.
De ville slåss – også for seg selv
men først og sist for andre – derfra fikk de sin glød.
De brøt opp fra sine viftepalmer
ble synlige i landskapet
i fattige smug og på Karl Johan
før våre lindetrær ble plantet.
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Ann Mari Langeman i Kvinnobulletinen

Av lyrikeren Magli Elster

De så at dagene var vonde og harde og trange
for menn, for kvinner og barn
– men ble en kvinne hjulpet til sin rett
kunne sol nå inn til dem som var henne nær.
De sloss i et annet Norge
for stemmerett og råderett, rett til å lære
rett til et embete, rett til å styre.
Dengang – under dronning Victorias
dobbeltmoralske svarte paraply
skulle det mot til, og fantasi
for å sparke unna stengslene
med spisse knappestøvler –
ikke engang korsettet båret av damer
og generaler kunne hindre dem i kampen.
Rettferds lys var fakkelen,
men kreftene hvor kom de fra?
Fra den styrken de oppdaget hos seg selv.
Fra historien stiger kvinner frem
og fra sagaen, diktningen, billedkunsten.
Vi kan kjenne oss igjen i Lucas Cranachs
spinkle Eva under epletreet eller
finne trøst hos Rubens og hans deilige dundrer.

Pygmalion skapte Galatea, marmorpiken
som ble en levende kvinne.
Men kvinnene ville være sin egen Pygmalion
lage seg selv, i sitt eget bilde.
Historiens kvinner og fantasiens
har vært med til å farge og forme oss
når en nektet å rette seg etter
Paulus og Luther og salige Victoria.
Det kunne være Jeanne d’Arc
med kortklippet hår og ridderrustning, klar
til å redde fedrelandet
Cornelia, den edle romerske moder
Madame Pompadour og Madame Sans-Gène.
Napoleons venninne
Anna Colbjørnsdatter og Prillar-Guri
Jenny Lind og Sarah Bernard
Florence Nightingale og Katarina den store
hun som brukte hele tsarens garde
til det hun hadde lyst til.
Lucrezia Borgia, en mester i giftblanding
Hallgerd på Lidarende som nektet sin husbond
en lokk av sitt lyse hår til buestreng
Dronning Christina, disippel av Descartes
Charlotte Corday, en idealist
som drepte folk i badekaret –  
og kjerringa mot strømmen,
den norskeste av heltinner.
I anegalleriet har vi
Gitta Jønsson, arbeider-amasonen
Amelia Earhart, en flyger som fløy inn i døden
Madame Curie og Josephine Baker –
hvor mange har ikke drømt å være
den syngende brune piken bare ikledd bananer?
Alva Myrdal, ikke lett å leve opp til,
og Pippi Langstrømpe
Sjørøver-Jenny, hun som ville halshugge alle
der hun sto ved oppvaskbenken.

Naturens vesen er mangfold
også hos menneskebarn
Kvinnen finnes ikke, bare kvinner:
de prektige og de gode og de kloke
de rampete, uskikkelige og lettsindige
de korrekte og de som blåser i skikk og bruk.
Ennå kommer signalene
fra stumme søstre i kalde hus
fra armods vaskekjellere, fra de mørke gater
de gledesløse netter.
De fra 1884
staket ut en vei som ikke er gått til ende
tok fatt på en gjerning som ikke er fullført.
Ennå lyder signalene
hver dag, hver natt, hver time
over hav og landegrenser.
Sammen må vi bære håpet
om at jorden har en fremtid.
I dag i en mørk november
sier vi takk til kvinnene i side skjørt
som brøt ut av sine stuer
som er blant oss.

Lest under feiringen
av 100-årsjubileet
for Norsk Kvinnesaksforening
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Camilla Collett (1813-95) i sin og vår tid

Vi ser Camilla Collett litt hutrende, alene i vinden,
slik Gustav Vigeland har framstilt henne. Men
Camilla var del av en riktignok gryende, men like
fullt levende internasjonal kvinnebevegelse, som
inspirerte henne og hun selv bidro til.
Internasjonal kontakt
Før Camilla Wergeland ble født, krevde kvinner i
Frankrike, England, Tyskland og Amerika rettig
heter for kvinner. Hvor mye Camilla kjente til dis
se, er ikke klart. Noen mener kvinnesaka oppsto
i henne selv som en indre kraft uten påvirkning
utenfra. Og hun hadde grunn for opposisjon i sitt
eget liv. Men allerede som ung lærte hun tysk og
fransk og besøkte Slesvig, Paris og Hamburg. Hun
ble vel bevandret i europeisk litteratur og ervervet
seg betydelige historiekunnskaper.
Selv om Kristiania var Camillas viktigste
tilholdssted, bodde hun ofte i København og reiste
utrettlig rundt i Europa: til Dresden, Berlin og
München, Paris og Neapel. Hun ble inspirert av
Fredrika Bremer og hadde gode venner i kvin
nesakskretser i Sverige og Danmark. I København
møtte hun Georg Brandes og i Dresden hadde
hun omgang med Henrik og Susanne Ibsen.
Hun leste Georg Sand, John Stuart Mills bok om
”Kvinnenes Undertrykkelse” og franske feminis
tiske skrifter. Hun kastet seg også ut i polemikk,
kritiserte Goethe og Byron og gikk til angrep
på kvinnesynet til den fransk presten Adolphe
Monod i Paris. Da kvinnebevegelsene skjøt fart
ute i Europa utover i 1870-årene, fulgte Camilla
ivrig med og gjennom Aasta Hansteen høstet hun
inntrykk fra den amerikanske bevegelsen.
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Foto: Allikevel/flickr

Hver 8. mars hedrer Oslo Kvinnesaksforening Camilla Collett for hennes innsats.
I 2009 talte NKFs leder Torild Skard ved statuen i Slottsparken.

Det er all grunn til se Camilla i et internasjonalt
perspektiv – som en som hentet impulser fra
andre land, stimulerte andre i deres tenkning
og bidro til en felles kamp, selv om den var i sin
spede begynnelse.
Kvinnebevegelsens grunnlegger
I Norge beærer vi Camilla, fordi hun var så tidlig
ute hos oss, og fordi hun på en helt spesiell måte
fengslet og påvirket sinnene. Det er laget ikke
mindre enn fire statuer av henne: to av Gustav Vi
geland, en av Ingemund Berulvson og en av Ada
Madsen. Den her i Slottsparken er reist av Kvin
nesaksforeningen og ble avduket i 1911. Det var
den første statuen av en navngitt kvinne i Oslo.
To andre befinner seg i Kristiansand og Eidsvoll1.

Foto: Tom Evensen/ travel.webshots.com

Glimt fa histoien

Å være søster av en av Norges største diktere, å ha
en ulykkelig kjærlighet til brorens motstander og
rival og så skrive en opprørsk roman om kvin
nenes stilling før hun på få år mistet sin far, sin
mor, sin bror og sin mann og satt igjen som enke
med fire barn bare 38 år gammel – det skulle
sannelig mindre til for å tenne romantiske sjeler!
Det er imidlertid ikke som romantikere, men
kvinneaktivister at vi først og fremst hedrer Ca
milla i 2009. Med sin kamp for kvinnenes frihet
og menneskerett regnes hun som grunnlegger
av kvinnebevegelsen i Norge. Da Kvinnesaksfo
reningen ble stiftet, ble hun foreningens første
æresmedlem. Hun var da en eldre dame på 71
år. Og på åttiårsdagen talte nye, ledende kvin
nesakskvinner som Gina Krog og Ragna Nielsen
varmt til henne. Hun ble hyllet med artikler i alle
aviser, blomster og hilsener fra inn- og utland,
kvinnetog, studenttog og 500 gjester i salen der
Henrik Ibsen førte henne til bords. Og det berettes
at forbokstavene hennes lyste mellom bystene av
Welhaven og Wergeland.
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Etter en innsamlingsaksjon blant norske kvinner
ble det reist en statue av Camilla på Eidsvoll i 1977.
Den er laget av Ada Madsen.

I 1964 ble det reist en statue av Camilla i
Kristiansand S. etter initiativ av Kristiansand
og omegn kvinneråd. Statuen er laget av
Ingemund Berulvson.

Indre frigjørelse
Camilla Collett var ikke noe organisasjonsmen
neske. Hun hadde lite legning for kollektivt
reformarbeid. I sin sterke individualisme kunne
hun ikke finne seg til rette i en forening og
hadde neppe meldt seg inn som vanlig medlem i
Kvinnesaksforeningen. Hun kunne støtte opp om
konkrete saker som stemmerett og hylle kvinner
som bekjempet prostitusjon. Hun var opptatt av
enkenes kår og dyrenes sak. Men hun var først og
fremst kunstner, forfatter og skribent. Både før og
etter Kvinnesaksforeningen var stiftet, advarte hun
de unge mot å fortape seg i det praktiske arbeid
og glømme det viktigste, den indre frigjørelse.
I Amtmandens Døtre hyller Camilla den
kvinnelige kjærlighet og krever ”en større tan
kens og følelsens frihet, opphevelsen av de utalli
ge latterlige hensyn og fordommer som hemmer
den, sannere, mindre forskruede dydsbegreper, en
sunnere moral, en større åndelig uavhengighet
av mennene, som vil bringe en større nærmelse
tilveie og tillate oss å være mer for dem, og det i
en dypere forstand enn nå.”
Camilla skyver til side den ”ytre emansipa
sjon” og samler kravet om kvinnenes rett til å
hevde sine følelser. Hun arbeider først og fremst
på det indre plan. Hun vil avdekke de menneske
lige og sosiale skader som skyldes de fastlåste og
kunstige forhold mellom kjønnene. Camilla tar
7

ikke opp spørsmålet om de sosiale og økonomiske
endringer som kreves for at en kvinne skal kunne
følge sine følelser, fritt kunne velge og vrake
og kanskje foretrekke den ”enlige stand”. Hun
hevder at uten den indre frigjøring er alle andre
reformer forgjeves. Kvinnen må våge å respektere
seg selv i sin kvinnelighet som et likeverdig,
selvstendig vesen med ansvar for sitt liv. Først
da vil hun utnytte den likerett som de praktiske
reformer skulle tjene. Camilla fryktet militante
kvinner som forsøkte å bli mannen mest mulig
lik for å gå ut i samfunnet på hans premisser. Det
var som kvinne hun ville føre sin kamp, og som
kvinne ville hun bli behandlet med de hensyn
man skyldte hennes kjønn. Hun fryktet også ut
viklingen av et hat til mannen som ville stille de
to kjønn mot hverandre i fiendtlig konfrontasjon.
Den indre frigjøring Camilla Collett selv kjem
pet seg til, bestod i det hensynsløse ”sannhets
mot” til å tale ut, hevde sine meninger og skjære
gjennom fordommer og gammelt tankegods. Det
kostet mye. Innad en kamp mot mindreverdsfø
lelser og usikkerhet som miljøet og oppdragelsen
hadde gitt innprentet i henne fra hun var liten.
Utad en kamp mot borgerlige konvensjoner som
hemmet kvinners utfoldelse og forbød dem å
tale og gjøre seg gjeldende offentlig. Som ung
lærte Camilla gjennom dyrekjøpt erfaring hva
kvinnene måtte frigjøres fra. På sine eldre dager
gikk hun foran i kampen for det kvinnene skulle
frigjøres til. I begge tilfelle gikk hun sammen
med store mannlige diktergenerasjoner – og opp
levde seg som utstøtt og alene, som Mor Norges
forskudte barn.

Fjern og aktuell
Når en leser Camilla Collett i dag, oppleves
hun på en og samme tid som underlig fjern og
påtrengende aktuell. Mye har forandret seg i
samfunn og roller. Camilla kunne ikke tenke seg
å trenge inn på mennenes områder. Men det har
mange kvinner nå gjort. Vi har fått rettigheter og
posisjoner Camilla vel knapt kunne forestille seg.
Men vi har også opplevd at framstegene har sine
omkostninger og skyggesider: Hvor sprengt vi kan
bli som dobbelt- og tredobbelt arbeidende. Hvor
nedvurdert kvinner og kvinnelighet fortsatt er.
Hvor vanskelig det ofte er i mannsdominerte in
stitusjoner – ikke minst i politikken – å fremme
kvinnesaker og verdier.
Det står mye konkret reformarbeid igjen. Det er
fortsatt behov for feministisk innsats for å kom
me videre mot et mer kjønnsrettferdig samfunn.
Samtidig lyder Camilla Colletts stemme: Hva med
den indre frigjøringen midt i alt vårt strev? Hva
med synet på oss selv og vår kvinnelighet? Og hva
består egentlig det i som vi kaller vår ”kvinnelig
het”? Hva vil vi frigjøre oss fra, og hva vil vi bære
videre av holdninger og verdier, oppgaver og
atferd som vi har fått med oss – enten det skyldes
arv eller miljø?
Dette er ikke enkle spørsmål, men Camillas klare
tanke og særpregete kraft kan gi oss styrke til å
gå videre også med slike vanskelige spørsmål.
God 8. mars!

Les mer i Margarete Bonnevie: Patriarkatets siste skanse, 1948, Fra likestilling til undertrykkelse, 1964,
Fra mannssamfunn til menneskesamfunn, 1968, Anna Caspari Agerholt: Den norske kvinnebeve
gelses historie, 1937/73, Harriet Clayhills: Kvinner og klassekamp, 1972, Kari Skjønsberg (red):
Mannssamfunnet midt i mot, norsk kvinnesaksdebatt gjennom tre mannsaldre, 1974, og
Ellisiv Steen: Camilla Collett om seg selv, 1985.
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Norsk Kvinnesaksforening fra 1884-1913

Fra stiftelse til stemmerett
linjen seiret, truet motsetningene
Norsk Kvinnesaksforening (NKF)
med å sprenge foreningen. NKF ble
ble stiftet i Kristiania 28. juni
reddet ved at ti av kvinnene førte
1884, men sto først offentlig fram
det største stridspunktet – spørs
12. november. Det har vært uklart
målet om politiske rettigheter –
hvem som tok initiativet, men mye
over i en egen forening, Kvinde
tyder på at Gina Krog, frilans
stemmeretsforeningeni 1895.
skribent og tidligere lærerinne, tok
Kvinnene gikk ikke ut av NKF, men
kontakt med Hagbard Emanuel
laget et eget forum for den saken
Berner, statsrevisor, Dagbladets
de så som den mest sentrale.
første redaktør og stortingsrepre
sentant for Venstre, tidlig på våren
Kvinnene i NKF hadde intel
1884, og at hun planla etablering
ligens og pågangsmot og kom
av foreningen høsten 1884. Men
fra ressurssterke miljø. De fleste
Berner inviterte til stiftelses
Randi Blehr, en av stifterne av mennene tilhørte den radikale
møte allerede i juni og hadde da
Venstrekretsen. Anna Stang, gift
Norsk Kvinnesaksforening og
utformet lover og program. Han
med statsråd Jakob Stang, ble
leder 1895–99 og 1903–22.
Malt av Astri Welhaven Heiberg den første kvinnelige lederen i
ledet også møtet og ble formann.
(1882–1967).
Dermed preget han opplegget, og
1885. Ragna Nielsen, lærerinne
formålsparagrafen ble temmelig
og skoleleder, overtok året etter
vag. Foreningen skulle ”virke for at skaffe kvinden
og hadde ledelsen fram til 1895 med et avbrekk i
den hende tilkommende ret og plads i samfundet”.
1888 – 89. Da ble Randi Blehr leder helt til 1922,
Det var enighet om at foreningen skulle legge vekt
med unntak av fire år da Fredrikke Marie Qvam,
på reformer som kunne gi kvinnene utdannelse og
gift med venstrepolitikeren Ole Anton Qvam, tok
arbeid. Andre viktige spørsmål var kvinnens stilling
over. Randi Blehr var gift med Otto Blehr som ble
i ekteskapet og politiske rettigheter.
statsminister for Venstre.
Motsetninger og meninger
Foreningens første tid ble preget av motsetninger.
NKF fikk tilslutning fra kvinner og menn med ulike
syn og det ble hyppige lederskifter – og splittelse.
Berner gikk av som formann etter et års tid. Han
gikk inn for en moderat praktisk linje, mens Gina
Krog representerte en radikal likestillingslinje. Ue
nigheten kom særlig til uttrykk i stemmerettsspørs
målet (se egen artikkel). Da Berner led nederlag,
trakk han seg som formann. Selv om likestillings

