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Leder

Dette er det siste trykte nummeret av 
Kvinnesaksnytt, etter vedtak på årets 
landsmøte. Heretter vil kommunikasjon 
med medlemmer skje på nett. Denne be
slutningen skyldes begrensede ressurser 
og krympende bevilgninger. Samtidig 
som kamp mot ressursmangel og 
mange likestillingsmessige tilbakeslag 
har preget året, kan vi glede oss over 
vekst i medlemstall og stor aktivitet i 
lokallagene. Jeg takker for tilliten som ny leder, og 
takker Torild Skard for hennes fabelaktige innsats 
som leder siden 2006.

Året har vært preget av organisering og samarbeid, 
lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt, utfra 
en erkjennelse av at all fremgang for kvinners 
rettigheter bygger på den organiserte kvinnebeve
gelsens arbeid.

Vi har sammen med andre tatt initiativ til å starte 
en paraplyorganisasjon, Norges kvinnelobby for å 
styrke arbeidet med kvinners rettigheter i Norge. 
Kvinnelobbyen har koordinert arbeidet med en 
selvstendig skyggerapport til UN Women med 
kommentarer til regjeringens rapport på hva som 
er oppnådd når FNs kvinnekommisjon neste år 

skal stake ut kursen videre 20 år etter 
handlingsplanen for kvinners rettig
heter fra Beijing 1995. 

Vi deltok på den store samlingen 
av den nordiske kvinnebevegelsen, 
Nordisk forum i Malmø i juni og 
styrker det nordiske samarbeidet med 
våre søsterorganisasjoner i Danmark, 
Sverige og Finland med et fellespro

sjekt neste år om kvinner og økonomi. 

Gjennom International Alliance of Women har 
vi medvirket til flere seminarer, i forbindelse med 
FNs kvinnekommi sjonsmøte i New York i mars, 
IAWs styremøte i Sveits oktober og det regionale 
FNmøtet i Geneve i forkant av neste års kvinne
kommisjonsmøte. Vi har bidratt med innspill 
og tekster. I tillegg har vi engasjert oss hjemme, 
blant annet mot grunnlovsendringer som svekker 
kvinners rettigheter, mot reservasjonsrett for leger 
og for sexkjøpsloven.

Dette nummeret av Kvinnesaksnytt gir et lite inn
blikk i våre aktiviteter. Det er mye å ta fatt i. Jeg 
håper mange vil engasjere seg. 

Margunn Bjørnholt

LEDER NORDISK FORUM – DAGENS FOKUS

NKF gikk i tog med 15000 andre feminister på 
Nordisk forum i Malmö. Bergen kvinnesaksforening 
holder fanen høyt. Fra venstre, Anne Sofie Thue,  
Tove Pemmer Sætre og Else Raadal

Margunn Bjørnholt

Det var tjue år siden sist – og jeg innrømmer at 
jeg var spent på om svenskene ville klare å lage et 
like levende og spennende møtested som Finland 
gjorde i Åbo i 1994. Jeg var nemlig der og husker 
ennå med glede stemningen og engasjementet, 
for ikke å snakke om følelsen av at man hele tiden 
gikk glipp av noe fordi så mye skjedde samtidig.

Kaos og kreativitet
Det er blandingen av mange forskjellige arbeids 
og møteformer som etter min mening er så attrak
tiv med denne typen stormønstring: messeformatet 
med stands og ivrige formidlere – av sukkertøy 
eller andre godsaker sammen med pins, penner 
og informasjonsbrosjyrer – av argumenter og 
informasjon, av opplesninger og sang, fotoutstil
linger og fargerike plakater. I tillegg gikk det også 
mye i presentasjon av digitalt materiale, TV og 
filmsnutter, direkte opptak osv. Men det var også 
f.eks. kurs i tangodans! Jeg syntes det var fint å 
veksle mellom vandring i utstillingene og de små 
møtene i Malmömässan og de større i Arena. 

Politisk aktivitet og aktivisme
Den høye «topppolitikertettheten» på årets  
Nordisk Forum ble kommentert flere ganger. Det er 
valgkampen i Sverige som er i full gang. Partiene 
var også godt representert på messen, og under det 
store toget som gikk til festen i Folkets park lørdag 
kveld sydet det av politisk engasjement, med faner 
og flagg og bannere, paroler og roping av slagord. 
Litt karnevalsstemning var det også, med folk 
som hadde kledt seg ut – mens noen hadde kastet 
klærne og gikk i nakendemonstrasjon!

For meg som et politisk dyr var det en del arrange
menter som jeg bare måtte få med meg. Slik som 
sesjonen «From womb to tomb: Feminist econo
mics and upgrading the Nordic Model» fredag 13., 
der bl.a. evigunge og engasjerte Agneta Stark, 
snakket om finanskrisens virkninger på feminis
men og kvinnesakens vilkår. Hun er stadig en av 
mine heltinner! Senere samme dag hadde jeg stor 
glede av foredraget til australske Raewyn Connell, 
som i sesjonen kalt «Body talk» snakket om «the 
new market patriarchy».

Stemningsrapport fra Nordisk Forum i Malmö
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DAGENS FOKUS – NORDISK FORUM DAGENS FOKUS – KVINNER OG ØKONOMI

Et annet «må»møte var møtet med alle de 
nordiske likestillingsministrene (Grønland og 
Færøyene var også med) søndag formiddag. De 
ble innledningsvis utfordret til å si noe om sin er
faring med nordisk samarbeid, som nå har pågått 
i førti år, og alle som én ga uttrykk for sin varme 
støtte til det. Men det kom også naturlig nok frem 
en del skillelinjer og ulikheter mellom deres like
stillingspolitiske syn. Med en norsk likestillingsmi
nister fra Fremskrittspartiet var det nok ikke bare 
jeg som var nervøs for hva som kunne komme til 
å bli sagt fra norsk side. I spørsmålsrunden fikk da 
også Solveig Horne en del kjør og hadde bl.a. visse 
problemer med å forklare regjeringen Solbergs 

Kvinneorganisjonenes betydning for 
demokratiet. 

Neste år er det 20 år siden FNs fjerde verdenskon
feranse om kvinners rettigheter i Beijing. Da må 
alle land rapportere hva som er oppnådd. FN, ved 
UN Women, har etterlyst innspill og involvering 
av kvinneorganisasjonene i denne prosessen og i 
arbeidet videre.

Norges kvinnelobby ble etablert i januar 2014 
som et samarbeidsforum for organisasjoner  
som ivaretar kvinners interesser i Norge, etter 
mønster av tilsvarende organisasjoner i andre 
land og i EU.

Hvorfor trenger vi kvinneorganisasjoner 
og en slik lobby?
Mange synes å tro at likestilling er oppnådd i 
Norge. Men etter alle målbare standarder er det 
fortsatt kvinner som taper på en rekke fronter, 
fra makt, ære og berømmelse til taletid, frihet til 
å ytre seg uten å bli utsatt for sjikane, draps og 
voldtektstrusler, for å nevne noe.

Et mer kvinnevennlig samfunn
På 1980tallet formulerte Helga Hernes en visjon 
om et mer kvinnevennlig samfunn som en 
utdyping av demokratiet: Når kvinner fikk økt 
politisk innflytelse i politikken og gjennom sine 
organisasjoner, kunne et mer kvinnevennlig 
samfunn skapes, drevet frem av kvinnebevegelsen 
nedenfra og statlige grep ovenfra.

Mange tror kvinnebevegelsen har en viktig rolle i 
Norge, men det er i liten grad tilfellet.

reduksjon av pappapermisjonstiden. Det var 
iallfall veldig tydelig å se hvordan hun lyste opp 
da Danmarks likestillingsminister (fra det sosial
liberale partiet Radikale Venstre) forsvarte den 
danske (sosialdemokratiske) regjeringens vedtak 
om ikke å innføre pappapermisjon. Akk ja! Det er 
fortsatt en vei å gå i alle de nordiske land. Det var 
vel Island og Grønland som kom best fra spørs
målsrundene (som fortsatte under selve den store 
avslutningsseremonien) – ikke minst Grønland, 
som nå har vedtatt 5050kvotering til styrene for 
alle offentlige selskaper. Det skal bli spennende å 
følge deres gjennomføring av denne loven.

«Kvinnebyen» Malmö?
Jeg har hatt et spesielt forhold til Åbo helt siden 
Nordisk Forum 1994. Kanskje vil Malmø fra nå av 
stå i samme lys ikke bare for meg, men for mange 
andre? Jeg håper iallfall at det ikke blir tjue år til 
neste Nordisk Forum!

Gerd Bjørhovde

Til tross for engasjement i året som 
gikk, er kvinneorganisasjonene små og 
svake. De mangler slagkraft til å bli en 
reell premissleverandør for politikkut
formingen.

Dette var konklusjonen i l Skjeieutvalgets likestil
lingsutredning. Og likestillings og diskriminerings
ombudet påpekte dette i forbindelse med høringen  
av Norge i FNs kvinnekommisjonskomité:

«De to siste tiårene har det foregått en bevegelse 
fra statsfeminismen, som var karakterisert 
gjennom et dynamisk forhold mellom staten 
og de ikke-statlige kvinneorganisasjonene. Som 
følge av mangel på ressurser er den nåværende 
situasjonen karakterisert gjennom en mer 
ovenfra og ned utvikling når det kommer til 
utviklingen av likestillingspolitikk på den ene 
siden, og en marginalisering av kvinnebevegel-
sen, på den andre.»

Kvinneorganisasjonenes mangel på ressurser og 
involvering i politikkutformingen er en alvorlig 

Margunn Bjørnholt,  
Torild Skard og  

Hilde Rognlien Johansen 

Torild Skard snakket om Maktens kvinner på 
Nordisk forum i Malmö

Styreleder i Norges kvinnelobby Margunn 
Bjørnholt krever plass på statsbudsjettet.  
Styremedlem Froydis Patursson til ventre. 