Ragna Nielsen gikk spesielt inn for likestilling i
skolen. Hun talte om fellesundervisning allerede
i 1884 og startet sin egen enhetsskole, den første
fellesskolen, i 1885. Hun så felles undervisning
og oppdragelse som en vei til gjensidig forståelse
og respekt mellom kjønnene. Lærerinnen Anna
Rogstad ville også fjerne det kunstige skillet mel
lom det gutter og piker skulle lære. Det var like
naturlig for jenter å lære fysikk, kjemi, anatomi
o.s.v. som for gutter, påpekte hun. Og uvitenhet
9

Gina Krog (1847-1916) – høvdingen

hadde maktstjålet kvinnene til alle tider. Ragna
Nielsen, Anna Rogstad og Gina Krog var opptatt av
kvinners sikkerhet på gata og ville avskaffe offent
lig prostitusjon. Imidlertid oppsto det uenighet om
strategien. Ragna Nielsen var mer militant enn de
andre og trakk seg som leder i 1888.
Bragernes torg i Drammen i unionsoppløsnings-

Flere organisasjoner
året 1905. "Kvindernes adresse". Damen i midten
er Betzy Kjeldsberg med sin datter Laura
Norsk Kvinnesaksforening oppfordret til å danne
foreninger andre steder i landet. I 1885 ble det stif
tet kvinnesaksforeninger i Bergen og Trondheim,
vilje til å gjøre verneplikt, en norsk forsvarsfore
men de meldte seg snart ut av NKF og virket som
ning til støtte for Hærens Sanitet og som i fredstid
selvstendige organisasjoner.
kunne yte førstehjelp ved landsulykker. Randi Blehr
I slutten av 1880-årene kom fagorganisering
ble leder og Fredrikke Qvam nestleder. Det var et
av kvinner på dagsorden. NKF, med Ragna Nielsen
nært samarbeid mellom de ulike foreningene,
og Gina Krog i spissen, enga
ikke bare i hovedstaden, men
sjerte seg og støttet fyrstikk
også lokalt. I Drammen var
arbeiderskenes lønnskrav da
for eksempel Betzy Kjelsberg
de streiket i 1889. Året etter
initiativtaker først til Dram
ble den første fagforeningen
men Kvinnesaksforening,
av kvinner i industrien
så til Sanitetsforeningen og
stiftet, Fyrstikkpakkerskenes
Stemmerettsforeningen. Men
Fagforening.
intern uenighet om stemme
1890-årene sto i reak
rettssaken førte til at det ikke
Til venstre: Ragna Nielsen
sjonens tegn og kvinne
ble noe Norsk Kvinnesaks
Til høyre: Marie Fredrikke Quam. Byste av forbund i 1898. I stedet ble
saksarbeidet kom ned i en
Bjørn Tore Skjølsvik ved Steinkjer kyrkje.
bølgedal. NKFs krav ble ikke Reist av Norske Kvinners Sanitetsforening. Norske Kvinders Nasjonalråd
innfridd i Stortinget og man
stiftet i 1904. Kvinnesaksbe
Foto: Kolbein Dahle
ge menn trakk seg ut av for
vegelsen beholdt imidlertid le
eningen, fordi kvinnenes krav var for radikale. Av
delsen. Gina Krog satt som leder til sin død i 1916.
økonomiske grunner ble det besluttet å nedlegge
En sammenslutning av kvinnesaksforeningene
NKFs blad «Nylænde». Tidsskriftet hadde da 420
kom ikke før i 1946.
abonnenter. Gina Krog, som var redaktør, overtok
Av Janicke Solheim, cand.philol.
imidlertid bladet og var fra 1894 også utgiver.
Les mer i Aslaug Moksnes: Likestilling eller sær
I 1898 ble det holdt landsmøte for kvinnesaks
stilling? Norsk Kvinnesaksforening 1884-1913,
interesserte. Før møtet ble det dannet kvinnesaks
1984, og Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå (red):
foreninger i Drammen, Kragerø, Stavanger og
Kvinner på kartet – en kulturhistorisk byvandÅlesund. På møtet deltok også Norske Kvinders
ring i Fredrikstad samt Gunhild Ramm Reistad:
Sanitetsforening. I lys av den spente situasjonen
Det startet på Bragernes Torg for 100 år siden,
mellom Sverige og Norge tok Randi Blehr i 1896
Drammen Kvinnesaksforening 1896-1996.
initiativ til foreningen som uttrykk for kvinners
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Gina Krog var den
seg på den radikale
ubestridte leder for kvin
fløy etter amerikansk
nesaka i Norge fra 1884
og engelsk mønster
til sin død. Allerede som
og hevdet uavkortet
ung jente var hun opptatt
prinsippet om likestil
av kvinnenes stilling i
ling mellom kvinner
samfunnet. Hun ble født
og menn, i motsetning
i Lofoten, der faren var
til de moderate som la
prest, men han døde før
vekt på forbedring av
fødselen og moren flyttet
kvinnenes økonomiske
til mannens familie på
kår. Fra første stund
Karmøy. Da Gina var
krevde Gina Krog
åtte år, flyttet moren med
like rettigheter, også
de tre barna til Kristi
politiske. Hennes store
ania, der Gina gikk på
kampsak ble dermed
jenteskole. Hun begynte
den mest omstridte:
tidlig å undervise ved
stemmerett for kvinner
Gina Krog, stifter av en rekke kvinnesaks
private jenteskoler, selv
foreninger og redaktør av Nylænde 1887–1916. på samme betingelser
Malt av Asta Nørregaard (1853–1933)
om hun manglet formell
som for menn.
utdanning. Det var ennå
ikke adgang for jenter til å ta middelskoleeksa
Gina Krog ble primus motor i oppstartingen av
men eller artium. Men Gina Krog drev utstrakte
fire organisasjoner: Norsk Kvinnesaksforening,
selvstudier, særlig i språk og litteratur.
Kvinnestemmerettsforeningen, Landskvinnestemmerettsforeningen og Norske Kvin
Gina Krog giftet seg ikke, men broren, advokat
ners Nasjonalråd. I tillegg var hun redaktør av
Fredrik Krog, støttet henne økonomisk da hun
kvinnesakstidsskriftet Nylænde fra det første
oppga lærergjerningen og gikk inn i det hun
nummeret kom i 1887 til sin død i 1916.
kalte sin kamptid. Den begynte da Gina Krog
reiste til England, 33 år gammel. Der tok hun
Hun fikk gleden å oppleve at hennes viktigste
kontakt med den engelske stemmerettsorganisa
sak vant fram og ble æret både i 1907 og 1913.
sjonen og hadde et opphold ved Bedford College.
Gina Krog døde i 1916, knapt 69 år gammel og
Hun begynte snart å skrive om kvinnesak i avi
ble begravd på statens bekostning, som den første
sene. Som kvinnesaksforkjemper stilte Gina Krog
kvinne i landet.
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Gina Krog: Hvorfor kvinnesak?

Av historiker Aslaug Moksnes

De har kanske undertiden hørt det samfund vi lever i, benævnt mandssamfundet. Tar man
det menneskelige kultursamfund i omfattende betydning, saa passer naturligvis denne
benævnelse ikke. Ser man hen til de værdier som er opsamlet, til de kulturfrø som er nedlagt
og har spiret, til den kraft som har baaret, som har næret, som har værnet samfundet – saa
er det naturligvis kvindernes samfund ligesaavel som mændenes. Men mener mand det
samfund som giver love, som styrer, som ordner, som bestemmer, som undersøger, som belønner, som beskytter, som straffer, som griber ind i hver enkels personlige kaar og skjebne, det
samfund med et ord, som har magten – ja, da inneholder benævnelsen et mandssamfund
ingen overdrivelse. Og med mange vakre ord lagt til, som det kolde, det haarde, det tørre, det
hjerteløse – og ogsaa det letsindige, det slappe mandssamfund – ja lige til ordet fordærvet,
saa er det blit brugt.
Jeg tror at en av aarsagerne til, at de moderne samfund er saa afmægtige, netop
naa det gjælder deres bedste bestræbelser – det er, at der fra grunden af er en gal indeling –
arbeidsdeling. Ligesaa frugtbar som en rigtig og forstandig arbeidsdeling er, ligesaa skadelig
eller gold er en urigtig. Og en gal inddeling er dette: kvinderne kun for hjemmet, mændene
for samfundet, og det maa forandres. Kvinderne maa med i samfundsarbeidet, fordi samfundet kræver det. Samfundet trenger kvinderne og kvinderne trænger samfundet.
Nogen av os kvinder følte saa usvigelig i os, at den kraft som har ligget der i samfundets jordbund, den kvindelige kraft, dens tid var kommet til at stige op i mod lyset. Vi saa
saa grant og klart, at hva samfundet trængte, det var en kultur, som var i pagt med kvindernes aand, en høiere kultur, en menneskekjærlighedens, en arbeidets, en fredens. Og vi lytted
og lytted, om ingen skulde kalde paa os – men det samfund som sat inde med rettighederne
og ansvaret, nei det kalte nok ikke paa os. Og talte vi om det, saa hørte de ikke paa os.
Men saa samled vi os mange og gik frem og banked paa vor stortings dør og sagde:
Vi kommer for at faa ret til at være med at vælge vore lovgivere og styrere, og vi vil dele
pligterne og ansvaret med jer. Vi kommer, vi kommer!
Hva svar fik vi saa? Ikke sa de: Velkommen! Pak jer paa dør, sa de, vi har ikke
brug for fruentimmer og kjærringer her.
Men vi vedblir med at si: Vi maa med i samfundet, for samfundet trænger os kvinder.

Norge var første suverene stat som anerkjente
kvinner som fullverdige statsborgere med stem
merett. Men kampen var hard. Den startet med
Gina Krogs foredrag ”Stemmeret for kvinder” i
Norsk Kvinnesaksforening 27. november 1885.
Her stilte hun det radikale likestillingskravet:
Stemmerett for kvinner etter samme regler som
for menn.

						

Knoppskyting
Til tross for avstemningsresultatet startet en
gruppe på ti kvinner en egen forening med Gina
Krog som leder og Anna Rogstad som nestleder.
Kvindestemmeretsforeningen (KSF) utelukket
menn fra medlemskap. Kvinnene ville selv ta sty
ringen i den saken som de så som den viktigste.

Fra et foredrag på Koppang pinsen 1897
(Nylænde 11.årg.no.17)

Aslaug Moksnes, cand.philol., leder Oslo Kvinnesaksforening 1967-70,
nestleder Norsk Kvinnesaksforening 1970-72, utgitt bl.a.
"Kvinner på barrikadene" om den franske revolusjon, 1974, 1979,
og Kvinnesaksforeningens historie 1884-1913, 1984.
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Gina Krog og stemmeretten

Gina Krogs utspill var dristig. Hun visste at kravet
ville bli møtt med latterliggjøring og massiv
motstand fra ”The Establishment”. Ingen av
søsterforeningene i Norden våget å stille kravet,
og det kunne føre til sprengning av Norsk Kvinne
saksforening.
Den årsgamle foreningen hadde allerede slått
sprekker. Foreningens første leder H. E. Berner,
Dagbladets redaktør og Stortingsrepresentant for
Venstre, kjempet drabelig for å forhindre at stats
borgerlig stemmerett ble satt på NKFs program.
Han lyktes i første omgang. Men i annen omgang
led han nederlag, og Gina Krog, selv styremed
lem, slapp til med sitt krav. Møtet 27. november
var åpent og på medlemsmøtet en knapp uke
senere led Berner igjen nederlag. Mot 5-6 stem
mer fikk styret fullmakt til å gå til Stortinget med
forslag om endring av Grunnlovens paragraf 50:
Norske borgere, mænd og kvinder…

Ragna Nielsen var en av ”de 10”, og hennes bror
Viggo Ullmann, nyvalgt Stortingsmann, ble KSFs
forlengede arm til Stortinget. Det var en åpenbar
desavuering av Berner.
Den liberale kvinnesaksbevegelsen hadde sterk
forankring i Venstre, men striden om stemmerett
saken, som ble ført i full offentlighet i Dagbladets
spalter, viste at alliansen skulle bli problematisk.
Grunnlovsforslag ble fremmet i Stortinget våren
1886 slik at det kunne behandles etter valget i
1888. Den første – og største – debatten kom 4.
og 5. juni 1890. Ingen hadde noen illusjoner om
at forslaget ville bli vedtatt, men saken var kom
met på den politiske dagsorden.
Omtrent en tredjepart av menn over 25 år hadde
stemmerett etter utvidelsen i 1884. Gina Krogs
slagplan var: Først justering av Grunnloven til
å inkludere kvinner slik at ytterligere stemme
rettsutvidelser kunne omfatte begge kjønn. Først
likestilling, dernest alminnelig stemmerett – i
samme takt for menn og kvinner.
KSFs første kampanje dannet mønster for se
nere aksjoner. Det ble holdt møter i byer over hele
landet. Da KSFs petisjon ble overlevert Stortinget
våren 1890, var den underskrevet av 4533 kvin
ner. Til enhver tid lå forslag på Stortingspresiden
tens bord. Kvinnestemmeretten ble behandlet i
hver sesjon til seieren var vunnet i 1913.
Strid om strategien
Oppslutningen om KSF økte til 600 vel et tiår
senere, da splittelsen kom. En gruppe med Anna
Rogstad i spissen ”kuppet” foreningen, da almin
nelig mannsstemmerett ble vedtatt i 1898 uten at
kvinnene kom med. De gikk til Stortinget med et
13
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kompromissforslag om begrenset
stemmerett for kvinner slik at
prinsippet om likestilling var
forlatt. De prinsippfaste, inkludert
Gina Krog, stiftet Landskvinne
stemmerettsforeningen med
Fredrikke Qvam som leder.
Deres petisjoner hadde ved
århundreskiftet samlet 12 000
underskrifter. Det var denne
foreningen som kanaliserte
stemningen i 1905 og samlet
nesten 280 000 stemmer for
unionsoppløsningen. ”Kvinnenes
folkeavstemning” bidro utvilsomt
til gjennombruddet i 1907, da
kvinner fikk begrenset stemmerett.

Hva med 2013, hundreårsdagen for norsk demokrati?
Skal kvinnene forbigås nok en gang?
satte ikke saken på programmet
før i 1906, og da bare begrenset
stemmerett , som ble vedtatt 11.
juni 1913.

Kvinnenes folkeavstemming i
1905. Kort fra Mittet

Saken møtte bastant motstand fra Høyre. Mot
standen ble først oppgitt i 1913, og vedtaket om
alminnelig stemmerett ble fattet enstemmig.
Den radikale delen av Venstre, og noen moderate,
sluttet opp alt i startfasen, men Venstre som parti

Seier
Da 14. juni-beslutningen i
1907 var et faktum, strømmet
gratulasjonstelegrammer til
kvinnesaksbevegelsen fra innog utland. Året etter fremmet
Gunnar Knudsens Venstreregjering selv forslag til almin
nelig stemmerett, som ble
vedtatt 11. juni 1913.

Kvinners kamp for politisk makt
– men bare første etappe – var over i 1913, nes
ten 30 år etter at Gina Krog stilte kravet i 1885.
		
Trykt 27. nov 1985 i Dagbladet, bearbeidet
for Kvinnesaksnytt av Janicke Solheim

Hva har Regjering og Storting tenkt å gjøre for å
feire hundreårsdagen for innføringen av allmenn
stemmerett her i landet i 1913? Når blir det lyst
ut midler vi kan søke om, vi som synes 2013 er vel
så viktig å markere som 2014? Hvordan blir boka
som skal gis ut i forbindelse med markeringen av
at Norge som første suverene stat i verden, også
anerkjente kvinner som fullverdige mennesker?
Stortinget har satt ned en komité for å forberede
grunnlovsjubileum i 2014, men vi har ikke hørt
noe om statlige forberedelser for feiring av demo
kratiets innføring i Norge i 2013.
Kvinners rettigheter er gjerne noe å smykke seg
med på festdager. Men når det kommer til mer
enn fagre ord, ser vi det igjen og igjen. Kvinnene

blir usynlige. Selv når de ruver i historien, blir
de glemt og bagatellisert. De siste årene har vi på
løpende bånd feiret mange store menn, Ibsen,
Wergeland, Grieg og Hamsun. Så skal vi etter
planen feire fedrene på Eidsvoll ekstra grundig
i 2014. Når skal vi feire Aasta Hansteen, Betzy
Kjelsberg, Gina Krog, Katti Anker Møller, Marga
rete Bonnevie, Elise Ottesen Jensen og de andre
kvinnerettsforkjemperne?
Som representanter for kvinnegrupper og
organisasjoner i Norge, krever vi at det blir satt av
midler og plass for å få en omfattende og verdig
markering av demokratiets innføring i vårt land
ledet av våre høyeste politiske organer, Stortinget
ved Stortingets presidentskap, og Regjeringen,
ved statsministeren.

Asta B. Håland, Kvinnegruppa Ottar
Torild Skard, Norsk Kvinnesaksforening
Martha Rubiano Skretteberg, FOKUS
Dagmar Karin Sørbøe, IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet)
Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet

I 1910 fikk kvinnene allmenn stemmerett
ved kommunevalg og etter et forslag fra
Regjeringen, vedtok et enstemmig Storting i
1913 at kvinner skulle ha statsborgerlig
stemmerett på samme vilkår som menn.
Her fra et stemmelokale i 1909, da
kvinner fra borgerskapet og
middelklassen hadde stemmerett.
Foto: Stortinget
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Ida. I. Bergstrøm, Kvinnefronten
Maj Birgit Rørslett, Mandagsgruppen ved Ullern eldresenter
Eva Marie Schreiver, MiRA-senteret
Toril Sonja Gravdal, Norges Kvinne- og Familieforbund
Solveig Hokstad, Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
Gerd Inger Polden, IAWRT Norge (International Association of Women in Radio and Television)
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Foto: Rita Banerji

Kvinnesak i India
Av Ida Blom, historiker

Da Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet for 125 år
siden, ble det også andre steder i verden arbeidet
for å bedre kvinners levekår. Et eksempel er India.

ved lov, men det ble skilt mellom tvungen og fri
villig sati. Det siste ble karakterisert som selvmord
og var dermed lovlig.

Selv om landet var britisk koloni, ordnet
inderne selv med forhold som gjaldt familien.
Tidlig på 1800-tallet tok mannlige indiske
reformatorer til orde for å bedre kvinners kår.
De hevdet at gamle hinduistiske skrifter viste at
kvinner tidligere hadde hatt en langt friere stil
ling. Reformbestrebelsene gjaldt først og fremst
tradisjoner som barneekteskap, forbud mot at
enker giftet seg igjen, og enkebrenning (sati).

Arbeidet med å skaffe kvinner utdannelse tok
særlig sikte på å gjøre dem til bedre hustruer og
mødre. Kvinner i de øverste kaster skulle overholde
purda, dvs. holde seg i kvinnenes del av huset,
zenanaen. Undervisning foregikk i zenana-skoler.
Det er bemerkelsesverdig at indiske kvinner fikk
adgang til å studere ved universitet allerede i 1876,
seks år tidligere enn norske kvinner. Men det var –
begge steder – ytterst få som kunne benytte seg av
muligheten. Stort sett var det bare kvinner fra de
øverste kaster som fikk systematisk skolegang, noe
som utdypet klasseforskjellene mellom kvinner.

Alder for ekteskapsinngåelse var svært lav, men
fra 1870-årene ble den gradvis satt opp. I 1929
var den 14 år. Først i 1976 ble den satt til 18 år.
Siden ektemenn som regel var atskillig eldre, ble
det et stort antall enker. Gjengifte for enker var
forbudt fram til midten av 1800-tallet og var en
sjelden foreteelse etter dette. Livet som enke var
svært vanskelig og enkelte reformatorer opprettet
institusjoner hvor enker kunne få opplæring og
arbeid. Den mest kjente ble grunnlagt i 1889 av
Pandita Ramabai, en kvinne fra brahmin-kasten.
Hun nektet selv å gifte seg før hun var 20 år og
ble tidlig enke. Men hun fikk en glimrende ut
dannelse og studerte både i England og USA. Det
var meget få kvinner – både i India og Vesten –
som fikk slike muligheter på den tiden. Ramabai
arbeidet for at kvinner skulle få utdannelse og var
i det hele tatt opptatt av å bedre kvinners levekår.
Enkebrenning forekom sjelden. Skikken kunne
sees som en trofast hustrus naturlige plikt, som
et modig offer, som skaffet resten av slekten stor
ære, eller simpelthen som en måte å unngå det
vanskelige liv som enke. I 1829 ble sati forbudt
16

Som i den vestlige verden ble veldedige organi
sasjoner ofte satt i gang av kvinner. Her fikk de
trening i oppgaver utenfor hjemmet uten å bryte
med kravene til en ærbar kvinne. De bidro bl.a. til
å opprette jenteskoler og barnehjem. Da indiske
politikere fra 1890-årene begynte å kreve selvstyre
for landet, tok mange kvinner etter hvert ivrig del i
protestaksjoner mot det britiske overherredømme.
Produksjon og bruk av hjemmevevd indisk bomull

© Keya Acharya-IPS

© Project Jatropha, et prosjekt som arbeider for
hardtarbeidende kvinner i Indias landbruksområder
ble satt i gang som en protest mot den engelske
bomullsindustrien – noe som kunne føre til feng
selstraff. Det var også risikabelt å delta i Gandhis
sivile ulydighetskampanjer på 1920- og 30-tallet.

at mange indiske kvinner etter hvert heller ville
samarbeide med indiske menn enn britiske kvin
ner. Gradvis ble det innført begrenset kvinnestem
merett til provinsforsamlingene.

Omkring første verdenskrig ble det stiftet en rekke
kvinneorganisasjoner. Den eneste gjenværende
kvinnelige fyrsten, Jahan Begum, opprettet All In
dia Ladies Association som gikk inn for skolegang
for jenter og motarbeidet polygami, men fikk sterk
motbør fra konservativt hold. Andre kvinneorgani
sasjoner ble opprettet i samarbeid mellom indiske
og britiske kvinner. To av kvinnene, Margareth
Cousins og Annie Besant, kom fra Irland og forsto
indiske kvinners motstand mot britene. Cousins
var med å stifte The Women’s Indian Association i
1917, som reiste krav om stemmerett for kvinner,
og britiske suffragetter støttet indiske kvin
ners krav. Det gjorde også Kongresspartiet, men
engelske myndigheter gikk imot. Dette bidro til

Grunnloven for det selvstendige India i 1950 ga
kvinner fulle politiske rettigheter. En likestillings
lov forbød diskriminering på grunn av kjønn.
Polygami ble forbudt og skilsmisse kunne
gjennomføres ved gjensidig enighet. Men sterk
motstand fra ortodokse kretser kunne gjøre det
vanskelig å praktisere de nye bestemmelsene.

Foto: mckaysavage/ flickr

Selv om indiske kvinners liv var grunnleggende
forskjellig fra vestlige, var det også likhetstrekk.
Overalt var kvinner sterkt bundet til hjem og
familie og utdannelse var forbeholdt et lite velstilt
mindretall. Både i India og i vestlige land organi
serte kvinner seg fra slutten av 1800-tallet, ofte i
samarbeid med liberale menn, først for å ta på seg
sosiale oppgaver, så for å styrke kvinners utdannelse
og endelig for at kvinner skulle få delta i offentlig
politikk og påvirke utviklingen av samfunnet. Den
meget lange perioden under britisk herredømme
preget utviklingen i India og satte også sitt preg på
indiske kvinners kamp for likeverd.
Les mer i Cappelens kvinnehistorie, bind 3,
1993, og The Oxford Encyclopedia of Women in
World History, 2008.
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Norsk Kvinnesaksforening 1913-1984

Kvinnerevolusjonen
Da brøt kvinnerevolusjonen ut i 1970, drevet fram
av en ny og utålmodig generasjon. ”For vi ble lovet
en verden av likestilling, nå ser vi at likestillings
pratet er løgn”, skrev nyfeministen Live Brekke.
Nyfeministene organiserte seg først, siden kom
Kvinnefronten og så en rekke andre organisasjoner.
Norsk Kvinnesaksforening samarbeidet særlig når
det gjaldt abortkampen, som var tidens viktigste
kampsak. Samtidig holdt den på sin grundige og
saklige arbeidsstil gjennom hele tiåret, var nøye
med å være tverrpolitisk og førte en klar likestil
lingslinje. Under sin leder Kari Skjønsberg var
foreningen derfor begeistret da Likestillingsrådet
ble opprettet i 1972, og den ble en pådriver for
likestillingsloven, som ble vedtatt i 1978. Foren
ingen deltok aktivt i debatten om loven, og til
tross for alvorlige innvendinger,
støttet den opp om Arbeiderparti
regjeringens forslag.

Av Elisabeth Lønnå, historiker

Mange trodde på denne tiden at kamp for likestil
ling var unødvendig. ”Dørene er åpne”, mente
de. Kvinner hadde jo både fått adgang til de fleste
embeter og full stemmerett. Det skulle vise seg å
være sørgelig feil. På det formelle planet var mye
oppnådd, men det var milelangt igjen til likestil
ling når det gjaldt de reelle mulighetene kvinner
hadde i arbeids- og samfunnsliv.
I stedet for at disse tilstandene ble skrittvis
forbedret, kom midt i 1920-årene et alvorlig
tilbakeslag. Presset av de økonomiske krisene i
mellomkrigstiden, gikk Arbeiderpartiet og LO inn
for at ”både mann og kvinne” i samme familie
ikke skulle ha lønnet arbeid. Arbeidsløsheten var
stor, og stillingene skulle reserveres for menn.
Beredskapen mot slike angrep var liten. Kvin
nesaksforeningen hadde dårlig oppslutning og
klarte ikke å hevde seg i debatten. Noen aktive
kvinnelige fagforeninger fantes, men blant kvin
neorganisasjonene ellers, var det hjemmet og
husmorsaken som sto i sentrum. Dermed tok det
tid før kampen for likestilling tok seg opp igjen.
Arbeide og elske
Så ble Margarete Bonnevie leder i 1936. Fire år
før hadde hun gitt ut den banebrytende boka
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”Ekteskap og arbeide.” Her hevdet hun at kvinner
ikke bare hadde rett, men også plikt, til å delta i
arbeids- og samfunnslivet. Samtidig skulle de på
ingen måte gi fra seg kjærligheten. Ikke arbeide
eller elske, men arbeide og elske, var mottoet.
Med  Margarete Bonnevie tok en ny generasjon
over i NKF og foreningen ble en aktiv samfunns
aktør. Fremtidsoptimismen økte, men ble stadig
mer blandet med frykten for den truende fascis
men. Da krigen kom, ble NKF utsatt for razzia fra
Gestapo. Hele arkivet ble beslaglagt og forsvant,
og noe vanlig foreningsarbeid var ikke mulig.
I husmorens glanstid
Etterkrigstiden fram til midten av 1960-årene
var husmorens store glanstid i Norge, både rent
tallmessig og ideologisk. Her stilte NKF seg i
fundamental opposisjon; den ville ha slutt på
forsørgersystemet og avskaffe patriarkatet. I
1950-årene foregikk det en meget aktiv lobby- og
høringsvirksomhet, og ledere som Dakky Kiær og
Eva Kolstad kastet seg ut i diskusjoner i pressen.
Sammen med andre organisasjoner var NKF
med på å kjempe gjennom flere viktige saker:
Oppheving av samskatten (fellesbeskatning av
ektepar), opprettingen av Likelønnsrådet og et
likt skoletilbud til gutter og jenter.
Midt på 1960-tallet var likestilling i ferd med å få
bred, politisk anerkjennelse. Igjen trodde mange
at målet var innfridd. Dessverre lå det heller
ikke nå realiteter under de formelle rettighetene.
Feministene var klar over dette, men den tilsyne
latende konsensus gjorde det vanskelig å komme
til orde. De kom ingen vei og på slutten av tiåret
var mange i NKF ganske oppgitt.

Per Marquard Otzen i Information

Findes der ingen kvinnesak mere?
”Findes der ingen kvinnesak mere”, spurte Ny
lændes redaktør Fredrikke Mørck i en artikkel fra
1924. Det var et retorisk spørsmål, og svaret var
selvfølgelig ja: ”Så længe kvinder i det hele tatt
utelukkende blir set på som kjønsmennesker, der
er til for mandens skyld og derfor forfølges som
andet vildt, så længe findes der en kvindesak.”

På slutten av 1970-tallet begynte
den nye kvinnebevegelsen
dels å avta, dels å løse
seg opp. I stedet for or
ganisert foreningsvirk
somhet sprang festi
valer, aksjoner og ad
hoc-grupper frem. NKF
overtok en del medlemmer fra
andre organisasjoner, og hadde
fremdeles god oppslutning.
Innflytelsen fra nyfemini
stene var særlig tydelig.
Vekten ble forskjøvet fra
likestilling over i retning
av kvinnefrigjøring, som
hadde vært den nye kvin
nebevegelsens mål.

100-årsjubileet
I 1984 feiret Norsk Kvinnesaksforening sitt
hundreårsjubileum. Det hadde ikke alltid vært
så enkelt å være organisert kvinnesakskvinne.
”Kvinnesak er å holde ut”, sa en realistisk lands
møtedelegat på slutten av 1970-tallet. Vanskeligst
for å få gehør var det kanskje i de periodene hvor
mange kvinner trodde likestillingen var innfridd,
slik som i 20-årene og siste halvdel av 60-årene.
Kamptidene, som 1930-årene og 1970-årene, be
tydde mer aktivitet, mer liv og mer pågangsmot,
og dessuten fikk man resultater.
Elisabeth Lønnå, cand.philol.,
historiker, forfatter og lektor
med vidtfavnende produksjon.
Har skrevet Kvinnesaksforeningens historie 1913-96,
tok doktorgrad på pedagogen
Helga Eng og skriver nå om pionerkvinner til sjøs.
Er styremedlem i Fredrikstad Kvinnesaksforening.

Ble det noe særlig til overs
etter at din mann døde?
Ja, jeg.

Kari Rolfsen i "Sirene" 1974.
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Hvorfor kvinnesak?

Råderett over egen kropp – før og nå

Av Margarete Bonnevie leder for Norsk Kvinnesaksforening 1936–46

Av Ida Blom, historiker

Hva er det da som får oss i Kvinnesaksforeningen
til å drive på, trass i likegyldighet og endog hån
flir fra flertallet av både kvinner og menn?
Det er troen på at samfunnet for sin like
vekts og harmonis skyld trenger kvinnenes fulle
medvirkning på alle samfunnslivets områder, og
at kvinnene slik som samfunnsmønsteret og rol
lefordelingen fremdeles er fastlagt, ennå er ute av
stand til å gjøre den innsats de fra naturens side
har betingelser for.
Det er troen på at det er til stor skade for sam
funnet at mennene er alene om å bestemme hvor
det bærer hen med menneskeheten.

Det er endelig troen på at fremskrittet i
verden først og fremst beror på høyningen av
menneskeverdet hos både menn og kvinner.
Samtidig er vi forvisset om at denne høyning
hemmes og utviklingen av en sann human ånd
sinkes, så lenge det vises forakt for kvinnenes
menneskeverd.
For 80 år siden besto undertrykkelsen av kvinne
ne i at de var rettsløse i så å si enhver henseende.
Det er det blitt jenket på i årene som er gått. Stort
sett har kvinnene nå likerett for loven.
Men den store feil er – og den insees ennå ikke
– at rettighetene bare er blitt festet løst utenpå
den i årtusener fast tømrede samfunnsbygning.
Den er i alt vesentlig innrettet for mennene og
deres behov, og det er ennå ikke ryddet reell plass
for likestilte av det annet kjønn. Så lenge dette
forblir uforandret, kan de teoretiske rettigheter
stort sett ikke bli annet enn skuebrød for det store
flertall av kvinner.
(Kvinnesaksnytt 1-1964)

Les mer i Elisabeth Lønnå: Stolthet og kvinnekamp, Norsk Kvinne
saksforenings historie fra 1913, 1996, og Ida Blom m.fl.:
Vi var med… Kvinnekamp i Bergen på 1970-tallet, 2007,
Kari Skjønsberg (red): Hvor var kvinnene? 1945-1960 samt
Birgit Wiig: Kvinner selv, Den skjulte Norgeshistorien fra vår
nære fortid, 1984.
Tidligere utgave av NKFs solsikkesymbol
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For hundre år siden bestemte straffeloven av 1902
at opplysning om prevensjon kunne straffes med
bøter eller fengsel fra 3 måneder til 2 år. Å ta abort
kunne føre til 3 års fengsel, og den som utførte
aborten, risikerte 6 års fengsel. Her var det ikke
tale om at en kvinne kunne bestemme over sin
egen kropp. Det ufødte liv, ja selve muligheten for
at liv skulle oppstå, ble skjermet med streng straff.
Uverdige forhold
I dag er prevensjon en selvfølge, og kvinner
bestemmer selv om de vil ta abort – i hver fall
de første tre måneder av svangerskapet. En slik
stor forandring kom ikke uten kamp. Lenge var
det en utbredt oppfatning
at prevensjon, særlig
kondom, kun hørte
hjemme når det var tale
om prostitusjon. Å bruke
kondom i ekteskapet
kunne derfor sees som forakt
for den ærbare hustru. Først fra
1920-tallet begynte man å
få øynene opp for andre
prevensjonsmidler.