Har Norge råd til kvinner?
Av Margunn Bjørnholt
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Verdien av ulønnet husholdsarbeid 
av Ann Lisbet Brathaug, Statistisk sentralbyrå

Karin Bruzelius fremlegger 
Norsk kvinnnesaksforenings 
syn på høring om statsbud-
sjettet i Stortingets Familie 
og kulturkomite den  
10. november

Margunn Bjørnholt fra Norsk kvinnesaks
forening snakket om kvinneorganisasjoner som 
premissgiver for politikk, hvordan kvinneorgani
sasjoner bidrar som et korrektiv til de folkevalgte 
med særlig kunnskap og større engasjement. Hun 
trakk særlig frem kjønnsbudsjettering som et ek
sempel på hvordan kvinneorganisasjoner i noen 
land har lykkes med å legge press på politiske 
organer og fungere som som pådrivere.

Fakra Salimi fra Mirasenteret snakket om 
kvinneorganisasjoner som plattform for inklude
ring, både for å få minoritetskvinners perspektiver 
fram (både som bindeledd mellom privatpersoner 
og myndighetene) og for å bidra til integrering 
bl.a. gjennom rettighetsinformasjon. Minoritets
kvinneperspektivene er dessuten ofte vanskelig for 
myndighetene å fange opp, og det er derfor særlig 
viktig at vi har foreninger som evner å være 
premissleverandrører for denne politikken. Situa
sjonen i dag er at statlige midler til inkludering 
går til andre enn minioritetskvinnene og deres 
organisasjoner.

Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretari
atet snakket om kvinneorganisasjonenes rolle 
i kampen mot vold mot kvinner. Viktigheten av 
kvinneorganisasjoner som driver rettighetsinfor
masjon/sprer kunnskap om rettigheter ved vold, 
har kampanjer mot vold, bidrar med kunnskap til 
utforming av politikk mot vold, og pekte på dette 
som en av alle de funksjonene det sivile samfunn 
utfører for å motarbeide vold som ikke staten 
klarer å utføre uten kvinneorganisasjonene.

Frøydis Patursson fra Juridisk rådgivning 
for kvinner orienterte om konvensjoner og 
sivilsamfunnets plass i oppfølgingen av dem. 
Kvinneorganisasjonene er viktige bidragsytere til 
konvensjonsarbeid gjennom kritikk og skyg
gerapportering som er viktig for å få frem et mer 
nyansert syn på hva som er oppnådd og hva som 
mangler i implenteringen av konvensjonene. Dette 
er bidrag som må komme fra det sivile sam
funn – staten kan ikke drive skyggerapportering 
selv. Kvinneorganisasjoner bidrar også til å spre 
kunnskap om blant annet FNs konvensjon mot all 
diskriminering av kvinner (CEDAW).

Publisert av Norges kvinnelobby 
 31. oktober 2014 

svakhet ved vårt demokrati og begrenser kvinners 
rett til full deltagelse og innflytelse.

Mangel på støtte og involvering
Norges kvinnelobby kommenterer i en egen  
skyggerapport Regjeringens rapport til FN om  
oppfølgingen av Beijingplattformen.

Blant våre mange ankepunkter er norske 
myndigheters mangel på støtte og invol
vering av kvinneorganisasjonene.

Norsk Kvinnesaksforening deltok 
i høring i Stortingets familie og 
kulturkomite 10. november 2014 
for å presentere våre synspunkter 
på regjeringens budsjettforslag 
for 2015. 

Nestleder Karin Bruzelius krevde økte bevilgninger 
til kvinneorganisasjonene og at det skilles mellom 
familiepolitiske og kvinnepolitiske organisasjoner.

Etter Kvinnesaksforeningens syn sultefores de 
uavhengige kvinnesaksforeningene, i Norge som i 
mange andre land. I Norge går en betydelig andel 
av tilgjengelige offentlige midler til organisasjoner 
og institusjoner som må ses som en forlengelse 
av det offentlige likestillingsopplegget og ikke til 
uavhengige organisasjoner. FNs kvinnekomite har 
pekt på at dette hindrer den demokratiske utvik
lingen. Etter vår erfaring makter de frittstående 
kvinnesaksorganisasjonene bare i begrenset grad 
å bidra til politikkutviklingen. Dette skyldes i stor 
grad at mye av arbeidet forutsetter frivillig innsats.

Beijing+20 blir startskuddet for en ny giv i ar
beidet med å iverksette vedtatte forpliktelser om 
kvinners menneskerettigheter. Her er kvinneorga
nisasjonene tiltenkt en viktig rolle. Norge har en 
lang tradisjon for å støtte kvinneorganisasjoner i 
land i sør. På den dagen da statsbudsjettet legges 
frem spør vi: Vil Norge ruste opp sine egne kvinne
organisasjoner, så de kan bli reelle partnere og 
pådrivere for full likestilling mellom kvinner og 
menn her i landet?

Publisert i Aftenposten 05.okt. 2014 

Slik situasjonen er i dag, må organisasjoner som 
NKF, i det alt vesentlige bygge på frivillige krefter. 
Vi mener kvinnesaksorganisasjoner i dag diskri
mineres ved tildelingen av støtte fra det offentlig, 
mens mannsorganisasjoner, som Reform, som 
ikke har medlemmer, mottar så store tilskudd år
lig til sin drift at de kan ha opptil flere ansatte.

Margunn Bjørnholt deltok på samme høring 
som leder for Norges kvinnelobby. Norges kvin
nelobby har søkt om midler, men er ikke nevnt i 
forslaget til statsbudsjett. Kvinnelobbyen krever 
egne øremerkede midler på statsbudsjettet og økte 
bevilgninger til kvinneorganisasjonene.

DAGENS FOKUS – KVINNER OG ØKONOMI DAGENS FOKUS – KVINNEBEVEGELSENS FREMTID

Stopp diskrimineringen av kvinneorganisasjonene

Kvinnebevegelsens fremtid

Norges kvinnelobby deltok den 31. oktober på Globaliseringskonferansen med et arrangement om 
kvinne bevegelsens rolle i samfunnet. Et panel med representanter for medlemsorganisasjonene av 
Norges kvinne lobby redegjorde for status, utfordringer og behovene for kvinneorganisering her 
hjemme. Hva kan og bør kvinneorganisasjonene tilføre demokratiet, og hvordan kan dette gjøres? 
Har staten Norge oppfylt sine forpliktelser etter FNs Kvinnekonvensjon?

I panelet: Norsk kvinnesaksforening, Krisesentersekretariatet, JURK og Mirasenteret.
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Radhika Balakrishnan, direktør for Center  
for Women's Global Leadership ved Rutgers 
Univer sity, New York, benyttet sin innledning til å 
gi en innføring i finansialiseringen av økono
mien og årsakene til finanskrisen. Finans har 
blitt en viktigere inntektskilde enn produksjon, 
selv for bedrifter som produserer varer, slik som 
General Motors. GM tjener i dag mer på å låne ut 
penger til å finansiere bilkjøp enn de tjener på å 
selge bilene de produserer. Balakrishnan beskrev 
hvordan bankene før krisen bevisst siktet seg inn 
mot svake grupper, kvinner og etniske minorite
ter, og særlig afroamerikanske kvinner som ble 
lurt til å ta opp lån til flytende rente, som de ikke 
kunne betale når renten steg. Disse lånene ble 
delt opp, blandet opp med andre lån og videre
solgt. Dette var mulig fordi loven som før hindret 
sparebanker i å spekulere ble opphevet.

I dag har FN i økende grad sluppet til privat 
sektor, og dette gjelder også arbeidet for kvinners 
rettigheter. Balakrishnan argumenterte for at 
staten er viktig og for å holde statene ansvar
lige utfra menneskerettighetene, blant annet 
er det statens plikt til å beskytte. Dette også må 
gjelde beskyttelse mot markedet og økonomiske 
kriser skapt av bankene. I stedet beskytter staten 
bankene og de store selskapene mens vanlige folk 
blir kastet ut av hjemmene de hadde kjøpt med 
penger de ble lurt til å låne.

rammer kvinner både i form av arbeidsløshet og 
i form av redusert velferdstilbud til omsorgstren
gende som presser mange ut av arbeidsmarkedet 
og (tilbake) til ulønnet omsorg. Særlig hardt går 
det utover enslige mødre og eldre enslige kvinner. 
Vold mot kvinner har økt i løpet av den økono
miske krisen, samtidig som budsjettkutt svekker 
hjelpetilbud for voldsutsatte.

Margunn Bjørnholt, daglig leder for Policy 
and Social Research AS , leder av Norsk kvin
nesaksforening og styremedlem i IAW, snakket 
om Norges rolle i finanskrisen og menneskeret
tighetene. Norge er en sterk pådriver for men
neskerettigheter internasjonalt og i FN. Norge 
ble i mindre grad påvirket av finanskrisen, blant 
annet på grunn av vellykket økonomisk stimu
leringspolitikk etter finanskrisen. Gjennom sin 
rolle som internasjonal investor, særlig gjennom 
oljefondet, tjente Norge på krisen, og har også 
et medansvar gjennom plasseringer i banker og 

Regulering av finansnæringen er 
et feministisk spørsmål

Balakrishnan savnet krav til makroøkonomisk 
politikk og krav og regulering av finansmarke
dene i dette kvinnekommisjonsmøtet og i forbe
redelsene i løpet av til hva som skal skje videre 
i arbeidet med kvinners rettigheter innen FN. 
Regulering av finansmarkedene er et feministisk 
tema!

Joanna Manganara, sosiolog, mangeårig 
diplomat i gresk UD og president i International 
Alliance of Women, presentere forskning på kon
sekvensene av den økonomiske krisen for kvinner 
i Europa. Kvinner rammes uforholdsmessig hardt 
av innstrammingspolitikken, både som arbeidsta
kere og omsorgsgivere. I en rekke land har kvin
ners yrkesaktivitet gått ned. Kutt i offentlig sektor, 

finansinstitusjoner som forårsaket krisen. I 2007 
investerte fondet i en rekke av de finansinstitusjo
nene som skapte boliglånskrisen

Som kreditor er Norge medansvarlig for gjelds
forvaltningen i eurosonen, og har vært med på  
å påtvinge andre europeiske land, harde betin
gelser som har hatt en ødeleggende effekt, særlig 
for kvinner. 

Med henvisning til Radhika Balakrishnan og 
Diane Elsons rammeverk for evaluering av 
makroøkonomisk politikk utfra menneskerettig
hetene, tok Bjørnholt opp regulering og ansvar
lighet på et mer generelt plan og spør hvordan 
burde man se på et slikt fond, hva slags enhet er 
det og hvordan skal det holdes til ansvar? Gjelder 
menne skerettighetene for en stat som fungerer 
som et selskap i den globale økonomien?