Klaus Albrectsen

Tanker ved 80 års milepelen i 1964
Det Kvinnesaksforeningen arbeider for, er ikke
småtteri. Dens mål er intet mindre enn å prøve å
få mannssamfunnet omdannet til et menneske
samfunn! Det er en oppgave så stor at den gjør
svimmel. Likevel er det ennå bare en liten hånd
full menn og kvinner som innser nødvendigheten
av den. De fleste ser det rett og slett som utidighet
og anstaltmakeri å arbeide for ”kvinnesak” i dag!

Katti Anker Møller fikk støtte av Arbeiderparti
ets Kvinneforbund i sin utrettelige kamp for
mødrehygienekontorene, og da kontoret i Oslo
startet i 1924, strømmet det inn med forespørs
ler om prevensjon. Enkelte våget til og med å
antyde at de ønsket abort. Men fortsatt var det
ofte nødvendig simpelthen å avholde seg fra
samleie, dersom man ikke ønsket barn. En
nødløsning kunne være avbrutt samleie. Først
etter en rettssak mot Mødrehygienekontoret i
1927 ble det akseptert at det ikke var lovstridig å
opplyse om prevensjon. Men det varte lenge før
dette ble allment godtatt.
Ikke så merkelig at det forekom et økende antall
aborter. Det gjaldt både legale og illegale abor
ter. Lenge dominerte ugifte kvinner blant de
som gjennomgikk illegal abort. Men omkring
1950 var gifte kvinner i stort flertall.
Intens debatt
På denne bakgrunn ble diskusjoner om preven
sjon og abort gjennom store deler av 1900-tal
let svært viktige. Lenge var det i første rekke
Arbeiderparti-kvinnene sammen med Katti
Anker Møller som kjempet for kvinners rett til
selv å bestemme hvor mange barn de ville ha. I
1930-årene sluttet noen Venstrekvinnelag seg til
samt sentrale personer i Kvinnesaksforeningen
som Margarete Bonnevie og Dakky Kiær. Det
ble framlagt flere forslag til lovendringer, blant
annet av legen Tove Mohr, Katti Anker Møllers
datter. Det ble argumentert med at abort var en
nødutvei, forårsaket av fattigdom og nød. Straff
kunne ikke bedre forholdene, kun bedre levekår
for mor og barn og bedre adgang til prevensjon.
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Tyranni midt i velstanden
Kommersiell skjønnhet

For de som ikke ville overlate til kvinner å be
stemme i slike viktige spørsmål, var respekten for
menneskelivet og for Guds ord tungtveiende. Det
ble brukt sterke ord mot endring av abortloven.
Det Frivillige Kirkelig Landsmøte i 1934 slo fast
at forslag om ’ubegrenset rett til fosterdrap’ stred
mot kristen moral og menneskelig ansvarlighet.
Det ville senke fødselstallet og være ’et attentat
mot det norske folks fremtid mer drepende enn
krig’. I 1935 ble det samlet inn 234.648 under
skrifter mot liberalisering av abort. Organisa
sjoner som Norges Husmorforbund og Norges
Bondelag støttet aksjonen.
Ny lov – med svakheter
Til tross for fornyete initiativ etter annen verdens
krig blant annet fra Kvinnesaksforeningen ble
straffeloven av 1902 stående helt til1964.
Da ble endelig Lov om svangerskapsavbrott vedtatt.
Nå ble det tillatt å gjennomføre abort hvis det var
alvorlig fare for kvinnens liv og helse, eller det var
sannsynlig at barnet ville bli født med alvorlig
sykdom eller store skader. Dessuten kunne abort
innvilges om svangerskapet var resultat av en
voldtekt, eller moren hadde ’sers ringe sjelsevner’.
Loven ble praktisert svært ulikt, nemndsystemet
virker nedverdigende selvbestemt abort ble derfor
en hovedsak i kvinnebevegelsen på 1970-tallet.
Arbeiderpartiet og SV tok kravet opp på sitt pro
gram i 1973, men forslaget strandet i Stortinget,
fordi en kristen SV-representant stemte mot. Etter
mer enn seksti års kamp ble selvbestemt abort
vedtatt i 1978 med én stemmes overvekt. Siden da
har en kvinne selv kunnet bestemme om hun vil
gjennomføre et svangerskap, i hvert fall om hun
tar avgjørelsen i løpet av de første tre månedene.
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Bildene av kvinner med kropp på vrimmelen av
nye glansede magasiner viser tynne, lange lemmer
uten muskler og hår, med en unaturlig gulrot
aktig farge, kledd i klær som ikke egner seg for
klimaet. Distansen mellom oss og bildene er lysår
lang. Men lysårene kan gjøres kortere. Det lover
glansbildene og deres eiere, enten det er ledelsen
i shapoo-merkevaren eller redaksjonen i styling
avdelinga.
Vi har valg. Vi kan la være, melde oss ut, leve
våre liv med den kroppen vi er blitt forunt. Men
det er mange av oss som lar oss lure. Det er ikke

lett å leve som ikke-omskåret i Somalia. Det er
ikke lett å leve som tjukk dundre med hår under
armene i Oslo heller.
Kvinnekroppen skal ikke lenger være som
den var. Og hvordan lurer de oss? De gjør oss
usikre. Vi ledes til å tro at vi gjør alt feil. Kroppen
må være annerledes. Kanskje vi egentlig ikke
er friske. Og så kan kroppen moduleres, endres.
Reklamen selger midlene. Vi lures systematisk til
å holde et høyt forbruk av kosmetikk, remedier
og spesialmat. Vi blir forbruksfrosker på skjønn
hetens og sunnhetens alter.

Utdrag fra foredrag av professor Johanne Sundby gjengitt i Morgenbladet 15.9.2006

Senere må spørsmålet avgjøres i samråd med en
nemnd. Slik kan man si at kvinner i dag stort
sett har rådighet over egen kropp.
Millioner dør
Men om norske kvinner har fått råderett over
egen kropp, er situasjonen annerledes for kvin
ner i andre deler av verden. I de aller fleste land
er abort i dag tillatt dersom morens liv er i fare,
men mange steder bare da og spørsmål om
prevensjon og abort er gjenstand for opphetet
debatt. Fundamentalistiske kristne kretser i USA
under president Bush Jr. lyktes å få vedtatt forbud
mot bevilgning til regjeringer, internasjonale
organisasjoner og prosjekter som støttet abort.
Vedtaket hadde store negative virkninger, men
ble heldigvis opphevet av president Obama.
Imidlertid er den katolske kirke fortsatt sterkt
imot både prevensjon og abort. I Europa har
Irland og Polen de mest restriktive lovene, mens
Portugal i 2007 endelig tillot abort. I Iran er
abort kun tillatt for å redde morens liv, men

oppfatningene blant islamske
rettslærde generelt er delte.
I praksis er adgangen
til prevensjon og
trygg abort svært
begrenset enten av
lov eller praktiske
hindringer i store
deler av den
Tredje Verden.

Situasjonen innebærer at anslagsvis 137 mil
lioner kvinner verden over årlig har behov for
familieplanlegging som de ikke kan få, og om lag
80 millioner blir uønsket eller uplanlagt gravide.
Det foretas anslagsvis om lag 20 millioner
utrygge, illegale aborter i året, mer enn en halv
million kvinner dør og om lag 10 millioner får
skader, infeksjoner eller sykdom som kunne vært
unngått i forbindelse med svangerskap og fødsel.
Så det er mer enn nok å gripe fatt i.

Ida Blom, pionér og vår første
professor i kvinnehistorie med
forskning i Norge og internasjonalt, fra kvinner i politikk
til kvinnepolitikk. Les mer i Ida
Blom; Barnebegrensning –
synd eller sunn fornuft?, 1980
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Katti Anker Møller (1868-1945)

Moderskapets frigjørelse

Katti Anker Møller er æresmedlem i Kvinnesaksforeningen og hver 8. mars
hedrer Fredrikstad Kvinnesaksforening henne. Her beretter
historiker Elisabeth Lønnå om henne.
Katti (Kathrine) Anker Møller
og retten til utdanning og stil
(1868-1945) vokste opp i en
linger. Selv mente hun tiden var
stor søskenflokk på Sagatun,
inne for en ny, stor innsats, og
Norges første folkehøyskole. Det
den skulle rettes mot moderska
var et aktivt, åpent miljø, der
pet. Mødrene måtte få kunnska
folkeopplysning og kvinnesak
per og leveforhold som gjorde at
hørte til idealene. Moren, Mix
de kunne fylle sin oppgave. De
Anker, lot døtrene lese Nylænde,
måtte bli økonomisk uavhen
og samtale om aktuelle saker var
gige av mannen. Derfor måtte
en selvfølge. Samtidig opplevde
de få en morslønn de kunne
Katti kvinnenes utsatte posisjon
leve av. Dessuten var det viktig
på kloss hold. Mix Anker døde 50
at moderskapet var frivillig.
år gammel, utslitt av for mange
Kvinner måtte få adgang til
barnefødsler. De siste årene hen
seksualopplysning, prevensjon
nes var preget av angsten for nye
Katti Anker Møller-skulpturen, og abort. Et av hennes valgspråk
graviditeter, og Katti tok del i dette. foto tatt av Christine Magelssen var: ”Vi elsker moderskapet
”Alt hva jeg har gjort, har jeg
Bergby. Skulpturen er laget av og vil dets vel, men i full
gjort til ære for min mor”,
frivillighet og under vort eget
Birthe Marie Løveid og reist i
har hun sagt.
ansvar.”
1998 i Fredrikstad.
21 år gammel giftet hun seg
Rundt 1900 tok hun opp
med fetteren Kai Møller, som var godseier på
kampen for de ugifte mødrene, og i 1902 fikk
Thorsø Herregård i Østfold. Dermed ble hun
hun sammen med Det hvite bånd stiftet det første
husfrue på en stor gård med mange tjenestefolk
hjemmet for ugifte mødre i Kristiania. I tiden
og tilknyttede husmannsfamilier. Hun følte sårt
mellom 1903 og 1915 utarbeidet og kjempet hun
behovet for grunnleggende kunnskaper i hus
og svogeren Johan Castberg gjennom den loven
holdning og barnestell, og dette ble en av hennes
som senere ble kalt ”De castbergske barnelover.”
hjertesaker. Samtidig fikk hun de ugifte mødrenes
De ga barn født utenfor ekteskap rett til farsnavn
situasjon inn på livet. Stadig var piker på Thorsø
og farsarv – en svært radikal lov, som gjorde
gravide. ”Det var en gru at se deres fortvilelse...
Norge til et foregangsland i internasjonal sam
Havde de enda gjort noget stygt, men kunde
menheng.
man egentlig sige det?”
Katti Anker Møller var en institusjon i seg
selv. Hun arbeidet for bedre forhold ved fødsler og
Moderskapets vel
barsel, for morstrygd og sykepenger for mødre.
Katti var kvinnesakskvinne. Den bevegelsen hun
Hun gikk inn for oppretting av husmorskoler
sluttet seg til, var mest opptatt av stemmeretten
og en skikkelig fagutdanning for husstellærere
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og jordmødre, og ledet kampanjer for bedre er
næring, helse og boligforhold. Dette var saker
som vant bred tilslutning.
Seksuell frigjøring
Andre sider av arbeidet hennes var svært kontro
versielt. Det gjaldt særlig det som handlet om
seksuell frigjøring. Hun var den første som tok opp
arbeidet for seksualopplysning og prevensjon. Hun
motarbeidet § 245, straffeparagrafen som bestem
te at kvinner som tok abort, kunne få 3 års fengsel.
I samarbeid med Arbeiderpartiets kvinner opprettet
hun i 1924 det første mødrehygienekontoret, som
solgte og delte ut preventive midler og ga veiled
ning i å bruke dem. Det ga også undervisning i
helselære, spedbarnstell og ernæring, og hjalp til
med å skaffe praktisk og rimelig spedbarnutstyr.

Vi kvinder beklager os ikke over de opgaver naturen har lagt paa os, tvertom, de
er vor lyst, vor stolthet, vor hæder, men vi
beklager os over det misbruk som finder
sted, den hensynsløse utnyttelse av vor
organiske kraft, det primitive standpunkt
hvorpå alt vort arbeide, barneproduktionen,
barnestellet, barneopdragelsen står, og som
skyldes den manglende inflytelse vi hittil
har hat, og den ringe interesse som er blit
vist vore opgaver.
Vi gør ikke oprør mot naturen, men vi vil
regulere og underordne os den på vort område som mænd har gjort det på sine.
Katti Anker Møller, Oslo, 1915

De kontroversielle sakene vakte sterke reaksjoner
i hennes egen samtid. Også innenfor kvinne
bevegelsen møtte hun motstand, og etter hvert
kom hun særlig til å samarbeide med arbeider
kvinnene. I slutten av 1930-årene ble hun løftet
frem igjen av Margarete Bonnevie og Norsk
Kvinnesaksforening, og i 1970-årene ble hun en
inspirasjon i kampen for selvbestemt abort.
Hvor bør det satses i dag?
Katti Anker Møller hadde en sterk evne og vilje til å
spore opp de såre punktene i samfunnet og gi seg i
kast med dem. Når vi i Norsk Kvinnesaksforening
nå jubilerer, kan det passe å spørre:
Hva ville hun ha arbeidet med i dag?
					