International Alliance of Women/NKF

DAGENS FOKUS — KVINNER OG ØKONOMI KVINNER OG ØKONOMI – DAGENS FOKUS 

I samarbeid med International Alliance of Women arrangerte Norsk Kvinnesaks-
forening et seminar (side-event) om finanskrisen, økonomiske nedgangstider  
og menneskerettigheter i New York den 13. mars 2014, under 2014-sesjonen  

i Kommisjonen for kvinners status (CSW58).

Radhika Balakrishnan om finansialiseringen av 
økonomien og årsakene til finanskrisen.  
Foto: Center for Women's Global Leadership,  
Rutgers University

Joanna Manganara om konsekvensene for kvin-
ner av krisen i Europe. Foto: Center for Women's 
Global Leadership, Rutgers University.

Margunn Bjørnholt om oljefondet og menneske-
rettighetene. Foto: Center for Women's Global 
Leadership, Rutgers University.
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DAGENS FOKUS  – KVINNER OG ØKONOMI TURID LOEWE

Nordisk samarbeidsprosjekt 
om kvinners økonomiske medborgerskap

Vår egen Loewe
Av Gunhild Ramm Reistad

Sammen med tre av de øvrige nordiske med
lemmene i International Alliance of Women 
(IAW) Dansk Kvindesamfund, Fredrika 
Bremer Förbundet og Naisasialiitto Unioni – 
Kvinnosaksförbundet Unionen Finland, har 
Norsk kvinnesaksforening søkt om og fått 
midler til et prosjekt om kvinner og økonomi 
som skal gjennomføres i løpet av 2015. 

Bakgrunn 
Ifølge Global Gender Gap Rapport 2013 utgitt av 
The World Economic Forum er alle de nordiske 
landene er på topp når det gjelder kvinners del
takelse i samfunnet. 

Norge kom på førsteplass, mens en måtte gå hele 
veien til 14. plass for å finne neste nordisk land, 
Sverige. Så Finland som nr. 19 og Danmark på 
24. plass på listen. Men plasseringen blir an
nerledes når det kommer til spesifikke tema for 
økonomisk deltakelse og muligheter. 

Økonomi og fordelingspolitikk har ikke vært 
fremtredende i de nordiske lands likestillingspoli
tikk de siste tiårene. Videre har likebehandling og 
kjønnsnøytrale reformer dominert fremfor positiv 

forskjellsbehandling, noe som har vist seg å ha ne
gative konsekvenser for kvinner. Norge ble kritisert i 
den siste høringen i FNs kvinnekommisjonskomite 
(CEDAW), for å legge for mye vekt på kjønnsnøy
tralitet og for å ignorere kvinners økonomiske 
interesser ved samlivsbrudd og i forhold til pensjon.

For å få økt fokus på kvinners økonomiske med
borgerskap i Norden, vil det arrangeres seminarer 
i hvert land, der vi tar opp tema knyttet til kvinner 
og økonomi. Samtidig som det setter fokus på et 
viktig likestillingsspørsmål, vil dette fellesprosjektet 
bidra til å gjenopplive og styrke samarbeidet mel
lom de eldste kvinneorganisasjonene i Norden, og 
kontakten mellom den nordiske og den internasjo
nale kvinnebevegelsen gjennom felles medlems
skap i International Alliance of Women.

Møtet i Norge vil fokusere på arbeidslinja og enslige 
forsørgere. Innlederne er Stig Rusten fra aleneforel
dreforeningen og sosiolog Anne Skevik Grødem fra 
Institutt for samfunnsforskning. De skal ta opp den 
økonomiske situasjonen til enslige forsørgere, og 
virkningen av de siste endringene i støtteordninger. 
Møtet holdes i Litteraturhuset i Oslo 19 januar og 
begynner kl 18.

Noen har kommet, noen har gått, andre har arbeidet for kvinnefrigjøring  
kontinuerlig. I 40 år! Turid Loewe er blant dem.

Det startet med en krangel om reklame i en 
fjern urtid. Unge Turid som var regnskapssjef i 
et reklamebyrå, hisset seg opp over kvinnedis
kriminerende annonser. Turid skrev utallige 
innlegg mot dette dillet og kom i heftig disputt 
med Reklamebyråforeningens direktør. 

Så meldte hun seg inn i Norsk Kvinnesaksfore
ning, og de siste 40 år er det knapt et verv hun 
ikke har innehatt, en debatt hun ikke har vært 
engasjert i. 

Bare hør: Styremedlem i Oslo Kvinnesaksfore
ning fra 1984, kasserer 1985, leder for OKF 
1986 1992, fra 199395 nestleder i NKF og fra 
2000 kasserer fram til 2014. 

Hva opptok henne mest?
– Kvinnefrigjøring! At enhver kvinne skal kunne 
forsørge seg, være fri og selvstendig og ha en skik
kelig jobb. Dertil kom alle sakene som foreningen 
arbeidet med i hennes periode:
6timers normalarbeidsdag, underskriftskampanje 
for krav om 1 års lønnet fødselspermisjon, menns 
vold – et stort debattmøte med psykolog Per Isdal, 
som entydig fastslo: Menn må ta ansvar, menn må 
ta inn over seg at det sterke kjønn må endre seg.

Underskriftskampanje for fødsels
permisjon?
– Vi fikk inn 9000 underskrifter som ble overrakt 
statsråden, Tove Strand Gerhardsen i nærvær av 
Dagsrevyen, radio og presse. Resultatet ble at svan

ALLE UTTALELSER VEDATT PÅ NKFS LANDSMØTE 2014:

Følgende uttalelser ble lagt fram og vedtatt:
1. Endringer av grunnloven
2. Sexkjøpsloven
3. Øk støtten til kvinneorganisasjonene
4. Universell likestillings og antidiskrimineringslov
5. Pensjonsreformen
6. Miljø og klima

Oslo Kvinnesaksforening 
blåste til kamp for ett års 
fødselspermisjon og fikk 
veldig respons. Tidligere 
var den tre måneder!  
Ett år måtte rimeligvis 
også omfatte pappa- 
permisjon da det ble  
aktuelt. Og det er det nå!
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 SE PÅ MEG-SAMFUNNET

Se på megsamfunnet 

Ungdommer må få kjøpe kostbare merkejakker og 
ballkjoler til 10 –20 000 kroner, mener noen. Det 
er det glade vanvidd, mener andre. Mange mener 
det er foreldres ansvar å få slutt på dette «tullbal
let». Men butikkeiere melder om utsolgte babyluer 
til 1400 kr og parkdresser for femåringer til hele 
5000 kroner. Småungene selv ønsker seg nok ikke 
annet enn at klærne er behagelige og passe varme. 
Når foreldre bruker barna som statussymboler og 
bilder på egen vellykkethet, må det gå galt. 

De fleste barn og unge er misfornøyde med egen 
kropp og utseende. Men hvorfor er de det? Skjønn
hetstyranniet formidlet gjennom mediene øker 
stadig. Medienes og reklamens makt er som kjent 
stor. Når moteindustriens retusjerte bilder av «per
fekte» mennesker danner malen for det anerkjente 
utseende, er det mange som faller utenfor.

Det markedsliberalistiske samfunnet vårt krever 
stadig økt vekst og produktivitet. Mer forbruk 
blir derfor både en nødvendig forutsetning og 
konsekvens. Det blir om å gjøre å selge mest mulig, 
og målet «helliger midlene». Det er mye penger 
å tjene på menneskers misnøye 
med seg selv. Fall gruven er at det 
naturlige lett byttes ut med det ytre 
sett mer ønskverdige og salgbare; at 
det sant menneskelige erstattes av 
glansbilder og materialisme. 

Den økte seksualiseringen 
av samfunnet vårt kan sees i 
denne sammenhengen. Sex 
selger nemlig godt, og temaet 
anvendes derfor spekulativt av 
markedskreftene. Reklame

annonser med avkledde mennesker, oftest kvinner, 
i ulike blottstillende positurer, er ikke uvanlige i 
markedsføringen av forskjellige typer produkter. 
Reklamen spiller kynisk på vårt innerste følelsesliv, 
og det får selvsagt følger, både for vårt selvbilde og  
i forholdet til hverandre.

I kulturen speiles både samfunnsforholdene og 
forholdene mennesker imellom. I forbindelse 
med stemmerettsjubileet satte Brageteatret opp 
forestillingen «Broene – på sporet av kvinnen». 
Forestillingen er basert på intervjuer av 11 kvinner 
og tre menn i dagens samfunn. Kanskje er det da 
ikke å forundres over at forestillingen fremstiller 
«glossy», sterkt sminkede og utstafferte kvinner 
som er mest opptatt av å ta seg ut og egne behov, 
men nedslående er det. Historiske Betzy Kjelsberg 
fremstilles kun som et spøkelse, og det samfunns
engasjementet hun var talskvinne for er totalt 
fraværende hos kvinneskikkelsene i «Broene». 
Men gir forestillin gen et riktig bilde av mange 
norske kvinner i dag? Er det disse mødrene som, i 
forlengelse av seg selv, kler småungene sine i rådyrt 
merketøy de ikke trenger? 

I nyere litteratur ser vi ofte narsis
sistiske; selvspeilende hovedpersoner, 
både mannlige og kvinnelige. Det 
kan bety at samfunnet vårt avler 
stadig flere mennesker med slike 
personlighetstrekk. Forfatter Kirsten 
Hammans siste bok har da også tittelen 
«Se på meg». Bokens hovedpersoner er i 
tillegg utpreget hedonistiske og nytelses
syke; hovedsakelig opptatt av å få dekket 
private behov, og svært lite reflekterte og 
samfunnsbevisste. Er dette kanskje også 

TURID LOEWE

gerskapspermisjonen ble utvidet med 2 uker, fra 18 
til 20 uker i 1987. 

OKF var engasjert i kvinnekuppet i kommunevalget 
1987, og bekjempet nedsettelse av abortadgang 
fra 12 til 10 uker. Styret engasjerte seg også sterkt 
i spørsmålet om hvem som få slippe til i NRK. 
Aktuelle saker var ellers motstand mot kontant
støtte og mot verneplikt for kvinner samt arbeid for 
kvotering av kvinner.

Og Turid tenner lett: – I dag kommer de såkalte blå 
feministene og vil forkaste kvotering, pappapermi
sjon og enhver regulering og dyrker den hellige 
valgfrihet, som om kvinner var kommet noen 
vei om det ikke var bygget strukturer mot menns 
dominans. Ta bare svangerskapspermisjonen som 
gradvis ble utvidet etter konstant mas og under
skriftsaksjoner!

Ikke bare arbeidet styret for alle disse saker, OKF 
ga også ut et medlemsblad, Solsikken med Turid 
Loewe som redaktør. Det ble sendt fire ganger i året 
til medlemmene.

I 1988 arrangerte Nordisk Ministerråd Nordisk  
Forum. OKF var med i planleggingen og arran gerte 
møter. I 1989 var OKF sterkt engasjert i TVaksjo
nen, i 1992 utga foreningen en kvinne melding.

En kvinnemelding?
– Ja, vi var ikke fornøyd med regjeringens like
stillingsmelding og laget derfor en motmelding. 
Her ble det påpekt 55 ulike tiltak for å få mer makt 
til kvinnene.

I 1993 kunne Vårt Land fortelle at Turid Loewe har 
forlangt at halvparten av Kirkens biskoper skulle 

være kvinner. Avisen lurer da på om Norsk Kvinne
saksforening argumenterer ut fra et teologisk syn.

– Vi tror Guds kvinnesyn er likt vårt, svarer  
OKFs leder. 
 
Midt i alle disse saker som styreleder og kasserer 
Turid arbeidet med vekslet hun og styremedlem
mene på å ha møtene privat. Foreningen hadde 
ennå ikke lokalene i Majorstuveien 39. De kom 
først i 1994 da Bente Onsager Lund ga denne 
leiligheten til foreningen.

Bente Onsager Lund var sterkt engasjert i OKF 
og var glad for å kunne gi denne gaven, og for 
at vi satte pris på den. Hun følte at hun nærmest 
reddet foreningen fra å gå i oppløsning. Vi lovte 
henne å ta var på leiligheten og at den skulle 
være en varig verdi for foreningens arbeid for 
kvinnefrigjøring.

Ikke uvillig
Når Turid Loewe nå trekker seg som kasserer i 
NKF og pensjonerer sitt regnskapsfirma, betyr 
ikke det at hun sier kvinnesaken farvel. Hun er 
slett ikke uvillig til fortsatt å engasjere seg i fri
villig arbeid.

Ellers er å meddele at den staute damen er født  
på Furnes (Hedmark). Herfra kommer mye 
sindig folk. Det er et muntert folkeslag også. 
Denne løven brøler ikke, hun ler. Turid høres på 
lang avstand.

Boken «Den kvinnelige evnukk» av Germaine 
Greer vakte henne for kvinnesaken.
En takk til Germaine Greer er på sin plass!
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Gratulerer som ny leder av Oslo avde
lingen av NKF! 
Hvordan ser du på lederoppgaven?
– Jeg ser det som en spennende utfordring å lede 
en organisasjon med voksne kvinner som er opp
gående både faglig, politisk og kvinnepolitisk. 
Samtidig ønsker jeg at vi kan bli mer synlige og 
framstå som interessante også for yngre kvinner.

Et livslangt medlemskap har gitt meg stor respekt 
for NKFs politikk, og de siste 2 årene har jeg vært 
medlem av arbeidsutvalget. Organisasjonen 
forsvarer de norske kvinnerettighetene. I tillegg er 
vi våkne for nye problemstillinger. NKFs krav om 
6 t arbeidsdag kan bidra til en bedring av barne  
familiers hektiske hverdag. Miljøsituasjonen kan 
også på sikt tvinge fram en annen livsstil enn 
dagens forbrukssamfunn.

Personlig har jeg arbeidet spesielt med kvinners 
plass i arbeidslivet, med spørsmål som lønn, pen
sjoner, sosiale rettigheter og kvinners lederskap. 

Kvinner i Sør er det andre hovedområdet , og i 
dag brenner jeg for kvinner i arabiske land. 

Hvorfor kvinnesaken?
Oppveksten på et småbruk utenfor Harstad har 
gitt meg grunnleggende verdier som arbeidsglede, 
ansvar og politisk interesse. Moren min gjorde 
alt hus og gårdsarbeid, mens faren min var ut 
på anlegg. LIkevel het det at mor var husmor og 
far bonde. Bondekvinnen manglet rettigheter, og 
arbeidet hennes ble usynliggjort. I familien gikk 
den politiske diskusjonen høyt, og medlemsskap i 
Bondelaget og Senterpartiet var en selvfølge.

Møtet med Universitet i Oslo med det politiske  
engasjenmentet i 6070 åra opplevde jeg spen
nende og befriende. Torild Skards bok: Halve 
jordeninnføring i kvinnepolitikk gjorde dypt inn
trykk. Takket være Lånekassen kunne jeg studere, 
og jeg ble filolog med nordisk, engelsk, historie 
og statsvitenskap. Jeg ble valgt inn i studentinget, 
og der traff jeg mannen min, Aslak Syse.

NY LEDER I OFK – KARIN BEATE THEODORSEN

Ny engasjert leder i OKF
Intervu med Karin Beate Theodorsen

et fremtredende personlighetstrekk i dag? Består 
samfunnet vårt gjennomgående av egoister, mest 
opptatt av eget utseende, fasade og egne behov? 
Hvor har det blitt av solidaritet og fellesskap? Og 
hva med «den største glede du kan ha…»?

Stadig oftere ser vi ulike former for ekstremvær, 
både her hjemme og i fjernere himmelstrøk.  

Eksperter fastslår at økningen av ekstremvær i 
vesentlig grad skyldes menneskeskapte klima
endringer, og at dette hovedsakelig forårsakes av 
vårt stadig økte forbruk. Vil vi se disse sammen
hengene, og være villige til å gjøre noe for å 
forhindre dem, før det er altfor sent? 

Janicke Karin Solheim

NY LEDER I OFK – KARIN BEATE THEODORSEN

Kirkenes, Zimbabwe og Frogner
Arbeidslivet har gitt meg livserfaring og kultur
bredde som betyr mye for verdiprioriteringene 
mine i dag. De første 20 årene i Kirkenes kom
binerte jeg familieliv med to døtre, lektorjobb og 
politikk, som SVer i formannskap og kommune
styre. Distriktspolitikk og naboskap til Russland 
var temaer som engasjerte.

Opphold i Zimbabwe med optimismen rett etter 
frigjøringen inspirerte, og jeg underviste på en 
lokal skole. Møte med usedvanlig hardt arbei
dende kvinner som bar hele familien, satte dype 

Karin Beate Theodorsen

spor. Erfaringene førte til stor innsats i den første 
TVaksjonen for Kvinner i Sør i etterkant.

Oslo ble neste bosted. Jobb i LO gjorde flyttingen 
lettere.

Internasjonal sekretær i LO
De siste 20 årene har jeg arbeidet i LOs internasjo
nale avdeling. Forholdene for kvinner i Sør fikk 
stor oppmerksomhet med spesielle kvinnepro
gram. Avdelingslederjobben var interessant. Det 
var spennende å kunne påvirke og også oppleve 
store, viktige beslutninger på nært hold.
Stor arbeidsglede og sterk bevissthet om kvinners 
rettigheter ble møtt med respekt. LO er fortsatt for 
mannsdominert på ledernivå, selv om kvinnene 
har flertall på medlemsnivå. Noen sterke kvinner 
har satt sitt preg som toppledere. Gerd Liv Valla 
forlangte alltid at kvinneperspektivet skulle inte
greres i de sakspapirene vi la frem.

Hvordan oppleves det å være en moden 
kvinne med mye livserfaring?
Det er fint! Jeg har nettopp feiret 70årsdag med 
venner og familie, med bl.a fire barnebarn. 
Med god fysikk og økonomi kan jeg leve ut min 
nysgjerrighet på livet. Et ekstra gode er det å være 
uthvilt og ha tid. Jeg kommer nylig fra besøk i 
Palestina. Dessuten er jeg glad i kulturtilbudet 
i Oslo. I kveld gleder jeg meg til Strindbergs Et 
draumspel på Nationalteateret. Kultur engasje
rer på en spesiell måte og gjøre meg bevisst på 
min rolle i samfunnet. Det er en kjepphest for 
meg at programmet i OKF skal inneholde ulike 
kulturformer i tillegg til foredrag, bl.a teaterbesøk, 
utstillinger og litteraturkvelder.

Wenche Bustø
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– «Likestilling» kan bety så mangt – det er viktig 
å få fram kvinners røst og styrke deres stilling i sin 
helhet: i arbeid og samfunn og som mødre, 
sier Torild Skard. – Kvinner her til lands blir 
fortsatt systematisk diskriminert.

Og det har hun drevet med – både hjemme og ute: 
styrking av kvinners og barns stilling. Hun har 
bare byttet beite fra tid til annen. I vår gikk hun 
av etter åtte år som leder av Norsk Kvinnesaks
forening. Tidligere var hun kvinnedirektør i FNs 
organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, 
UNESCO, ledet det internasjonale styret i FNs 
barnefond og var regionaldirektør for UNICEF i 
Vest og SentralAfrika, stasjonert i Abidjan. 

Her hjemme har hun sett det som en hovedopp
gave å øke kvinners status, makt og ressurser 
gjennom positive tiltak som kvotering, arbeids
miljø–reformer og likelønn, gode reproduktive 
tjenester og barselomsorg, mamma og pappa
permisjon mv. 

Akkurat nå er hun kommet hjem fra Genève og 
Torino hvor hun har holdt foredrag om kvinner og 
ledelse på ulike FNmøter. FN skal fremme likestil
ling mellom kvinner og menn, men organisasjo
nen trenger å skjerpe seg. I Torino er det et senter 
for videreutdanning av FNpersonell. Her innledet 
Torild blant annet ved et kurs for kvinnelige saks
behandlere for å styrke rekrutteringen til ledelsen. 