Elisabeth Lønnå

Les mer i Tove Mohr: Katti Anker Møller –
en banebryter, 1969, og Katti Anker Møller:
Moderskapets frigjørelse, 1974
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Åse Gruda Skard (1905-1985)
Kvinnesak i familien
Av høyskolelektor Tonje Kolle

Året er 1953. Stedet er Drammen
kvinnesaksforening. Den kjente
barnepsykologen, foreleseren og fag
bokforfatteren Åse Gruda Skard holder
foredrag. Tittelen er Kvinnesak i 3.
akt. Hun foreslår en ny organisering
av familien: begge foreldre skal være
yrkesaktive, det skal bygges barne
hager og far skal delta i omsorg og
oppdragelse av barna. Pressen er til
stede og foredraget vekker avsky og
protester. ”Tiden var visst ikke moden for slike
tanker”, bemerker foredragsholderen.
I 1930-årene ledet Åse Gruda Skard studiesirkler
om barneoppdragelse for Arbeiderparti-kvinner
i Bærum. Kvinnene fortalte at de ikke kunne
fortelle mennene sine at de skulle på studiesirkel.
De måtte kalle det ”syklubb”. Det var ikke før på
1960-tallet at statsminister Einar Gerhardsen fikk
satt ned en komité som skulle utrede problemene
med kvinnens plass i samfunnet. Komiteen fikk
navnet: Kvinnens plass er – hvor? Åse Gruda
Skard satt i komiteen. Det kan være liten tvil om
at hun gjennom sitt arbeid med familiepolitikken
til Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for mange
sine synspunkter. Hun var medlem av partiet hele
sitt liv og satt noen år i kommunestyret i Bærum.
Åse Gruda Skard var barnepsykolog og kvinne
sakskvinne. Hun foreleste og forsket på barn og
utvikling, skrev bøker og artikler. Hun startet sin
karriere med å gå i motstand og kjempet bl.a.
sammen med barnepsykiateren Nic Waal mot
bruk av fysisk avstraffelse i skolen. Forbudet kom i
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1936. Hun gikk i motstand når hun
mot uvillige foreldre utdannet seg til
et yrke som knapt nok fantes. Etter
annen verdenskrig var hun i mange
år sammen med professor Harald
Schjelderup den eneste psykologen
ved Universitetet i Oslo og bygde
opp studiet. Som enslig kvinne i
akademia arbeidet hun i motstand.
Hun hadde kunnskap, var språk
mektig og samarbeidet med forskere
over hele verden. Hun var en populær foreleser
og fagbokforfatter, men som kvinne og opptatt
av barn og anvendt psykologi sto hun ikke høyt
i kurs blant teoretiske mannlige forskere, verken
de eldre konservative eller senere de yngre som
hun selv hadde undervist, og som nå gikk forbi
henne på rangstigen ved hjelp av den usynlige
mannsheisen og nektet henne autorisasjon som
klinisk barnepsykolog etter nye regler. Det var en
mur av motstand. ”De må da innrømme at de
kan for lite, fru Skard”; sa en tidligere student
til henne. Åse Gruda Skard ble dosent, men aldri
professor. Men hvilke kvinner har blitt det? Dette
handler ikke om kunnskap, men om makt.
Åse Gruda Skard ble æresdoktor på universitet
i inn- og utland og omtalt som The grand old
Lady of Psychology i internasjonale tidskrifter
for sin banebrytende forskning innen barnepsy
kologien. Den gikk på at barn må bli sett og hørt
og ha rett til medvirkning i sitt eget liv. Det var
et hovedanliggende i alt Åse Gruda Skard skrev,
nemlig synet på barn som subjekt og retten til
en demokratisk oppdragelse, i motsetning til en

autoritær og voldelig oppdragelse. ”Det var barna
som trengte meg best;” understreket hun bestan
dig. Hennes arbeid har ført til store endringer i
synet på barn og synet på barndom og er nå del
av norsk lov.
Åse Gruda Skards stemme nådde ut til et stort pu
blikum. Hun ble omtalt som Mor Godhjerta eller
hele Norges Mor Åse. I sitt virke representerte hun
et nytt kvinnebilde. Hun krevde retten til å være i
det samtidige: hun var yrkesaktiv og hadde fem
barn, hun var gift, og bygde opp en selvstendig
akademisk karriere. Professor i feministisk littera
tur Torill Moi framhever innsatsen til Åse Gruda
Skard på linje med Simone de Beauvoir og andre
pionerer som arbeidet for feminisme og et mer
rettferdig samfunn.

I alt hun skrev kan man fornemme en varm,
humoristisk og klok, men samtidig faglig, femi
nistisk og politisk stemme hos Åse Gruda Skard.
Det er dette som gjør tekstene hennes unike, og
Ungene våre, som ble utgitt første gangen i
1948, kan fortsatt leses med stort utbytte den dag
i dag. Både som en dokumentasjon fra husmø
drenes gullalder på 1940-tallet, men også fordi
boka har interessante problemstillinger knyttet
til barn og barneoppdragelse som er vel verd å ta
med seg i tidene vi lever i.
Norsk kvinnesaksforening trykker opp
”Kvinnesak 3. akt” i forbindelse med
125 års markeringen.

Åse Gruda Skard til topps
Norges viktigste sakprosa
Av litterat og oversetter Elisabet W. Middelthon, medlem av NKFs arbeidsutvalg
Sommeren 2008 kåret Dagbladet Norges viktigste
sakprosabøker etter 2. verdenskrig. Juryen besto
av fire medarbeidere i Dagbladet (Hege Duckert,
Simen Ekern, Kåre Bulie og Fredrik Wandrup)
samt sakprosaprofessor Johan Tønnesson, re
daktør av Prosa Karianne Bjellås Gilje, førstea
manuensis Cecilie Naper ved Høgskolen i Oslo,
historiker Fredrik Thue og direktør i Nynorsk
Kultursentrum Ottar Grepstad.
25 bøker kom på lista, 8 skrevet av kvinner. Blant
mannlige forfattere, som spente fra Georg Johan
nesen til Haakon Lie, Arne Næss til Knut Hamsun,
kom den første kvinnen som nummer seks. Det
var Åse Gruda Skard med ”Ungene våre” (1948).
Ikke langt etter kom Berit Ås med ”Kvinner i alle

land” (1981). Så fulgte Marianne Gullestad,
Hanna Kvanmo, Ingrid Espelid, Åsne Seierstad,
Karin Sveen og Tove Stang Dahl.  
En kan si atskillig om utvalget av bøker. Det
skulle være verker som gjennom sin utbredelse,
virkningshistorie eller litterære og intellektuelle
kvaliteter satte preg på vår etterkrigshistorie. Fra
et kvinnesaksynspunkt er det positivt at såpass
mange kvinnelige forfattere kom med, flere var
aktive kvinnesakskvinner. Åse Gruda Skard var
medlem av Norsk Kvinnesaksforening og Berit Ås
er det fortsatt.
Da arbeidsutvalget i NKF plan 125 års jubileet i
fjor, var det ønske om å få gitt ut på nytt en eller
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125 års jubileum
OSLO
flere klassiske tekster innen norsk
kvinnesak. Valget falt på ”Ungene
våre”1. ”Kvinner i alle land”
skulle trykkes opp igjen av
forlaget og Harriet Holters ”Sex
Roles and Social Structure”
var vanskelig, fordi den
er på engelsk. Imidlertid
trykker NKF hennes
grunnleggende artikkel
”Kvinneundertrykkelse,
mannsundertrykkelse og
hersketeknikker” opp på nytt.
Dagbladets jury uttalte om ”Ungene våre” at Åse
Gruda Skard endret oppveksten for barn flest med
denne og mange andre skrifter. Karianne Bjellås
Gilje omtalte boka i Dagbladet 28. juli 2008 med
overskriften ”Den lille boka om barneoppdragelse
fra 1948 er nesten bedre nå enn da den kom.”
Gilje trekker fram Skards syn på barneoppdra
gelse: ”Barna er i like høg grad fars og mors.
Begge er like viktige i barns liv. Ingen av dem
kan skyve verken ansvaret eller gleden ved barna
over på den andre. Sammen har de fått barna, og
sammen må de oppdra dem… Arbeider begge
foreldre ute, får en vel kort og godt si, at med like
mye arbeid utafor heimen, skulle en ha like mye
arbeid i heimen også.” Om dette kan virke provo

1

NKFs leder Torild Skard anså seg som inhabil og deltok
ikke i drøftingen.

28

kativt på noen i dag,
var det rett etter andre
verdenskrig definitivt
kontroversielt. Og mye
ville vært annerledes om
Norge hadde endret seg
like mye som pioneren
foreslo.
Skards budskap om demo
kratisk barneoppdragelse og
forkasting av en autoritær,
diktatorisk, nedlatende og
undervurderende måte å omgås
barn, har hatt større gjennomslag.
”Et demokrati vil ikke ha tyranner. Derfor kan
ikke de voksne være tyranner overfor barna,”
hevdet hun. Hennes bidrag til at barn i etterkri
gens Skandinavia i større grad er blitt behandlet
som det de er – likeverdige mennesker, kan
knapt overvurderes, mener Gilje. Globalt kjemper
mange fortsatt mot autoritær barneoppdragelse.
Skandinavia var og er et foregangsland når
det gjelder barns rettigheter – med Åse Gruda
Skard i front. Hun fordelte ansvaret for barna
på alle: ”Hvem oppdrar ungene? Vi gjør det alle
sammen. Barna er en del av samfunnet. De er
ikke foreldrenes eiendom, slik en ofte meinte i
gamle dager.” Derfor: All politikk er også barneog likestillingspolitikk.

Les mer i Tonje Kolle: Ordene som ble borte,
2000, og Åse Gruda Skard: Liv laga, ei minnebok 1905-1940, og Fulle hender, ei minnebok
1940-1985, 1985 og 1986

Møte 30. september 2009 kl 17oo-193o,
Litteraturhuset:
PENGENE ELLER LIVET!
Kan alternative, feministiske økonomiske model
ler, der omsorg og natur inngår i regnskapet,
redde oss fra finanskriser, fattigdom og miljø
katastrofe? Fagfolk verden over har vært opptatt av
dette, men synsmåtene er lite kjent her. Nå blir de
presentert og satt under debatt.
• Innleder: forsker Charlotte Koren, spesialist i
feministisk økonomi
• Kommentarer ved finansminister Kristin Halvor
sen, fylkesmann Anne Enger, sosiolog Margunn
Bjørnholt, filosof Arne Johan Wetlesen og profes
sor Øystein Gullvåg Holter.
• Kunstnerisk underholdning ved Else Michelet
og musikkgruppa ”Halvsøstera”
Ingen påmelding.
Møte 15. oktober 2009 kl 17oo-20oo,
Litteraturhuset:
FLERSTEMMIG FEMINISME eller
SØSTERSKAP TIL BESVÆR
Når, hvordan og om hva kan feministiske kvinne
organisasjoner samarbeide på tvers av majoritet
og minoriteter? Hva er erfaringene og hvor er mu
lighetene? Norsk Kvinnesaksforening i samarbeid
med forskernettverket FEMM inviterer til debatt.
• Innledere forsker Line Nyhagen Predelli, Lough
borouh University, Storbritannia, og professor
Beatrice Halsaa, Senter for tverrfaglig kjønns
forskning, Oslo Universitet
• Paneldebatt med Elisabeth Lønnø, NKF, Anita
Rathore, Organisasjon mot offentlig diskrimi
nering, Fakhra Salimi, MIRA-senteret, Hanna
Helseth, sosiolog og skribent, m.fl..
• Kunstnerisk underholdning.
Ingen påmelding.

❋

125 år

❋

Møte 29. oktober 2009 kl 17oo-193o,
Litteraturhuset
SPRÅK ER MAKT!
Denne kvelden settes søkelyset på kjønnsmakt
og usynliggjøring gjennom språkbruk. Filosofen
Wittgeinstein har sagt at ”Språkets grenser er min
tilværelses grenser”. Hva innebærer dette? Hvordan
har det vært før og er det noe å gjøre med det?
• Innledere: Ruth Vatvedt Fjeld, professor i språk
vitenskap, deltar ofte i NRKs ”Språkteigen”, og
Gerd Brantenberg, forfatter med særlig interesse
for måten vi bruker språket på.
• Kunstnerisk.
Ingen påmelding.
Festmøte 12. november 2009 kl 19oo,
Ingeniørenes Hus
Dette er dagen Norsk Kvinnesaksforening gikk ut
offentlig i 1884. Det vil markeres med et festmøte
med tema
KAN FEMINISMEN ENDRE VERDEN?
• Hovedtaler: førsteamanuensis i filosofi
Tove Pettersen
• Historiker Elisabeth Lønnå spør om Norsk
Kvinnesaksforening har satt spor?
• Revy ved Drammens 8. mars teater, sanginnslag
og feministvise.
• Hilsener, prisutdeling og bevertning.
Påmelding.
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UTSTILLINGEN ”KVINNESAK – ER DET NOEN SAK?”
Kvinnemuseet, Kongsvinger

DRAMMEN
Jubileumsmøte 20. oktober 2009,
Drammens teater
Tema: BETZY KJELDSBERG –
KVINNESAKEN GJENNOM TIDENE
• Kåseri ved Gunnhild Ramm Reistad om Betzy
Kjeldsberg, original pioner som gikk sin egen vei
• 8. mars teateret fra Drammen illustrerer Betzy
Kjelsberg og kvinnesaken de siste 125 årene
• Jubileumstale ved leder av Norsk Kvinnesaks
forening Torild Skard
FREDRIKSTAD
Jubileumsseminar to kvelder i oktober/
november 2009
Kvinnesak i fremtid og fortid med tema
I KATTI ANKER MØLLERS FOTSPOR
• Innledere: professor i samfunnsmedisin,
Johanne Sundby: Fra skjønnhetstyranni til
mødredød – nye og forsømte trusler mot kvin
ners helse
• Lege og forsker Ebba Wergeland:
Ansettelsesvilkår og arbeidsmiljø ved norske
arbeidsplasser – passer de for kvinner?

Bli en jævla togfører, du.
Jeg skal bli hjernekirurg

BOKUTGIVELSE
Åse Gruda Skards epokegjørende fagbok
”Ungene våre” blir utgitt på nytt av Gyldendal
og kan kjøpes i bokhandel (se egen artikkel).

OPPTRYKK AV ARTIKLER
NKF har fått trykt opp to grunnleggende artikler i
kvinnesaka for de som ikke har vært så heldige å
ha dem fra før:
• Kvinneforskningsveteranen Harriet Holter:
”Kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse
og hersketeknikker” fra 1976

BERGEN
Jubileumsmøte i november 2009
Tema: I AMALIE SKRAMS ÅND
• Med rundebord om hvor står kvinnefrigjøringen
i dag? Debatt.
• Hilsener og underholdning.

• Barnepsykologen Åse Gruda Skard:
”Kvinnesak 3. akt” fra 1953.
Heftene koster kr 10 pr stk (evt. pluss porto) og
kan fås ved henvendelse til
toriskar@online.no

Jubileumsfeiringen gjennomføres med støtte av
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Fritt Ord og NKFs medlemmer.
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På Kvinnemuseet i Kongsvinger
åpnet NKFs leder Torild Skard
utstillingen ”Kvinnesak – er
det noen sak?” søndag 24. mai.
Utstillingen er laget i samarbeid
mellom museet og Norsk Kvin
nesaksforening. Den skal stå
noen år framover og museet har
sommeråpent tirsdag til søndag
kl.11.00 til 16.00 fram til 30.
august, så kl.12.00-15.00 fram til
19. november. Det er bussforbin
delse mellom Oslo og Kongsvinger
hver time. Det går også tog, men
sjeldnere.
Utstillingen ”Kvinnesak – er det noen sak?”
starter med Camilla Collett og slutter med Anette
Sagen (kvinner fikk delta i hopp i ski-VM i 2009).
Den har spesielt fokus på ”pionertiden”, men
trådene trekkes fram til i dag. Det er kvinnesakens
historie som belyses, men utstillingen viser at
NKF har hatt en viktig rolle hele veien.
Utstillingen vil vise dagens unge jenter hvilke
muligheter de har i dag, som jenter tidligere ikke
hadde. Det er også viktig å bevisstgjøre dem om at
dette ikke har kommet av seg selv, men at modige

kvinner har kjempet viktige
kamper. Ting som i dag er selv
følgeligheter, har krevd lang og
iherdig innsats fra kvinnesaks
kvinner i flere generasjoner.
Samtidig er det en myte at vi i dag
har full likestilling, selv om Norge
blir betraktet som ”verdensmester
i likestilling”.
I tillegg til ”Kvinnesak – er det
noen sak?” kan besøkende til
Rolighed der museet holder til,
se en utstilling og film om livet
og forfatterskapet til Dagny Juel
(1867-1901). Rolighed er hennes
barndomshjem. De kan også se utstillingen
“Fortiet. Aborthistorien”, ”Hundre puter” i anled
ning Kulturminneåret og en draktutstilling fra
Hardanger ”Jonsokbrudlaup”.
Kvinnemuseet er hovedansvarlig museum for det
nasjonale nettverket for kvinnehistorie der Helge
land Museum, Bergen Museum, Norsk Filminsti
tutt- Filmmuseet og Glomdalsmuseet deltar. Det
viktigste fellesprosjektet nå er “Dokument hundre
kvinner” der ulike kvinner over 70 år fordelt over
hele landet blir intervjuet om sine liv.
Mer informasjon: www.kvinnemuseet.no
					
Seksjonssjef Fride Eeg-Henriksen
NKFs medlem i Kvinnemuseets styre

Glimt fa
histoien
fortsetter i
Kvinnesaksnytt nr 2 – 2009
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AKTUELLE SAKER

FNs kvinnekonvensjon
Kvinnesaksforeningen har en rekke ganger tatt
opp FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og bedt
myndighetene styrke konvensjonens rolle i
Norge. I flere uttalelser har foreningen krevd at
konvensjonen måtte bli inkorporert i menneske
rettslova for å få større gjennomslagskraft. Det er
med glede vi registrerer at Regjeringen nå, i følge
pressemelding 8. mai 2009, gir CEDAW forrang
her til lands.
10. desember 2008 organiserte NKF i samar
beid med kvinnerettsjuristene ved Universitetet
i Oslo et seminar om konvensjonen. Her deltok
professorene Anne Hellum, Beatrice Halsaa og
Kirsten Sandberg, stipendiat Helga Aune, leder
for JURK Kari Arnetveit, Elisabeth Lier Haugseth
fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og
human rights officer Natacha Foucard fra FNs
høykommissær for menneskerettigheter.
Natacha Foucard understrekte CEDAWs betyd
ning, fordi gir den gir vern både mot direkte,
indirekte, strukturell og multippel diskriminering
av kvinner. Den pålegger statene en plikt til å ta i
bruk kollektive, proaktive og preventive tiltak og
arbeide for å modifisere eller avskaffe stereotype
kjønnsoppfatninger. CEDAW-komiteen framhe
ver at lik behandling av kvinner og menn ikke
er tilstrekkelig for å resultatlikhet. For å oppnå
reell, ikke bare formell likestilling må kvinner få
samme utgangspunkt som menn og et støttende
miljø. En må ta hensyn til biologiske så vel som
sosiale og kulturelle forskjeller mellom kjønnene.
Under visse vilkår må det positiv særbehandling
av kvinner til for motvirke forskjellene. Det er
påkrevd med en effektiv strategi for å overvinne
underrepresentasjonen av kvinner og omfordele
ressurser og makt mellom kvinner og menn.
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Anne Hellum påpekte at selv om CEDAW er
ratifisert og inkorporert i norsk lov (likestillings
loven), gjøres det lite bruk av den i utformingen
av politikk og lovforslag og i avgjørelser i enkelt
saker. Den er ikke referert til i en eneste dom og
er ikke trukket inn i mer enn 4-5 saker som er
behandlet av Likestillings og diskriminerings
nemnda. I tillegg til å inkorporere CEDAW i men
neskerettslova er det behov for økede ressurser til
kompetanseheving og informasjonsvirksomhet
nasjonalt og lokalt. Kompetansen til embets
verket må styrkes for å få CEDAWs standarder
utredet i forbindelse med endringer ikke bare
av likestillingsloven, men også ekteskapsloven,
bioteknologiloven, loven om krisesenter mv.
Ombudet og Likestillings- og diskriminerings
nemnda må få økte faglige ressurser til nasjonal
overvåking og det må gjennomføres en omfat
tende informasjonsvirksomhet, blant annet i
kommunene. Spesielt må innsatsen styrkes for å
sikre innvandrerkvinners rett til rettsinformasjon,
herunder om CEDAW.
Kvinneorganisasjonene kan gjennom skygge
rapporter legge fram sitt syn på myndighetenes
likestillingspolitikk for FNs CEDAW-komite. Dette
er en krevende oppgave som Norge gir økono
misk støtte til i utviklingsland, men ikke i Norge.
Norske kvinneorganisasjoner fikk heller ikke
støtte til å legge fram sin skyggerapport i New
York i tilknytning til behandlingen av norsk poli
tikk, noe som ble bemerket av CEDAW-komiteen
(se Kvinnesaksnytt 2-2007).
Innleggene på seminaret 10. desember 2008
er lagt ut på NKFs nettside www.kvinnesak.no

FN-formødre blir borte
I løpet av kort tid har vi mistet to av de sentrale kvinneskikkelsene
i FNs pionerarbeid for kvinnene.
Lucille Mair døde i
januar i Kingston,
85 år gammel.
Hun var en foregangs
kvinne som diplomat,
kunstner, forfatter og
historiker på Jamaica før
hun ble generalsekretær
for FNs verdenskonfe
ranse for FNs kvinnetiår i København i 1980,
som den første fra den Tredje verden til å lede en
slik konferanse. Hun håndterte det stormfulle
møtet med vennlighet, klokskap og energi og
ble etterpå første kvinnelige visegeneralsekretær
(USG) i FN. Lucille slåss for kvinnesak hele sitt
liv, spesielt for å bedre de karibiske kvinnenes
stilling og fortsatte i sitt eget lands regjering etter
at hun forlot FN.

Helvi Sipilä døde i
mai i Helsinki, i en alder
av 94 år. Hun utdannet
seg som jurist og hadde
sitt eget firma, fikk fire
barn og deltok i ulike
kvinneorganisasjoner.
Hun ble leder av FNs
kvinnekommisjon og i
1972 den første kvinnelige assisterende general
sekretær (ASG) i FN. Da hadde hun ansvar både
for det internasjonale kvinneåret og den første
store kvinnekonferansen i Meksiko i 1975.
Seinere arbeidet hun for FNs kvinnefond UNIFEM
og stilte som første kvinnelige kandidat til presi
dentvervet i Finland, men tapte. I den internasjo
nale kvinnebevegelsen ble hun en legende og et
globalt symbol på kvinnelig lederskap.

Det er et følbart tomrom etter de to. De bidro til å bedre kvinners stilling
verden over og var en inspirasjon og støtte for mange, også i Norge.
For NKF, Torild Skard

Hun var en kvinne av det slaget som kan få en til å ane hvilken
kraft det er som har forårsaket ni millioner heksebål.
								
Gerd Brantenberg
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Likestilt foreldreskap: første leveår
Norsk Kvinnesaksforening i samarbeid med
Ammehjelpen og Kompetansesenter for amming
organiserte fagseminar om ”Barn og foreldreskap
– barns beste, foreldres behov og rett?” 22. januar
og 3. februar 2009 i Oslo.
Fokus var på det første leveåret. På bakgrunn
av den seinere tids debatt om foreldrepermisjon
mente vi det var behov for økt kunnskap om bio
logiske, psykologiske, sosiale og praktiske forhold
av betydning for de endringene i foreldreskap som
er i ferd med å skje, eller som om det oppmuntres
til fra statlig hold. Hvordan ønsker vi at en god
oppvekst og et mer likestilt foreldreskap bør være,
og hva kan samfunnet gjøre for å støtte opp om
dette? Fagseminaret tok ikke sikte på å komme
fram til konklusjoner, men klarlegge kunnskap
og vurderinger fra ulike faglige ståsteder.
PROGRAM
A. Ammehøring: Sju småbarnsforeldre berettet
om sine opplevelser med barnets første leveår.
Intervjuer: journalist Gøril Strømholm
B. Spedbarn og foreldre: Hva krever et godt
foreldreskap og en god barneomsorg?
• Professor i sosiologi Tone Schou Wetlesen:
Rom for barn?
• Overlege dr. med. Gro Nylander:
Likestilling og reproduksjon
• Leder for Nasjonalt kompetansesenter for
amming, cand.scient. ernæring Anne Bærug:
Ulike mødre
• Førsteamanuensis i psykologi Bjørg Røed
Hansen: Det sosiale spedbarnet
• Kommentar fra Stortingets familiekomite ved
May Hansen (SV)
• Førsteamanuensis i psykologi Agnes Andenæs:
Varierende foreldreskap og praksis
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• Professor i mannsforskning Øystein Guldvåg
Holter: Barn, omsorg og likestilling
• Klinisk sosionom, cand.polit. Inger Stene:
Overgang til foreldreskap i overgangstider
Erfaringer fra andre nordiske land:
• Division Director Svala Jonsdottir, Centre for
Gender Equality: Experiences with parental
leave in Iceland
• Universitetslektor Roger Klinth, Linköping
Universitet: Erfaringer med foreldrepermisjon
i Sverige
Hva vil være gode støtteordninger
her til lands?
Sosiolog Margunn Bjørnholt, seniorrådgiver
Morten Schau, Barne- og Likestillingsdeparte
mentet, LO-sekretær Rita Lekang og avdelings
direktør i NHO Liv Ragnhild Teig
En rekke av innleggene er lagt ut på NKFs nett
side www.kvinnesak.no
Seminaret om likestilt foreldreskap førte til
følgende avisinnlegg:

En bedre start?
Av Torild Skard
Bygg og anlegg er krisepakkens vinnere. Menn
sysselsettes med å bygge landet. Men vi kunne
ta andre grep: styrke omsorgsarbeidet og gi nye
generasjoner en bedre start.
Livets mest skjebnesvangre øyeblikk er når et
barn kommer til verden. I fattige land risikerer

kvinner liv og helse for å gi nytt liv. Ofte stryker de
nyfødte også med. I følge FNs barnefond UNICEF
har 10 millioner kvinner og 4 millioner spedbarn
dødd sia 1990 i forbindelse med svangerskap
og fødsel rundt om i verden. I land som Niger
rammer morsdøden én kvinne av 7, mens dette
gjelder én av 8000 i industrilandene. Reduksjon av
mødredød er et av FNs tusenårsmål, men det skjer
lite. Mødres elendighet tenner ingen gnist hos
mektige menn. Situasjonen er så akutt at UNICEF
vier hele sin årsrapport: State of the World’s Child
ren 2009 til mødre og nyfødtes helse.
Vi er langt fra situasjonen i fattige land. Det er
trygt å føde i Norge, føler vi. Men er det trygt nok?
Spesialist på fødselshjelp, overlege Gro Nylander,
mener kvinner også her til lands befinner seg på
slagmarken når de blir gravide, og flere dør hvert
år, selv om de ikke er mange. Det er heller ikke i
Norge det er tryggest å føde. I 27 land er forhol
dene bedre enn hos oss. Vi ligger etter de andre
nordiske land og land i Øst-Europa og på Balkan.  
Norge er historien om barselsomsorgen som for
svant, sier lederen for Nasjonalt kompetansesenter
for amming, Anne Bærug. De fleste kulturer har
tradisjonelt en barselstid på 40 dager, der mor og
barn blir tatt spesielt hånd om av erfarne kvinner
som gir råd og hjelp. Men i løpet av de siste tiårene
har vi skåret ned fødselsomsorgen samtidig som vi
har forlenget permisjonen.
Barselsomsorgen er nå nede i 40 timer. På
sjukehusene er holdningen: fød og forsvinn. Og
den korte liggetida blir ikke kompensert ved at
foreldrene får opplæring i barns utvikling og
tilbud om faglig oppfølging hjemme. Dermed blir
omsorgen for mor og barn lett for dårlig.
To av mine venninner fikk barn i sommer. Den
ene ble rystet, fordi helsestasjonen avsluttet
svangerskapskontrollene halvannen måned før
fødselen. De hadde ikke kapasitet til å ta seg av

friske kvinner, sa de. Den
andre syntes alt var bra
før fødselen. ”Men straks
barnet var ute, begynte
marerittet,” fortalte hun:
”Det var øyeblikkelig over
på sjukehotellet, der jeg måtte hente maten, selv
om jeg ikke kunne gå. Og ingen hjalp meg å få i
gang ammingen. Attpåtil måtte jeg betale selv.”
Bildet av en sviktende barselsomsorg ble bekreftet
på ammehøringen Norsk Kvinnesaksforening
holdt i Oslo forleden. Alle de nybakte foreldrene
berettet om en unødig tøff start med problemer og
manglende støtte. Både mor og far var ukyndige
og hjelpeløse når ammingen ikke fungerte og
barnet bare skreik. Noen søkte råd hos slekt og
venner, andre ringte Ammehjelpen, men ikke alle
fikk det de trengte. Er det slik vi vil ha det i et av
verdens rikeste land?
Linn Stalsberg beskrev menns likegyldighet
med barn og familieliv i Fokus 24. januar – menn
som er avgjørende for samfunnsutviklingen, om
sorg og permisjon. Og vi kommer lett skeivt ut når
menn med makt ikke gidder sette seg inn i hva
som kreves. Skal kvinner fortsatt ønske å føde barn
og lykkes med dette slik at vi opprettholder en
befolkning her i landet, må barselsomsorgen være
rimelig god. Og skal barna bli friske og sterke, er
ammingen en vesentlig faktor.
Kompetansesenteret mener det er presserende å
bedre barselsomsorgen som tilbys av sjukehus
og helsestasjoner. Dessuten må mor få minst 8
måneders permisjon etter fødsel og far i tillegg
få økt permisjon slik at han bidrar skikkelig fra
begynnelsen av. Med krisepakken kunne vi ta et
tak for framtidige slekter og bygge landet med mer
enn asfalt og betong.
(Trykt i Klassekampen 2. feb 2009)
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Regjeringens mannsmelding (St.meld.nr.8-2008-2009)

Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening
Landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening (NKF)
mener meldinga gir et godt grunnlag for diskusjon.
Det er viktig å sette fokus på menn og likestilling,
både for å trekke menn med, for å analysere
hvordan menn kan bidra til likestilling og hvilke
konsekvenser økt likestilling vil få for menn.
Makt- og strukturperspektiv mangler
Selv om meldinga peker på at vi ikke har likestil
ling i Norge, mangler en analyse av kjønnede
makt og privilegiestrukturer og en erkjennelse av
at økt likestilling vil innebære en omfordeling fra
menn til kvinner. Dypest sett handler likestilling
om en rettferdig fordeling av makt, privilegier
og ressurser, ansvar og omsorg. Slik rettferdig
het oppnås ikke alltid gjennom et tallmessig
kjønnsbalanseprinsipp eller et prinsipp om at
menn og kvinner alltid skal gjøre det samme eller
behandles likt. Uten et slikt gjennomgripende
perspektiv, forblir begrepet likestilling uavklart, og
fokus i meldinga blir i større grad rettet mot menn
og menns behov enn mot menns ansvar for å
bidra til likestilling mellom kvinner og menn.
Selv om et flertall av norske menn er “for”
likestilling, kan det ikke tas for gitt at økt likestil
ling sammenfaller med menns interesser. Likestil
lingspolitikken i kommuner og på arbeidsplassene
har vist at likestillingstiltak kan møte betydelig
motstand, både åpent, men ikke minst skjult,
fra menn. Det å diskutere politikk, motstand og
kjønnsinteresser burde vært sentralt i en melding
som tar for seg menn og likestilling.
Da mannspanelet ble nedsatt, ba NKF om at
det også ble nedsatt et kvinnepanel og organisert
brede dialoger mellom de to panelene. Dette
skjedde dessverre ikke. Det ville bidratt til en mer
helhetlig og dyptpløyende analyse av forholdene
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mellom kjønnene i vårt samfunn.
Utfra et makt- og strukturperspektiv trengs langt
bredere og mer omfattende tiltak enn det mel
dinga legger opp til.
Hindre tilbakeslag
Økonomiske nedgangstider kan føre til tilbakeslag
for likestilling. Det bør iversettes spesielle tiltak for
å hindre dette.
Redusert arbeidstid
NKF har lenge ment at en generell reduksjon av
arbeidstida er vesentlig for å nå likestillingspoli
tiske målsettinger. Reduksjon av arbeidstida vil
kunne bedre kvinners posisjon på arbeidsmarkedet
og styrke fedres omsorgsrolle. Det har imidlertid
vært svært vanskelig å få gjennomslag for 6-ti
mersdagen som generell politikk.
I dagens situasjon mener vi at 6-timersdag for
småbarnsforeldre er et høyst aktuelt, realistisk og
positivt forslag. Barnefamilier utsettes for et stort
og uheldig press, særlig i årene etter omsorgs
permisjonen. Det er behov for strakstiltak som
reduserer arbeidstida både for fedre og mødre med
barn under 4 år. Lange arbeidsdager for foreldre
og lange barnehagedager for små barn har klare
negative virkninger bl.a. når det gjelder helse
og velferd. Kortere dager vil bidra både til bedre
velferd for barn og til mindre sykefravær blant de
voksne, og det vil videre virke positivt slik at flere
beholder jobbene sine i krisetider. Norge har råd til
omfattende krisetiltak for utsatt industri. Nå har
tida kommet for å ta et tak for barna.
Nye grep for likelønn
Erfaringene så langt har vist at likelønnsproblemet
forblir uløst innenfor rammen av de nåværende