Torild har oversatt boka si «Maktens kvinner» til 
engelsk («Women of power»), og beskrivelsen av 
de 73 kvinnene som er blitt president eller statsmi
nister siden 1960 i 53 land, gir nyttig lærdom om 
kvinners lederskap.

Kvinnekamp – hjemme og ute

Gjorde kvinnelige stats og regjeringsledere så 
noen forskjell? Torilds beretning viser at det er 
langt fram. Kvinner må gjennom kompliserte 
labyrinter for å komme seg opp. Bare 6 prosent 
av verdens toppledere er kvinner i 2014. Men de 
fleste kvinnelige topplederne gjorde noe målrettet 
for å bedre kvinners stilling. 

Det er langt fram i FN også. I hele FNsystemet 
har bare 20 kvinner hatt toppjobber siden 1987. 
På ledernivå i dag ligger kvinneandelen litt under 
30 prosent. 

– Som leder av NKF har jeg lagt vekt på samar
beid med andre kvinneorganisasjoner, sier Torild 
og nevner Ammehjelpen, JURK, Kvinner og fami
lie, Kvinneligaen og mange innenfor Fokus. 

Hun har ønsket en bred styrking av kvinnebeve
gelsen. Da hun i vår gikk av som leder i NKF ble 
denne innsatsen særlig nevnt, pluss at hun:
• ga NKF en ny logo som hun tegnet selv:  

sol sikken, stilisert og i ulike farger.
• laget en ny, tidsmessig brosjyre for foreningen 

– på engelsk og norsk.

• fornyet Kvinnesaksnytt og gjorde den til et at
traktivt vervingsblad med gode (ikke for lange) 
artikler, bilder, pussige tegninger og notiser. 

• feiret NKFs 125 år i 2009 og bidro til at forenin
gen igjen kom med i nyhetsbildet.

• engasjerte seg i 100årsjubileet for kvinners 
stemmerett og medvirket til at NKF ble sentral  
i markeringen. 

• skrev månedlige spalter i Klassekampen hvor 
NKFs leder markerte foreningens syn.

• organiserte jevnlige åpne debattmøter i hoved
staden om sentrale kvinnespørsmål og gjorde 
NKF til fast høringsinstans i forbindelse med 
regjeringens og stortingets kvinnepolitikk. 

Med en omfattende politisk og administrativ 
karriere (Stortingsrepresentant for Akershus SV 
1973 – 77 og første kvinnelige lagtingspresident, 
deretter første kvinnedirektør i UNESCO, første 

kvinnelige ekspedisjonssjef i departementet for 
utviklingshjelp og utenriksdepartementet samt 
første assisterende utenriksråd i det siste departe
mentet og endelig internasjonal leder og region
direktør for UNICEF), hva førte deg så til NKF?

– Jeg ble medlem på 1950tallet, men i tiårene 
som fulgte, var daværende leder, Eva Kolstad, 
blant annet, betenkt over å få en så markert 
sosialist inn i ledelsen av foreningen. Da jeg 
senere ble spurt av valgkomiteen, ble svaret ja. 
Det er viktig å opprettholde foreningen med en 
sterk, selvstendig kvinnesaksrøst. Slik samfunnet 
utvikler seg, er det sterkt behov for en slik røst. 
Dessuten spilte familietradisjoner inn. Både min 
mormor, Karen Grude Koht, og mor, Åse Gruda 
Skard, var kvinnesakspionérer.  

Gunhild Ramm Reistad

TORILD SKARD

Torild Skard var landets første lagtingspresident

Torild Skard som UNICEFs regionaldirektør for Vest-  
og Sentral-Afrika (1994–1999) med ansvar for 
UNICEFs arbeid i 23 land. I hennes tid opplevde re-
gionen en rekke kriger og humanitære katastrofer.

Torild Skard som styreleder for FNs barnefond 
(UNICEF) 

Foto: Stortinget

Foto: Carla Bellota, United Nations Office at Geneva Library
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Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 
27. januar 2014 av en rekke kvinne
organisasjoner i Norge. 

Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for 
organisasjoner som har som formål å ivareta kvin
ners interesser. Lobbyen skal arbeide for å fremme 
kvinners menneskerettigheter i Norge, på grunnlag 
av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende 

• Utarbeidet arbeidsplan med budsjett og søkt BLD 
om oppstartsmidler for inneværende år, samt fra 
og med neste år. Søknaden ble ikke innvilget. I 
avslaget fremkom det at BLD vil åpne for at Buf
dir kan bevilge penger til paraplyorganisasjoner. 
Dette vil være til liten hjelp.

• Møte med statsråd Solveig Horne i juni i år om 
Norges Kvinnelobbys arbeidsplan. Norges kvin
nelobby ga i møtet med statsråden uttrykk for at 
dette ikke er en ønskelig løsning på fremtidige 
pengebevilgninger til kvinneorganisasjoner, og at 
eventuelle midler må komme i tillegg til og ikke 
på bekostning av bevilgningene til medlemsorga
nisasjonene. 

• Møte med Stortinget familie og kulturkomite 
den 11. oktober der man presenterte lobbyen

• Deputasjon til Stortinget familie og kulturkomite 
den 10. November i forbindelse med statsbudsjet
tet, der man fremmet krav om støtte.

• Utarbeidet en foreløpig nettside, brosjyre og logo. 

I LØPET AV 2014 HAR NORGES KVINNELOBBY: 

NKF avholdt landsmøte den 10 mail 2014 i Major
stuveien 39. Landsmøtet vedtok vedtekts endringer, 
herunder prokura til nestleder og av klaring av 
rettigheter til leiligheten i Majorstu veien 39, 
mellom OKF og NKF, se oppdaterte vedtekter på 
nettsiden www.kvinnesak.no. Landsmøtet vedtok 
også at Kvinnesaksnytt ikke lenger skal trykkes og 
sendes ut på grunn av vedvarende og ressursman
gel og reduksjoner i fra før små bevilgninger. Et 
siste nummer produseres og sendes ut for 2014, før 
kommunikasjon med medlemmer går over til nett. 

Ny leder, nestleder og nytt landsstyre ble valgt. Ny 
leder er Margunn Bjørnholt, nestleder Karin Bru
zelius og landstyremedlemmer Janicke Solheim, 
Tove Pemmer Sætre, Karin Beate Theodorsen, 
Hilde Rognlien Johansen, Hilde Bojer, Tove Lehre, 
Sanela Biser Ihtiman, Wenche Bustø. Eva Heyerdal 
ble valgt til vara. 

Kirsti Kolle Grøndahl ble tildelt Gina Krogprisen. 
Kirsti Kolle Grøndahl var Norges første kvinnelige 
stortingspresident fra 1993 til 2001. Før det var 
hun statsråd i Kirke og undervisningsdeparte
mentet og i Departementet for utviklingshjelp. 
Hun var fylkesmann i Buskerud fra 2001 (utnevnt 
1999) til 2013.

Norges kvinnelobbyLandsmøte 2014

dokumenter, og samler organisasjoner som arbei
der for kvinners rettigheter i Norge. 

Årsmøte ble avholdt den 22.september og nytt 
styre ble valgt. Margunn Bjørnholt fortsetter som 
styreleder med styremedlemmene Fakhra Salimi 
(MiRASenteret), Lone Alice Johansen (Krise
sentersekretariatet), Frøydis Patursson (Juridisk 
rådgivning for kvinner).

• Norges kvinnelobby var representert med stand 
under Nordisk Forum. NKF, Krisesentersekre
tariatet og JURK bekostet standen og delte på å 
bekvinne den. 

• Deltatt på Arendalsuka
• Utarbeidet en selvstendig skyggerapport Beijing 

+20. Frøydis Patursson fra JURK og Karin 
Bruzelius fra NKF koordinerte arbeidet. Rap
porten er sendt til UN Women sentralt og til det 
regionale kontoret i København. Den ble også 
omdelt til Stortingets familie og kulturkomite 
på møtet i oktober.

• Flere representanter fra Norges kvinnelobby 
deltok på den regionale NGO konferansen i 
forbindelse med Beijing+20 i Genève gjennom 
egne organisasjoner 

• Norges kvinnelobby avholdt et arrangement 
om kvinnebevegelsen organisering og støtten til 
kvinneorganisasjonene under Globaliserings
konferansen i Oslo 30. oktober. 

Gina Krogprisen ble første gang utdelt i 2009, 
og er oppkalt etter NKFs grunnlegger Gina Krog. 
Prisen tildeles personer som «i Gina Krogs ånd 
har gjort en betydelig innsats for å fremme og 
synliggjøre feministiske saker» På vegne av pris
komiteen holdt Eva Evenmo tale ved tildelingen 
av Gina Krogprisen.

NKFs tidligere leder Torild Skard ble utnevnt til 
æresmedlem. Se omtale i egen artikkel.

Gina Krog-pris-mottaker, Kirsti Kolle Grøndal, og  
tidligere leder av NKF, tidligere lagtings president og  
inititativtaker og medlem i stemmerettskomiteen, 
Torild Skard, som ble utnevnt æresmedlem i NKF.

Tidligere stortingspresident og leder av stemme-
rettskomiteen Kirsti Kolle Grøndal mottok Gina 
Krog-prisen 
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Kvinnedagen i jubileumsåret

krefter i samfunnet vårt. Hovedparolene «Forsvar 
abortloven – Nei til reservasjonsrett» og «Forsvar 
sexkjøpsloven – Kvinner er ikke til salgs», vil nok 
mobilisere mange. 

Nylig la Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) frem en landsomfat
tende undersøkelse om vold og overgrep, som viser 
at det er like mange som blir utsatt for voldtekt 
og vold i nære relasjoner nå som tidligere; hver 
10. kvinne. Når dette skjer i verdens rikeste land, 
er det en skam, og et område der de ansvarlige 
myndigheter snarest må prioritere et omfattende 
fore byggende arbeid.

Det er 200 år siden den norske grunnloven ble  
vedtatt, som la grunnlaget for vår frihet, selv
stendighet og demokrati. Likevel tok det 100 
år før allmenn stemmerett ble innført. Kvinne
stemmerettsjubileet ble behørig feiret i 2013,  
men både stemmerettsåret og starten på jubile
umsåret ble sterkt preget av likestillingspolitiske 
tilbakeslag. 