tariffavtalene og den frie forhandlingsretten. Her
må Regjeringen ta i bruk andre virkemidler som
sikrer at lønna i kvinnedominerte yrker kommer
på linje med lønna i mannsdominerte yrker på
tilsvarende utdanningsnivå. I tillegg til at dette er
et rettferdskrav, kan det være nødvendig for å sikre
rekruttering til omsorgsyrkene, av menn så vel som
kvinner. Positive kortsiktige forslag omfatter et eget
lønnsløft for kvinner i offentlig sektor og kombi
nerte lavtlønns- og kvinnepotter i privat sektor.
Dette er viktige tiltak, men dreier seg om forbe
dringer innenfor eksisterende strukturer. De må
følges opp på bredere front med tiltak som redusere
kjønnssegegeringen for å hindre at virkningene
forsvinner over tid. En stor del av lønnsforskjellen
mellom kvinner og menn skyldes at kvinner jobber
deltid. NKF mener lovfestet rett til full stilling må
innføres, dersom målet om likelønn skal oppnås.
Ikke minst på arbeidslivets område bør likestil
lingslova styrkes og håndhevingsmyndigheten bli
tillagt mer makt.
Lengre foreldrepermisjon
Meldinga legger opp til en ytterligere økning av den
delen av permisjonen som er reservert far. En ytter
ligere øremerking av permisjon til far, uten økning
av den delen som er reservert mor, er problematisk
ved at det undervurderer kvinnens større belastnin
ger med svangerskap, fødsel og amming og kan
vanskeliggjøre mor-barn-relasjonen og oppnåelse
av målet om full amming i seks måneder.
Det er viktig med utvidet foreldrepermisjon for
å sikre en god barneomsorg. Pappakvoten på seks
uker har vært en stor sukess og et stort flertall av

norske menn bruker den. Undersøkelser viser
at småbarnsmødrenes livskvalitet og tilfredshet
med samlivet er høyere når mannen deltar mer.
Men det er ikke dokumentert, verken i Norge
eller våre naboland, at det er noen klar sammen
heng mellom permisjon og likestilling. Om mer
pappapermisjon vil gi økt likestilling, er derfor
usikkert. Nyere forskning på småbarnsfamilier
her til lands tyder dessuten på at utstrakt deling
av fødselspermisjonen først og fremst passer til
middelklassens familieform. NKF mener det bør
gjennomføres en vurdering av pappakvoten og
menns permisjonsuttak med tanke på virkningen
for likestilling i familien og arbeidslivet, barns
velferd og i forhold til etnisitet og klasse.
NKF mener at en eventuell større permisjons
del forbeholdt far fordrer en vesentlig utvidelse av
den totale permisjonstiden i forhold til Regjerin
gens forslag. Det er viktig både for mor og barn å
styrke mødres rettigheter og styrke ammeretten.
Foreldrepermisjonsordningen bør forbedres på
følgende punkter:
• Dagpenger ved fødsel uavhengig av opptjening.
En slik ordning vil bidra til kvinners økono
miske selvstendighet og vil dessuten kunne
motvirke at fødealderen skyves oppover.
• Betalt velferdspermisjon seks uker før nedkomst
som en forebyggende ytelse i tillegg til den
øvrige foreldrepermisjonen.
• Støtte i barselstida. Barnets far får seks uker be
talt velferdspermisjon for å gå inn i barnestell
og husholdsarbeid etter fødselen. Støtten kan
gis på andre måter dersom dette er påkrevd.
• Selvstendig opptjeningsrett for både fedre og
mødre og heving av kompensasjonstaket.
• Permisjonstida utvides til 18 måneder. Mange
barn trenger foreldreomsorg hjemme i så lang
tid. Med en slik lengde på permisjonen bør det
legges føringer for bruken slik at mor er sikret
minst 6 måneder og far 6 måneder. Styrken i
føringene bør vurderes. Ikke overførbare kvoter
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kan fremme en fordeling, men samtidig gjøre
det vanskelig å utnytte permisjonen. Overføring
av permisjon mellom foreldrene bør derfor være
en mulighet. Det bør ikke legges føringer for når
permisjon kan tas.
Det er også vesentlig at innsatsen for barn etter
foreldrepermisjonstida styrkes i form av nedkortet
arbeidstid og kortere barnehagedager for små barn.

Tegning: Finn Graff

Svake tiltak mot vold og drap
NKF er enig i at det er viktig at menn lærer å
mestre aggresjon. Som ledd i å forebygge voldspro
blemer i familie og samfunn vil NKF understreke
betydningen av at barn får lære konflikthåndte
ring og empatisk kommunikasjon i barnehage og
skole. Det er viktig å arbeide for aksept for følel
sesuttrykk og bearbeiding av følelser blant gutter/
menn på måter som ikke innebærer voldsutøvelse.
Meldinga peker på at vold, voldtekt og drap
har en kjønnet karakter, men utydeliggjør drap av
kvinner i nære relasjoner. Hvert år drepes et titall
kvinner av sine partnere/ekspartnere. Tiltakene
som foreslås mot vold og voldtekt, er holdnings
skapende tiltak og behandlingstilbud. Ved ikke å
gå inn på rettslige virkemidler blir ikke den mest
alvorlige og livstruende volden tatt tilstrekkelig
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alvorlig, og ved ensidig å satse på behandling
omdefineres vold fra samfunnsproblem til psy
kiatri. Ett vesentlig virkemiddel vil være sterkere
regulering av tilgangen til våpen.
Om behandlingstilbud bidrar til redusert vold,
og særlig om det kan bidra til å forhindre den livs
truende volden, er ikke kjent. Før det satses på en
omfattende utbygging av behandlingstilbud, bør
virkningen av de eksisterende tilbudene evalueres.
Videre bør det foretas en overordnet vurdering av
utbygging av behandlingstilbud i forhold til andre
mulige tiltak.
Nødvendig med likestillingsutredning
NKF har i flere år påpekt den manglende forsk
ningen på likestilling. Vi foreslår nå at vi får
en egen likestillingsutredning. Virkningene av
likestillingspolitikken har ikke blitt evaluert sia
Brita Gullis gjennomgang på 1970 og 1980-tallet.
Hennes konklusjon var at likestillingstiltakene
i denne perioden i hovedsak hadde ført til en
omfordeling fra kvinner til menn og i liten grad
fra menn til kvinner.
En likestillingsutredning bør ikke bare beskrive
likestillingstilstanden, men foreta en bred analyse
av årsaker til ulikestilling i arbeidslivet, samfun
net og familien og eventuelle sammenhenger
mellom disse. Likelønnsutredningen representerer
én teoretisk tilnærming. Denne økonomiske
modellen bør suppleres med bredere samfunnsvi
tenskapelige analyser av antatte sammenhenger,
årsaker og virkninger.
Effekten av gjennomførte likestillingstiltak
bør undersøkes. Videre bør det undersøkes hvordan
større, generelle reformer, så som pensjonsrefor
men og den senere tidens reformer på familieom
rådet, slår ut for kvinner og menn, og hvordan
dette påvirker likestilling mellom kjønnene.
Deler av uttalelsen ble referert i artikkel
i Klassekampen 27. april 2009.

Apropos kvinner i NRK

Mannsmakt i media
Av Torild Skard
”Hvem gir mediene våre rett til å slå med knyttne
ver hele døgnet gjennom?” spurte medieveteranen
Reidun Kvaale. Og fortsatte: ”Hvem bestemmer
at vi skal være dagevis opptatt av småkrangelen
mellom to toppolitikere og meningsmålinger som
flytter partitilhørigheten noen fattige desimaler
hver gang? Hvorfor må idretts
stjernen ustanselig fortelle hva
han ”følte” da han skåret mål,
mens ingen spør politikeren eller
vitenskapsmannen hva HAN føler
ved å være medansvarlig for
verdens undergang?”
Det var et kvinneopprør mot mannsdominansen
i media og mediebildet. Kvinnelige journalister
krevde flere kvinner og et annet bilde. I 1972 ble
emnet for første gang tatt opp i FNs kvinnekom
misjon. Året etter satte kvinner i NRK i gang med å
telle hvem som snakket i radio og fjernsyn. I radio
var 21,5 prosent kvinner, i fjernsyn 25,3 prosent.
Tallene vakte ramaskrik. Noe måtte gjøres!
Det ble internasjonalt kvinnetiår, lov om likestil
ling og økende kvinneandel i yrkeslivet. Ti år etter
telte journalistene igjen. Økningen av kvinner
var 3,4 prosent i radio og 1,7 prosent i fjernsyn.
Utrolig dårlig. Likestillingsrådet grep fatt. Det ble
konferanser og rapporter. NRK Forskningen fulgte
opp og så ikke bare på antall kvinner og menn,
men hvor lenge de opptrådte og hva de snakket
om. Dette holdt de på med til midt på 1990-tallet.
Så var det slutt.
Var alt nå i orden? Kom kvinner til orde på
linje med menn? Ble mediet preget av likestilte
kjønnsroller og samme fokus på kvinnesaker som
spørsmål menn var opptatt av?

NRKs Dagsrevy er eksemplarisk – en mann og
en kvinne presenterer nyhetene. Ute fra felt mel
der kvinnelige reportere om krig og katastrofer og
Grosvold boltrer seg hver fredagskveld. Både Nytt
på Nytt og Bit for Bit har kvinner med, men det
er flest menn. Og mannsfotballens dominerende
plass stilles det ikke spørsmål
ved samtidig som ønsker om
et barne-Puls blir avvist.
I mai 2007 skrev Kvinne
saksforeningen sammen med
IAWRT Norge (foreningen
av kvinner i radio og TV) til
NRK-sjefen og ba om en ny
undersøkelse av kjønnsfordelingen i programme
ne. Hvordan sto det egentlig til? Bjerkaas svarte at
kjønnsfordelingen trolig var skeiv fortsatt, men av
viste en undersøkelse, fordi det var for mye å gjøre.
Kom vi igjen om et år, ville han vurdere saka.
Det ble skrevet på nytt i desember 2007 og
juni 2008 – uten resultat. Ikke har vi fått svar,
ikke har vi fått møte NRKs sjef og ikke har vi fått
undersøkelse. Så arrogant kan en mannlig leder
av en offentlig institusjon oppføre seg overfor
kvinners organisasjoner. Snakket noen om
likestilling?
TV2 og TV Norge er sikkert verre enn NRK.
Med mer sexy kvinnebilder og aggressive manns
figurer. Men NRK har et spesielt ansvar på grunn
av sin posisjon.
Det er ikke bare spørsmål om hvordan
mediebildene ser ut, men hvilken virkning de har
over tid, ikke minst på barn og unge. Her er mye
vi ikke vet. Hvordan lærer mennesker å håndtere
virkeligheten når media gir så skeive og fortegne
te framstillinger? Hvordan formes forestillingene
39

om menns og kvinners roller av serier
av hardbarkete menn som skyter og
slår til hverandre, og syltynne nesten
nakne kvinner med rumpa i været?
Hvordan skal usikre unge finne fram
til andre verdier og unngå et forstyrret
kroppsbilde og destruktiv oppførsel?
For bare å nevne noe.

som kartlegger kvinnenes stilling i
programmene. En undersøkelse er
ingen revolusjon. Den koster hel
ler ikke all verden, selv om opp
legget bør utvides til å kartlegge
kvinner og menn med ulik etnisk
bakgrunn. Det er på tide kringkastings
sjefen tar sin rolle alvorlig.

I ”Mål og retningslinjer for likestil
ling i NRK” heter det at det skal
gjennomføres regelmessige kvalita
tive og kvantitative undersøkelser

Trykt i Klassekampen
18. februar 2009,
men NRK verken svarte
eller kommenterte.

Velkjent hersketeknikk
Av Torild Skard
Det ble brått en gjenganger i media at ”kvinne
bevegelsen svikter innvandrerkvinnene”. Det var
gjerne mannlige journalister som konfronterte
fargete kvinner med dette. Utsagnet er både
uklart og usant, men tjenlig, fordi kvinner blir
spilt ut mot hverandre og kvinnesaka svertes
samtidig som slike vage generaliseringer er
vanskelige å imøtegå.
Det vises til ”kvinnebevegelsen”. Men hva er det?
Det er et omfattende mylder av ulike grupper.
Ikke alle er etnisk norske, heller, slik journalister
later til å tro. Innvandrerkvinner har etter hvert
et mangfold av organisasjoner og flere deltar i
samarbeidet i FOKUS. Heller ikke ”innvandrer
kvinner” er noe entydig begrep. De har høyst for
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skjellig bakgrunn, situasjon og meninger. Hvorfor
skal etnisk norske kvinner ha generelt ansvar for
dem? Det smaker av nedvurdering samtidig som
menn med makt fraskrives ansvar.
Myter dannes der uvitenheten er stor. Medier og
myndigheters usynliggjøring av kvinnebevegelsen
gjennom mange år har gjort at så vel unge kvin
ner som andre er blitt historieløse og danner seg
gale forestillinger.
Helt fra slutten av 1800-tallet arbeidet kvinne
sakskvinner internasjonalt. De hentet ideer fra
andre land og støttet søstre over grensene. De
laget internasjonale organisasjoner og aksjonerte
for rettigheter og fred. Før krigen drev de lobby

I 1971 tok Norske Kvinners Nasjonalråd opp
at utviklingshjelpen skulle komme kvinner
til gode, og kvinneorganisasjoner har vært pådri
vere overfor U D og NORAD sia. I tillegg ble det
laget TV-aksjoner i 1989 og 2005 som fikk inn i
alt 229 mill kr. til kvinner i 3. verden. 77 kvinne
organisasjoner samarbeider nå i FOKUS og også
innvandrerorganisasjoner får støtte.

virksomhet overfor Folkeforbundet og da FN ble
stiftet, fikk de likestilling med i Charteret. Min
mor Åse Gruda Skard var med på det. Kvinnebe
vegelsen samarbeidet aktivt med FN og FNs kvin
nekommisjon. På 1970-tallet var Eva Kolstad fra
Kvinnesaksforeningen nestleder i kommisjonen.
Det internasjonale kvinneåret i 1975 og de
store konferansene i 1975, 1980, 1985 og 1995
skyldtes press fra kvinneorganisasjonene. Her
ble det skapt verdensomspennende enighet om
kvinners rettigheter og FNs kvinnekonvensjon er
nå akseptert av 185 land.
Rettighetene kom ikke av seg selv. Kvinner måtte
slåss for at menneskerettighetene også skulle
omfatte kvinner, og fremme spesielle kvinnekrav
som reproduktiv helse og rettigheter. Skadelig
tradisjonell praksis som omskjæring ble tatt opp
av vestlige kvinner på 1970- og 1980-tallet. Saka
var delikat, fordi afrikanere ville ha seg frabedt
”vestlig kulturimperialisme”. Men kvinneorga
nisasjonene ga seg ikke. Spørsmålene ble drøftet
på internasjonale møter og i FN og afrikanske
kvinner som tok opp kampen, fikk moralsk og
økonomisk støtte. Norske kvinner har i mange år
bidratt aktivt så vel ute som hjemme.

Kvinnebevegelsen har betydelige svakheter.
Det er ikke mangel på søstersolidaritet, selv
om organisasjonsmessig fragmentering, ulik
bakgrunn, prioriteringer og arbeidsformer gjør
samarbeid vanskelig. Men det er mangel på
ressurser over hele linjen. Og departementet
(BLD) gi mer støtte til ressurssenter for menn
enn til alle kvinne- og likestillingsorganisa
sjonene til sammen.
Det er mye sporadisk debatt om kvinnespørsmål
i media, men kvinneorganisasjonene blir ofte
oversett og fortiet. Deres arbeid og uttalelser
anses sjelden som ”godt stoff”. Likestillingsfors
kning fins omtrent ikke og mer allmenn kvinneog kjønnsforskning er svært begrenset. Hvorfor
skriver ingen om norsk kvinnebevegelse før og
nå? Analyserer diskrimineringen av kvinner
med ulik bakgrunn eller kartlegger bruken av
hersketeknikker i dagens mannssamfunn?
Da kunne vi kanskje få gjort noe med uretten.
(Trykt i Klassekampen 17. mars 2009)
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Nei til kjønnsnøytrale krisesentre

Minoritetskvinners situasjon

Av Gunhild Ramm Reistad, leder Oslo Kvinnesaksforening

På sitt landsstyremøte 14. mars vedtok Norsk Kvinnesaksforening
følgende henstilling til myndighetene:
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For vel er det prisverdig å
hjelpe menn og ikke minst
unge gutter som utsettes for
vold. Men det reiser andre problemstillinger enn
tilfellet er når kvinner er voldsofre, og den kan i
praksis svekke innsatsen for kvinner.
Fysisk/psykisk vold. Det er et faktum av flere
kvinner enn menn er utsatt for vold. Fysisk og
psykisk vold kan inngå i omfattende makt- og
kontrollregimer. 90 prosent av det som i lovfor
slaget omtales som ”vold i nære relasjoner”
dreier seg om mishandling av kvinner.
Det er også flest kvinner som utsettes for vold
tekt, både overfallsvoldtekter og ”venne”-vold
tekter i ungdomsmiljøer f.eks. under russefeiring.
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Betenkelig.
Krisesentrene har i løpet av
30 år vokst fra ingenting til
å ta i mot og huse nær 2000
kvinner i året. Nå vil departe
mentet ha virksomheten lovregulert. Men det nye lovfor
slaget har betenkelige sider.
Departementet mener
nemlig at nå må det innføres
full likestilling. Loven skal
være kjønnsnøytral. Det virker
som om departementet mener
kjønnene har nådd frem til
full likestilling på området
”vold i nære relasjoner”! Det
er denne krampaktige kjønns
nøytralitet som kan gi negative
følger for dagens krisesentre.