Eksemplene på begrensningene av kvinners 
rettigheter er mange. Regjeringens forslag om 
oppheving av sexkjøpsloven, og legers rett til å 
reservere seg mot å henvise kvinner som ønsker 
abort, er kanskje de mest alvorlige. Reduksjon 
av den offentlige støtten til barnehager kan virke 
negativt inn på kvinners yrkesarbeid. Forslaget 
om en ny helhetlig diskrimineringslov vil svekke 
kvinners vern mot diskriminering. Fjerning av 
både likestillingsmeldingen og likestillingstil
skuddet til trepartssamarbeidet om likestilling 
i arbeidslivet, vil få uheldige konsekvenser for 
kvinnene. Det vil i hvert fall ikke bidra til å innfri 
kravet om likelønn. 

Det vil heller ikke misforholdet mellom økono
misk sulteforing av kvinnebevegelsen og fortsatt 
støtte til mannsorganisasjonen Reform. Den 
manglende støtten til, og marginaliseringen av 
kvinneorganisasjonene, er et vesentlig demokra
tiproblem. Et levende sivilsamfunn er viktig i 
et demokrati. Hvis kvinner både skal delta og 

Den internasjonale Kvinnedagen er fortsatt en 
kamp dag, og demonstrasjonstoget skal speile 
inter  nasjonal solidaritet. Det vises kanskje tydeligst 
i parolene «La asylbarna få bli», «Stopp norsk 
våpeneksport» og «For et fritt Palestina – riv 
muren».

Et fokus på kvinners rettigheter er egentlig kun en 
presisering av eksisterende menneskerettigheter. 
Fordi kvinnediskriminering er et tverrgående 
fenomen, blir noen kvinner i visse situasjoner dob
belt marginaliserte. Kvinnebevegelsen har derfor 
samlet seg om slagordet ”kvinners rettigheter 
er menneskerettigheter”. Formålet er å styrke 
eksisterende menneskerettighetskonvensjoner 
og å hindre at kjønnsnøytrale lover usynliggjør 
eller marginaliserer kvinner. Dessuten er kvinners 
erfaringer sentrale i kampen mot fattigdom og 
aktuelle klimautfordringer, og må derfor med i all 
politikkutvikling.

Kvinnedagen er først og fremst en dag for å vise 
søstersolidaritet. La årets 8.marstog bli tidenes 
største!

Janicke Karin Solheim,  
Drammen / Norsk Kvinnesaksforening

ha reell politisk innflytelse, må kvinneorganisa
sjonene tilføres ressurser, slik at vi kan være reelle 
partnere og premissleverandører i dialog med 
myndighetene.

Nå er det igjen tid for markering av Den Interna
sjonale Kvinnedagen; 8. mars 2014. Til tross for 
jubileum for både stemmerett og demokrati, viser 
det seg at fortsatt arbeid for kvinners rettigheter 
og likeverd er nødvendig, også i likestillingslandet 
Norge. Det gjenspeiler seg i parolene for årets 
8.marstog, der noen er over 100 år gamle, som; 
«Lovfestet rett til heltid», «Ja til sekstimersdagen» 
og «Likelønn for likt arbeid». 

Parolene «Nei til kjønnslemlestelse» og «Nei til 
tvangsekteskap» minner oss om at begge deler 
dessverre fremdeles er problem også i Norge, noe 
som krever effektive forebyggende tiltak.

Vi trodde kampen om kvinners rett til å bestemme 
over egen kropp var vunnet, men på nytt må vi 
dessverre kjempe mot sterke fundamentalistiske 
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Minst 10 000 mennesker var samlet på Youngs-
torget i Oslo til årets 8. mars-arrangement, der  

hovedparolen er «Nei til reservasjonsrett»
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Aktivitet i Drammen Kvinnesaksforening 2014 Der fikk vi interessant foredrag med lysbilder og 
omvisning av Åse Klundelien. 

Morsom byvandring i Drammen ble lørdag 
4. oktober; historisk og med kvinneperspektiv! 
Guide var styremedlem og autorisert Drammens
guide Liv Evju. Turen ble avsluttet med felles 
kafelunsj.

Debattmøte om feministisk økonomi:  
28.oktober inviterte DKF til åpent debattmøte 
om feministisk økonomi. Med interessante og 
morsomme innledninger engasjerte Charlotte 
Koren og Margunn Bjørnholt de 25 fremmøtte 
på Drammenbiblioteket til livlig debatt.

Charlotte Koren er utdannet samfunnsøkonom 
og har arbeidet som forsker. Hun har også vært 
aktiv i internasjonal utvikling av feministisk 
økonomi. Hennes siste bok handler om Kvin-
nenes rolle i norsk økonomi.
Store deler av den økonomiske veksten i Norge 
kommer fra den store omveltningen i kvinners  
arbeidsliv. For å forstå utviklingen i norsk 
økonomi de siste 40 år, må kvinnenes bidrag 
inkluderes, både i arbeidsmarkedet, i hushold

Drammen Kvinnesaksforening har hatt enda et 
aktivt år. Vi startet på nyåret med å utnevne Helga 
Hansen til æresmedlem. Hun ble formelt utnevnt 
på 92 årsdagen sin den 16. januar. 

Temamøte om surrogati: Årets første åpne 
debatt møte på Drammensbiblioteket fant 
sted 5. februar. Sosialantropolog Kristin 
Engh Førde la frem forskningsprosjektet 
sitt om surrogati i India: «Vinn – vinn, 
eller global kvinneundertrykking?»

Surrogati er ikke tillatt i Norge, men 
noen drar til land hvor det tillates for å få barn. 
Surrogati reiser mange vanskelige moralske, 
etiske og rettslige spørsmål. Sterke motstridende 
holdninger angående saken har vakt debatt de 
siste årene.

Vi stiller spørsmålene: Er det en menneskerett å få 
barn? Er surrogati misbruk av en kvinnes kropp? 
Er det akseptabelt at rike vestlige par be nytter fat
tige kvinners kropper for å få barn? 

I forskningsprosjektet søker Engh Førde mer kunn
skap om følgende spørsmål: – Hvem bestemmer, 

ningene og i forholdet til velferdsstaten påpeker 
Charlotte Koren. Hun tar for seg de økonomiske 
konsekvensene både for husholdningene og sam
funnet som helhet. Boka hennes dekker en viktig 
kunnskapsmangel i vår forståelse av nyere norsk 
økonomisk historie.

Margunn Bjørnholt er sosiolog og arbeider som 
familie og kjønnsforsker. Bjørnholt er medredak
tør for den nye antologien Counting on Marylin 
Waring: New advances in feminist economics. 
Boka har bidrag fra forskere fra hele verden. 
Warings verk markerte starten for feministisk øko
nomi som disiplin. Hennes kritikk om at global 
økonomi ignorerer kvinners ubetalte arbeid er like 
gyldig i dag som da hun publiserte hovedverket sitt 
i 1988 mener Bjørnholt. 

Janicke Karen Solheim
Leder, Drammen Kvinnesaksforening

hva er motivet for å være surrogatmor og hvordan 
er arbeidsvilkårene? – Blir kvinnene ivaretatt? 
– Hva er konsekvensene på kort og lang sikt – 
emosjonelt, medisinsk og sosialt? Er kvinnene  
ofre eller aktører?

Bruken av surrogati gir grunnlag for 
etiske refleksjoner. – Surrogatmødrene  
er et middel og ikke et mål i seg selv. 
Mennesket blir et utbyttbart instrument 
og ikke en person. Engh Førdes påvisnin
ger og refleksjoner, etterfulgt av spørsmål 
og innspill fra publikum, gir den ikke 

overraskende konklusjonen; surrogati ligner for 
mye på det vi kaller global kvinneutnytting.

Den internasjonale kvinnedagen ble behørig 
markert. DKF var representert i 8. marskomiteen 
ved Sanela Biser Ihtiman og Janicke Solheim. 
Hovedtaler var tidligere statsråd Inga Marte 
Thorkildsen. Sanela holdt internasjonal appell, 
og Betzy Kjelsberg ble bekranset ved styremedlem 
Turid Lilleheie.

Årsmøtet i DKF ble holdt 20. mars. I tillegg til 
årsmøtesaker og valg, holdt fylkeskvinne Helen 
Bjørnøy et flott foredrag.

Lørdagskafé med Undset: Vårens lørdagskafé ble 
arrangert 5. april, der Janicke Karin Solheim snak
ket om «Sigrid Undset – en kvinnestemme». Fullt 
hus med interesserte mennesker og salg av kaffe og 
hjemmebakte kaker laget ekstra god stemning.

Hyggelig medlemstur til Sorenskrivergården; 
Nøstetangenmuseet i Hokksund, hadde vi 26. mai. 
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Kristin Engh Førde 
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Margunn Bjørnholt på møte om feministisk  
økonomi i Drammen

Charlotte Koren som foredragsholder på debatt-
møte om feministisk økonomi i DKF
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Livslyst og aktivitet i Oslo Kvinnesaksforening

Torild Skard æresmedlem

Det har vært en glede å overta ledervervet i Oslo Kvinnesaksforening. Med innpå 
300 medlemmer er mye kunnskap, vitebegjær og humor samlet i foreningen. Vi 
er i hovedsak godt voksne damer, beleste, bereiste, oppdatert på dagsaktuelle 

kvinne politiske utfordringer og klart diskusjonslystne.

sosiale mediene, verve medlemmer via Facebook, 
opprette vennegrupper, delta i diskusjonene som 
foregår på nettet, det være seg skjønnhetstyranni, 
vold i nære relasjoner, kontantstøtte eller inn
vandrerkvinnenes ofte vanskelige hverdag.

Kvinners situasjon i arbeidslivet, heltid, deltid, 
lønn, lederskap og sekstimersdagen er temaer jeg 
mener vi bør vie større oppmerksomhet.

Torild Skard ble utnevnt til æresmedlem av Norsk 
Kvinnesaksforening på årets landsmøte, da hun 
gikk av etter åtte år som leder. Torild Skard har 
vært en profilert leder av Norsk Kvinne saks
forening og foreningen har i hennes tid markert 
seg i en rekke saker. Hun har blant annet særlig  
bidratt til å sette fokus på foreldreskapet og 
situasjonen for barn og småbarnsforeldre, 
kvinners politiske deltagelse, stemmerettskamp 
og kvinnelige pionerer, samt innspill til viktige 
lovprossesser, herunder endringer av likestillings
loven og Grunnloven. Skard var sentral i å få i 
stand stemmerettsjubileet i 2013, og satt i den 
regjeringsoppnevnte Stemmerettskomiteen. Hun 
har også nylig utgitt bok om alle verdens kvinne
lige stats og regjerings sjefer. Boken ble lansert 
i 2012 med et stort seminar  der Norges tidligere 
statsminister Gro Harlem Brundtland og Islands 
tidligere president Vigdis Finnboga dóttir delte sine 

Sexkjøpslov og likestillingsombud
Det har vært avholdt to åpne møter i høst, ett der 
vi fraråder å endre sexkjøpsloven, og ett der vi 
diskuterte aktuelle kvinnepolitiske temaer med li
kestillingsombud Sunniva Ørstavik som innleder. 
I tillegg har vi vært på banen i synet på fedre
kvoter og foreldrepermisjon. Høstens program 
inneholder også lørdagskafeer, der vi møtes og 
diskuterer dagsaktuelle temaer.  
Neste kafemøte har ”Kvinners liv i Palestina”  
på dagsorden. 

Kultur og lesesirkel
Men kvinnesak er mer enn dagsaktuelle politiske 
temaer. En teaterkveld, med Juni Dahr som Hedda 
Gabler, i nydelige omgivelser på Bygdøy var et 
uforglemmelig møte med en av Ibsens mest 
kjente kvinneskikkelser. 

Berit Hedemann har gitt oss en innføring i sin 
nye roman. På juleavslutningen i desember kom
mer billedhugger Nina Sundbye og snakker om 
sin spennende kunst og flotte kvinneskulpturer. 

Hver tredje uke møtes leselystne damer for å 
diskutere bøker de har satt på dagsorden. Jule
avslutning i desember er en viktig tradisjon – 
med diskusjoner, latter og god mat og drikke.

Samarbeid og utadrettet virksomhet
Siden vi er så heldig å eie og dele lokaler sammen 
med Norsk Kvinnesaksforening, er det naturlig at 

Kvinner i krig og konflikt er et annet viktig tema. Vi 
må øke vår kunnskap om deres livssituasjon og vise 
vår solidaritet med dem. Mange er på flukt, mange 
utsettes for grov vold. De nektes de mest grunnleg
gende menneskerettigheter kvinner har krav på.

Utfordringene er mange – og vi i Oslo Kvinne
saksforening skal gripe fatt i dem.

Karin Beate Theodorsen
Leder, Oslo Kvinnesaksforening

erfaringer. Boken er nå publisert i revidert utgave 
på engelsk. I 2012 ble Torild Skard utnevnt til 
kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for 
kvinner og barns rettig heter i Norge og internasjo
nalt gjennom mange tiår.

Torild Skard har betydd mye som forbilde og inspi
rator for flere generasjoner kvinner – og menn –  
i Norge og andre land. Norsk Kvinnesaksforening 
takker henne for hennes utrettelige innsats for 
kvinnesaken i et halvt århundre og for at hun har 
bidratt med sin samlede erfaring, kompetanse og 
store arbeidskapasitet som leder av Norsk Kvinne
saksforening fra 2006 til 2014. Vi er glade for å 
utnevne Torild Skard til æresmedlem av Norsk 
Kvinnesaksforening.

Margunn Bjørnholt er leder  
for Norsk Kvinnesaksforening

vi samarbeider tett. Neste halvår skal vi avholde 
et større møte om aleneforeldres situasjon, ikke 
minst sett i lys av signalene om økonomiske 
innstramminger, som kommer fra den nye regje
ringen. 8.mars feiringen er naturlig nok en viktig 
fellesmarkering, likeledes aktiv deltakelse på de 
årlige ”Kvinner på Tvers” konferansene.

Neste større markering er den internasjonale 
dagen mot vold mot kvinner. 25. november 
mobiliserer vi til fakkeltog sammen med en rekke 
kvinneorganisasjoner. Vi går ”kvinner av huse” 
for å kreve kvinners selvfølgelige rett til å leve et 
liv uten vold. Det gjelder våre søstre som kommer 
til Norge – ofte etter et liv på flukt, og det gjelder 
de mange norske kvinnene som utsettes for vold i 
nære relasjoner.

Utfordringer
Oslo Kvinnesaksforening er å regne som en stor 
forening, sett ut fra antall medlemmer. Mitt ønske 
er at enda flere av medlemmene kommer på 
møtene våre, tar opp nye, gjerne kontroversielle 
temaer, deltar i den offentlige debatten, og øser av 
sitt mangeårige kvinnepolitiske engasjement.
En viktig utfordring er rekruttering av nye med
lemmer til foreningen. Ikke minst er det viktig å 
øke oppslutningen blant de mange voksne kvinne
ne som i dag er midt i den verste tidsklemma, som 
kjenner travelheten og også kvinnediskrimine
ringen på kroppen. Da må vi være der våre søstre 
er. Skal vi få dette til, må vi være aktive på de nye 
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Aktiviteter i Bergen Kvinnesaksforening  
høstsemesteret 2014

Denne høsten har BKF satt opp et spennende program med to Lørdagsuniversitet 
i samarbeid med Den Nationale Scene og to åpne møter i samarbeid med Bergen 
Offentlige Bibliotek og Norske Kvinnelige Akademikere. To av arrangementene er 

allerede gjennomført, og to kommer senere på høsten.

Bergen Kvinnesaksforening i samarbeid med Den 
Nationale Scene inviterte til Lørdagsuniversitet 
på Den Nationale Scene lørdag 25. oktober 2014 
kl. 12.00 i publikumsfoajeen i 2. etasje. Frem
møtet var over all forventning. Nesten 50 personer 
hadde møtt frem denne lørdag formiddagen. 
Nestleder i BKF, AnneSofie Thue, ledet møtet og 
ønsket velkommen. Hun introduserte foredrags
holderen som denne gangen var mange årig leder 
i Norsk Kvinnesaksforening Torild Skard. Tema 
for forelesningen var «Maktens kvinner», og hun 
tok utgangspunkt i sin nye bok med samme tittel. 
Den engelske versjonen av boken, «Women of 
power», ble lansert nå i høst og var oversatt av 
Torild Skard selv.

I det svært spennende foredraget tok hun for seg 
verdens kvinnelige presidenter og statsministre i 
perioden 1960 og frem til vår tid. Forelesningen 
ble utført med stort engasjement og innlevelse 
og ble supplert med gode illustrasjoner. Etter 
foredraget takket AnneSofie foredragsholder og 
overrakte henne blomster. Leder i BKF, Tove Pem
mer Sætre, avsluttet møtet med å informere om 
høstens program.

Neste møte gikk av stabelen tirsdag 11. november 
kl. 19.00 i samarbeid med Bergen Offentlige 
Bibliotek og ble holdt på auditoriet på biblioteket. 
Tema for møtet var «Som en frisk vind gjennom 
stuen». Et gjensyn med kvinnebladet Sirene 

(19731983). Også denne gangen var det godt 
fremmøte. Styremedlem i BKF, Anemari Neple, 
ledet møtet og introduserte paneldeltakerne. 
Synnøve Skarsbø Lindtner, post doc.stipendiat ved 
Universitetet i Bergen, holdt det første inlegget og 
tok utgangspunkt i doktoravhandlingen sin om 
Sirene: «Som en frisk vind gjenom stuen».  
Et spennede foredrag der hun blant annet leste 
en tekst av forfatter Bjørg Vik. Neste paneldeltaker 
var Gøril Strømholm, tidligere redaksjonsmedlem 
i Sirene. Hun var med i redaksjonen fra starten 
i 1973. Hun trakk også frem Bjørg Vik som et 
sentralt medlem i redaksjonen. Hun fortalte om 
oppstarten av Sirene som hadde som mål å være 
et «alternativ til ukepressens bevisste påvirknig til 
den tradisjonelle kvinnerolle». 

Sirene var på markedet i ti år. Siste paneldeltaker 
var Charlotte Myrbråten, tidligere redaktør av bla
det Fett. Hun holdt et interessant inlegg om bladet 
som har eksistert i ti år. Dessverre løp tiden fra oss 
så det ble litt knapp tid til hennes innlegg. Resten 
av møtetiden ble brukt til spørsmål fra salen. 
Paneldeltakerne ble takket av med blomster.  

Mandag 17. november blir det igjen et åpent møte 
på Bergen Offentlige Bibliotek, et debattmøte i 
samarbeid med Norske Kvinnelige Akademikere. 
Tema denne gangen er: «Kvinneorganisasjonene 
– passe eller nødvendige?». Styremedlem i BKF 
og medlem i NKA Anne Holden Rønning vil være 

LOKALLAGENE – ORGANISASJONSARBEID

møteleder. Margunn Bjørnholt fra Norsk Kvinne
saksforening og Tutta Laukholm fra NKA vil 
innlede møtet. Vi skal diskutere hvilke oppgaver 
og roller kvinneorganisasjonene har i dagens 
samfunn. Hvordan bør kvinneorganisasjonene 
sette likestilling i fokus? Hva kan de bidra med 
internasjonalt? Det kan bli et spennende møte. 

29. november blir det igjen Lørdagsuniversitet 
i samarbeid med Den Nationale Scene. Da vil 
forfatter Elisabeth Aasen holde foredrag om 
Amalie Skram. Elisabeth har holdt flere foredrag 

i BKF opp gjenom årene. Hun er en kunnskapsrik 
og inspirerende foredragsholder som det alltid er 
morsomt å høre på, så det ser vi frem til. 

2014 har vært et svært positivt år for Bergen Kvin
nesaksforening, med mange vellykkete arran ge
menter med godt fremmøte av medlemmer og 
andre. Vi har også hatt god økning i medlems
tallet, så vi ser fremtiden lyst i møte!

Tove Pemmer Sætre
Leder, Bergen Kvinnesaksforening

LOKALLAGENE – ORGANISASJONSARBEID

Fra "Sirene"-møtet på Bergen offentlige  
bibliotek 11. november. Fra vestre:  
Charlotte Myrbråten, Gøril Strømholm  
og Synnøve Skarsbø Lindtner.