Sentrene i Norge har sin rot
i kvinnebevegelsen fra 1970årene. Det som tidligere had
de vært fortiet og skambelagt,
ble nå gradvis erkjent: Mange
kvinner ble utsatt for vold av
ektemenn og kjærester.
I tillegg til praktisk hjelp
er det viktig at sentrene kan
fortsette sitt arbeid med
å informere og bekjempe
samfunnsstrukturer som
støtter opp under menns
maktmisbruk.
I lovforslaget anbefales
det at krisesentrene for ulike
grupper ikke samlokaliseres,
men det åpnes for unntak,
noe som kan få farlige
konsekvenser.

Lavterskeltilbud.
Krisesentrene har vært et
lavterskeltilbud. En person i krise kan reise
direkte til senteret. Nå kan en risikere at kvinnen
kommer den ene dagen, og den som truet henne
får adgang dagen etter og påstår seg voldsutsatt?
Departementet åpner for menn som ansatte ved
krisesentrene. Men for mange kvinner vil mann
lige medarbeidere være et hinder for å søke hjelp.

Trykt i Aftenposten 17. mars 2009
på grunnlag av vedtak
i arbeidsutvalget i NKF

Kvinner og barn i mange minoritetsmiljøer med
bakgrunn i ikke-vestlige kulturer opplever en
påtakelig segregering. Dette medfører at kvin
ner i disse miljøene kan oppleve
problemer knyttet til manglende
utdanning og norskkunnskaper,
ekteskap og skilsmisse, barne
fødsler, barn i opprinnelsesland
og pendling. Det foreligger
statistikk og undersøkelser av
minoritetsbefolkningen i Norge,

men forskere er i liten grad opptatt av kvinners
situasjon spesielt. Det gjør at data og annen
informasjon er mangelfull når det gjelder
innsikt i kvinners kår.
Norsk Kvinnesaksforening ber
derfor myndighetene snarest
gjennomføre en omfattende
levekårsundersøkelse spesifikt
rettet mot kvinner i minori
tetsmiljøene.

”Gina Krog-prisen”
Norsk Kvinnesaksforenings hederspris
NKFs innstiftet ”Gina Krog-prisen” på landsstyre
møtet 14. mars 2009.
Prisen er Norsk Kvinnesaksforenings heders
pris for kvinner i Norge som i Gina Krogs ånd
har gjort en betydelig innsats for å fremme og
synliggjøre feministiske saker i tråd med NKFs
målsetting. Prisen kan tildeles både ikkemedlemmer og medlemmer av NKF, innen alle
samfunnsområder. Alle medlemmer og lag i NKF
kan komme med forslag til kandidater.
Prisen deles ut i forbindelse med NKFs lands
møte annethvert år. Den består av et innrammet
diplom med motiv av kunstneren Birthe Marie
Løveid. Prisstyret bestemmer hvem som skal
få prisen, og består nå av Gerd Bjørhovde, Eva
Evenmo, Siri Hangeland, Elisabeth Lønnå og
Elisbeth Aasen fram til landsmøtet i 2010.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes
innen 1. desember 2009 til en av disse:
• Gerd Bjørhovde
Brinken 41, 9012 Tromsø
gerd.bjorhovde@hum.uit.no
• Eva Evenmo
Wilh. Wilhelmsensvei 120, 1362 Hosle
eva.evenmo@elvebakken.vgs.no
• Siri Hangeland
Larviksgt 7, 3112 Tønsberg
sirih@vfk.no
• Elisabeth Lønnå
Valhallasgt 11, 1608 Fredrikstad
elisabeth.lonna@mine.no
• Elisabeth Aasen
Fjelleveien 50, 5019 Bergen
elisabeth.k.aasen@c2i.net
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Referat fra møte i NKFs landsstyre 14. mars 2009
Tilstede: Torild Skard (leder), Marthe Amundsen
(AU), Siri Hangeland (AU), Aud Langbo (AU),
Gøril Strømholm (AU), Ingrid Thorbjørnsen (AU
og Fredrikstad Kvinnesaksforening), Liv Skartveit
(Bergen Kvinnesaksforening), Janicke Solholm
(Drammen Kvinnesaksforening), Gunhild Ramm
Reistad (Oslo Kvinnesaksforening).
Forfall: Beatrice Halsaa (AU), Elisabet W. Middel
thon (AU), Elisabet Rogg (AU).
1) Åpning ved NKFs leder Torild Skard og
presentasjon av deltakerne.
2) Konstituering
Følgende ble valgt: møteleder Torild Skard,
referenter Siri Hangeland og Gøril Strømholm.
Gunhild Ramm Reistad og Liv Skartveit under
tegner protokollen.
3) Godkjenning av dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4) Valg av 2. nestleder
I følge vedtektene skal NKF ha en 2. nestleder
valgt blant lokallagenes ledere, men dette skjedde
ikke ved siste landsmøte.
Vedtak: Janicke Solheim ble valgt.
5) AU-referater etter landsmøtet 2008
Referatene var utsendt tidligere og ble tatt til
etterretning.

Landsstyret med fra venstre
Gøril, Torild, Aud, Gunhild,
Siri (bak), Liv (foran),
Ingrid og Janicke.
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6) Mannsmeldinga
(St.meld.nr.8 (2008-2009))
Utkast til uttalelse utarbeidet av Margunn Bjørn
holt, Øystein Gullvåg Holter og Tone Schou
Wetlesen var utsendt. Margunn, Tone, Øystein og
Janicke Solheim innledet til debatt.
Det ble en lengre diskusjon. Det var oppslut
ning om hovedtrekkene i utkastet til uttalelse, men
ønske om å styrke teksten mht redusert arbeidstid,
arbeid for likelønn og tiltak mot vold. Janicke
fremmet skriftlige forslag vedr. arbeidstid og vold.
Utkastet til uttalelse hadde for øvrig to alternativer
mht foreldrepermisjon, ett fra Margunn og Tone og
ett fra Øystein. Den vesentlige uenigheten gikk på
foreldrepermisjonens lengde og fordeling.
I landssstyret ble det enstemmighet om foreld
repermisjon på 18 måneder. Under forutsetning
av at permisjonen var så lang, stemte 1 for at 180
dager skal forbeholdes mor og 60 dager forbehol
des far, mens 8 ønsket 1/3 til mor, 1/3 til far og
1/3 til fri fordeling. 4 mente denne fordelingen
måtte dreie seg om rettigheter for mor og far (som
de kunne ta hvis de ville), mens 4 mente de ulike
delene måtte forbeholdes henholdsvis mor og far
(slik at paret mistet den tida mor eller far ikke tok
av sin kvote). 1 avholdt seg fra å stemme.
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt med
de tilføyelsene som var foreslått med mindre redi
geringer. Torild prøver å finne en formulering om

Søkte den jobben...
De sa ikke jeg ville klare
de tunge løftene

Hva hendte?

fordeling av foreldrepermisjonen som alle kan
akseptere. Teksten sendes landsstyrets medlem
mer for evt. kommentar 16. mars. Den vedtatte
teksten oversendes snarest til Stortingets kulturog familiekomite. Om mulig, offentliggjøres hele
eller deler av uttalelsen i media.
7) Arbeidet i lokallaga
Redegjørelsene ble tatt til etterretning.
8) Årsmelding 2008
Årsmeldinga var utsendt og ble godkjent med et
nytt avsnitt om Fredrikstad Kvinnesaksforening
og et par mindre rettinger for øvrig.
9) Regnskap NKF 2008
Regnskapet var utsendt og ble godkjent uten
merknader.
10) Arbeidsplan NKF 2009-2010
Arbeidsplanen var utsendt og ble godkjent med
en mindre retting. Innholdskisse for Kvinne
saksnytt nr 1 og 2-2009 ble godkjent og del
takerne kom med forslag til skribenter.
11) Budsjett NKF 2009
Forslag til budsjett var utsendt. Det ble påpekt
fra lederens side at det foreslåtte søknadsbeløpet

for driftsstøtte fra BUFDIR sannsynligvis var
for høyt. Uansett ville vi ikke kjenne størrelsen
før juli 2009 slik at større engangstiltak måtte
avvente dette. På denne bakgrunn ble deltakin
gen på IAWs styremøte i Sveits drøftet spesielt.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent, men
bevilgningen til IAW-konferanse (kr 4000) ble
strøket grunnet lite midler. Deltaking vurderes på
nytt i 2010.
12) Gina Krogs hederspris
Statuttforslag utarbeidet av Siri og Eva Evenmo
sammen med Elisabeth Lønnå var sendt ut og
ble drøftet. Torild fremmet forslag til endringer
i formålsparagrafen og sammensetningen av
prisstyret, som ble godtatt. Det var uenighet om
hvilket organ som skulle fatte endelig beslutning
om hvem som skulle få prisen. 6 stemte for pris
styret, 3 for et høyere organ.
Vedtak: Gina Krogs hederspris etableres i følge
statuttforslaget med de aksepterte endringer.
Følgende utgjør prisstyret fram til landsmøtet
2010: Gerd Bjørhovde (Tromsø), Eva Evenmo
(Oslo), Siri Hangeland (AU), Elisabeth Lønnå
(Fredrikstad) og Elisabeth Aasen (Bergen).
Bjørhovde og Aasen er ikke forespurt (men takket
ja etterpå). Prisstyret konstituerer seg selv. Det ble
vedtatt en spesiell markering av prisen i forbin
delse med 125 års jubileet til høsten, som holdes
hemmelig inntil da.
13) Innkommet forslag
Det var innkommet forslag om uttalelse om
minoritetskvinner fra Unni Jakobsen (Oslo),
som var utsendt.
Vedtak: Uttalelsen ble enstemnnig vedtatt og
sendes de relevante instanser.
14) Eventuelt Ingen saker.
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Nytt medlem
Blant NKFs nye medlemmer er Janicke
Karin Solheim fra Bergen og Lier,
firebarnsmor, lektor og skribent. Hun
ble raskt valgt til leder i Drammen
Kvinnesaksforening. Hun sier:
– Jeg meldte meg inn i Kvinnesaks
foreningen, fordi jeg ønsket å bidra
med kvinnepolitisk arbeid i en tverr
politisk organisasjon. Jeg synes det er
viktig å arbeide for kvinners frigjørelse

Gud skapte mannen,og så sa han:
Nei, jeg kan da bedre!
Og så skapte han kvinnen.
Adela Rogers St. Johns

Lokale kvinnesaksforeninger våren 2009
og likeverd, på alle plan, både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Med studier i feminisme og mange
år med politisk engasjement, også
innen kvinne- og likestillingspoli
tikk, har jeg kompetanse som jeg
mener kan komme til god nytte i
Kvinnesaksforeningen.
Janicke Solheim, Tranby, 20. mai

Kvinnene er på marsj
mot frigjøring, står det.
Er det tyngre enn
rengjøring, tro?

Folk kaller meg ”feminist” bare jeg gir
uttrykk for følelser som skiller meg fra
en dørmatte eller et ludder.
Rebecca West

Behold dine roser
Rydd av bordet i stedet.
Märta Tikkanen

"Mutter'n"
av Kari Rolfsen
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Bergen
BKF har hatt tre styremøter. Liv Skartveit er blitt
ny nestleder. Amalie Skram statuen ble hedret 8.
mars. 8. juni holdes årsmøte. Reidunn Magnussen
innleder om FNs kvinnekonvensjon og dens betyd
ning. Det forberedes 125 års markering til høsten.
Drammen
DKF har hatt fire styremøter og samarbeider med
Oslo Kvinnesaksforening om arrangementer.
8. mars ble feiret på en ny måte. DKF hadde to
representanter i 8.mars komiteen: Eva Stabæck og
Janicke Solheim. Komiteen samarbeidet med Inn
vandrerrådet og Likestillingsutvalget i Buskerud
Fylkeskommune om arrangementet. Markeringen
startet med bekransning av statuen av Betzy Kjels
berg. Dette hadde DKF ansvar for. Deretter gikk
demonstrasjonstoget fra Bragernes Torg over
Ypsilon bro til Union Scene, der festmøtet fulgte.
Det var stort oppmøte, rundt et par hundre men
nesker, inkludert mange innvandrere. Med et rik
holdig program ble det et vellykket arrangement.
5. mai var det åpent temamøte om ”Medikalise
ring av kvinnekroppen” med professor Johanne
Sundby som foredragsholder.
19. mai var det teatertur til Nasjonalteateret for
å se ”Tilbaketog fra Moskva” og 24. mai tur til
Kvinnemuseet i Kongsvinger.
Fredrikstad
FKF har hatt tre styremøter og årsmøte.
På årsmøtet 12. februar ble følgende styre valgt:
Mette Kolle, leder, Gro Hansen, sekretær, Ingjerd
Oksrød, kasserer, Ingrid Thorbjørnsen og Kari L.
Hansen, styremedlemmer, Elisabeth Lønnå og
Wenche Falch, varamedlemmer. Det ble vedtatt en
resolusjon om inkorporering av FNs kvinnekon
vensjon i menneskerettsloven. På åpent møte ble

temaet «Å stå til tjeneste: Emosjonelt arbeid
i serviceyrker» drøftet.
8.mars var det markering ved Katti Anker Møllerstatuen. 24. mai arrangerte vi tur til Kvinne
museet på Kongsvinger og 4. juni ble det holdt
sommeravslutning på Galleri Clara i Gamlebyen
der fylkeskonservator Anne Sofie Hygen snakket
om kvinner i helleristninger.
Oslo			
25. februar hadde OKF møte med psykolog
Nadia Ansar om ”Skjønnhetstyranniet”, den
tvang til skjønnhet som rammer unge jenter
– og eldre med - gjennom reklame og annen
påvirkning.
8. mars var det leder av Norsk kvinnesaksfo
rening, Torild Skard, som sto for den årlige
bekransningen av Camilla Collett-statuen i
Slottsparken. Deretter spise vi middag på Lorry
restaurant.
21. mars ble det holdt lørdagskafé i Majorstu
veien 39 med Christine Hjortland og Aud Langbo
som rapporterte fra Romania og krisesentret som
er støttet av Kvinnesaksforeningen.
23. april innledet journalist og professor Guri
Hjeltnes om ”Kvinner i norsk motstandskamp
under krigen. Hva gjorde de, og hvordan gikk det
etterpå?” 24. mai reiste laget til Kvinnemuseet i
Kongsvinger til utstillingen i tilknytning til Kvin
nesaksforeningens 125-års jubileum.
11. juni holdes årsmøte. Litterat og oversetter
Elisabet Middelthon innleder om ”Kvinnelige
forfattere som har betydd mye for meg”.
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Avsender:
Norsk Kvinnesaksforening
Postb. 8901 Youngstorget
0028 Oslo

Vi minner fortsatt om internett-siden vår:

www.kvinnesak.no

Her vil du finne mer om NKF-aktivitetene.

❋

125 år

❋

Ønskes flere eksemplarer av
brosjyren eller bladet til utdeling,
skriv til Norsk Kvinnesaksforening
eller send e-post til
toriskar@online.no

Redaksjonen avsluttet 20. mai 2009.
Redaktør for dette nummeret av Kvinnesaksnytt: Torild Skard i samarbeid med NKFs arbeidsutvalg
Lay-out: identidé – www.identide.no. Trykk: Akriv Trykk – www.aktivtrykk.no

✁
Jeg ønsker å bli medlem/støttemedlem av Norsk Kvinnesaksforening
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-postadresse:
Sendes: Norsk Kvinnesaksforening, Postbok 8901 Youngstorget, 0028 Oslo