AZZA IDRESS 

Jeg kommer fra Sudan og har vært snart 2 år 
i Norge. Jeg er 28 år og bor i Bodø. 

Jeg er interessert i kvinners og barns rettigheter  
og problemer, og jeg håper på den beste situa
sjonen for kvinner og barna i hele verden.  
Norge har fantastiske lover for å beskytte  
kvinner og barn.

NYTT MEDLEM
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Nordisk forum i Malmö i juni i år var 
den nordiske kvinnebevegelsens opp
varming til neste års møte i Kvinnekom
misjonen og arbeidet for å få fortgang 
i arbeidet med kvinners rettigheter 20 
år etter Beijing. NKF deltok på Nordisk 
forum med i alt 11 personer. Vi hadde 
en stand i regi av Norges kvinnelobby, 
sammen med JURK, og Krise sen ter
sekretariatet, som vi delte på å be kvinne.  
I tillegg bidro Kvinne fronten og Ottar. 

Torild Skard var invitert av Nordisk forum og 
deltok i panel om kvinner og politisk deltakelse, 
og var også invitert til å presentere boken sin 
Maktens kvinner. Margunn Bjørnholt var invi
tert av Nordisk forum og av Sveriges kvinnolobby 
og deltok i to paneler om kvinner og økonomi, 
og var også invitert til å presentere boken sin 
Counting on Marilyn Waring: New Advances 
in Feminist Economics.

Våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene 
er alle medlemmer i International Alliance of 
Women (IAW). Vi har lenge sett behov for et 
bedre samarbeid med våre søsterorganisasjoner i 
Norden, og IAW ønsker også å legge sterkere vekt 
på regionalt samarbeid mellom sine medlems
organisasjoner fremover. Her ser vi en mulighet 
for å koble det nordiske og det internasjonale 
samarbeidet. NKF tok derfor sammen med Dansk 
kvindesamfund initiativ til et regionalt nordisk 

Gjennom vårt medlemskap i International  
Alliance of Women (IAW) bidrar NKF til å 
fremme kvinnesaken internasjonalt, blant annet 
gjennom FNsystemet. IAW har representanter 
i mange FNorganer og leder av komi teen for 
frivillige organisasjoner ved FN i New York. IAW 
er også representert i Europarådet og medlem av 
den Europeiske kvinnelobbyen. IAW bidrar også til 
å spille inn tema og organisere seminarer i tilknyt
ning til FN: I år hadde tre såkalte sideevents, den 
ene organisert sammen med NKF, i forbindelse 
med kvinnekommisjonsmøtet i New York i mars. 
Vårt fellesarrangement bidro til satte søkelys på 
et tema som var lite fremme på dette møtet og 
som generelt får for lite opp merk somhet, kvinner 
økonomi, krisen og finans. Arrangementet er er 
omtalt annetsteds. De to andre om FNs resolusjon 
1325 om kvinner, fred og sikkerhet. 

I begynnelsen av november deltok vi på et regio
nalt formøte for neste års kvinnekommisjonsmøte. 

Nordisk forum vedtok også et slutt
dokument med anbefalinger til 
det videre arbeidet med kvinners 
rettigheter. Dette ble overlevert til de 
nordiske likestillingsministrene på 
avslutningsseremonien. Norge skilte 
seg negativt ut på flere måter, for det 
første gjennom manglende støtte til 
arrangementet. Mens Sverige bevilget 

10 millioner kr flere år i forveien og dermed 
finan sierte størstedelen av arrangementet, bevilget 
Norge en førtiendedel av dette, kr 250 000, i aller 
siste liten. Dette gjorde at deltakelsen fra Norge 
var generelt lav, selv om en del norske kvinne
organisasjoner deltok. 

Norges likestillingsminister Solveig Horne møtte 
buing ved flere anledninger, da hun argumen
terte for å avskaffe sexkjøpsloven og mot kvote
ring. Invitasjonen av Horne førte til en debatt i 
svenske medier. 

møte mellom de nordiske medlemsorganisasjone
ne i International Alliance of Women (IAW) i juni. 
Møtet fant sted i tilknytning til Nordisk Forum i 
Malmö., med deltakere fra Norge, Danmark og 
Finland.

Møtet vil bli fulgt opp av et nordisk samarbeids
prosjekt mellom fire nordiske IAWmedlemsorga
nisasjoner, om kvinner og økonomi i de nordiske 
landene. Samarbeidsprosjektet har fått finansier
ing gjennom NIKK og omtales annetsteds. 

Da er det 20 år siden Beijingplattformen ble ved
tatt, og statene må gjøre opp regnskap og veien  
videre pekes ut. Forhandlingen om hva som skal 
inn i forslaget til sluttdokument pågår nå.  
Samtidig går tusenårsmålene ut, og man skal 
vedta en ny plan for utvikling, post 2015. Et 
strids tema er om man klarer å få inn likestilling 
som et eget mål. Dette har kvinnebevegelsen  
jobbet veldig hardt for. 

Denne tautrekkingen om tekster kan virke ørkes
løs. Da er det viktig å huske at all fremgang for 
kvinners rettigheter bygger på kvinneorganisasjo
nenes kamper og mobilisering nasjonalt og inter
nasjonalt. Kvinnekonvensjonen og etterfølgende 
dokumenter, herunder Beijingplattformen, er re
sultatet av de store kvinnekonferansene i FNregi. 
Forsvar av oppnådde rettigheter, så vel som all 
videre fremgang, er avhengig av et fortsatt aktivt 
og levende sivilsamfunn. Derfor er finansiering av 
kvinneorganisasjonene et viktig punkt i forslaget 

til det videre arbeidet med kvinners 
rettigheter, i tillegg til utbygging 
av en struktur for likestilling i de 
enkelte land. Dette er høyst aktuelle 
tema også i Norge. Likestillingsut
valget, ledet av Hege Skjeie, pekte 
på at Norge mangler en struktur 

Vi setter penger og makt på den  
internasjonale agendaen

Nordisk Forum: «New Action on Women’s Rights», 
Malmø 12.15. juni 2014

Vi styrker det nordiske samarbeidet

Torild Skard foran bildet Drømmen 
om freden av Henrik Sørensen i 
FN-bygningen i Geneve. "Søren" 
var husvenn av familien da Torild 
vokste opp.Foto: UNOG Library

INTERNASJONALT – NORDISK INTERNASJONALT  – IAW
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International Alliance of Women, IAW
Styremøtet 2.6. oktober i Sveits 

for likestilling, og at manglende ressurser gjør at 
kvinneorganisasjonene ikke kan spille den rollen 
de burde som pådrivere for likestillingspolitikken. 

På møtet i Geneve foreslo og deltok IAW på to 
paneler, et om kvinner og økonomi, der IAW 
president Joanna Manganara og NKFleder 
Margunn Bjørnholt (som er med i IAWs styre og 
ansvarlig for IAWs arbeidsgruppe om kvinner og 
økonomi) hadde innlegg. I panelet om kvinner 
og makt, hadde tidligere NKFleder Torild Skard 
innlegg etter invitasjon fra IAW. 

UPRinfo, Geneve har alle relevante dokumenter og 
holder en database av anbefalinger knyttet til land.

Flere vedtak ble gjennomført under 
engasjert diskusjon 
• Ny kommunikasjonsstrategi med vekt på web

siden og bruken av sosiale medier. Websiden vil 
være IAWs ansikt og stemme til verden, mens 
internkommunikasjon skal ha egen nettadresse. 
International Women's News skal moderniseres 
og gis ut en gang i året i papirutgave. Danske 
Lene Pind leder den nye kommunikasjonsen
heten med fire unge medarbeidere fra tre verdens
deler. Lene oppfordret medlemmene til å følge 
IAW i de sosiale mediene med liking, tvitring og 
retvitring og på den måten gjøre IAW mer kjent.

• Anbefalinger til vurderingen av Beijing +20 og 
utviklingsplanen etter 2015. Temaer som kvin
ners økonomi, stereotypisering, vold, rettssyste
mer, helse, fred/ sikkerhet og klimaforandringer 
ble foreslått.

• Politisk uttalelse om videre implementering av 
handlingsplanen fra Beijing. Det ble stilt krav 
om sterkere mekanismer for evaluering og an
svarliggjøring på nasjonale og regionale nivå.

•  Uttalelse om støtte til kvinner og barn som lider 
under voldelige konflikter i noen arabiske land.

IAW gjennomførte sitt styremøte for 2014 i Sion, 
Sveits etter invitasjon fra den sveitsiske medlems
organisasjonen. Margunn Bjørnholt er styremed
lem i IAW, og Wenche Bustø møtte som stedfortre
der på møtet.

Som en paraplyorganisasjon for 41 nasjonale 
medlemsorganisasjoner skal IAW fremme kvinners 
menneskerettigheter globalt. 24 kvinner fra 17 
land deltok på møtet. Alle verdensdeler var repre
sentert, men de europeiske land var i flertall. I til
legg til deler av det valgte styret, møtte individuelle 
medlemmer uten stemmerett.

Årsrapport 201314
Årsrapporten var et hoveddokument på møtet. 
IAWs styrke, den brede internasjonale kontaktfla
ten, kom tydelig fram. Både arbeidet til de inter
nasjonale representantene i FNorganisasjonene 
og de seks interne kommisjonene ble presentert. 

Innleggene ble oppsummert og deler av dem inn
går i sluttdokumentet med anbefalinger fra dette 
regionale forumet til den sentrale Beijing+20pro
sessen. Den siste delen av uken i Geneve møttes 
regjeringene. Det var pinlig for Norge. Den første 
dagen sto Norges stol tom, før en tydelig ikke 
forberedt og dårlig informert person representerte 
Norge i siste del av regjeringsmøtet. Likestillings
ministeren deltok heller ikke på kvinnekommi
sjonsmøtet i New York tidligere i år. Om Norge 
nedprioriterer deltakelse i FNs arbeid med kvinners 
rettigheter er det meget betenkelig.

• Aksjonsuke? En arbeidsgruppen drøftet nye tiltak 
og metoder for å gjøre IAW mer kjent. Styret 
anbefalte at IAW gjennomfører en aksjonsuke. 
Ledelsen ble oppfordret til finne en felles gene
rell visjon slik at det enkelte land/region kan 
konkretisere tema ut fra egen situasjon.

Kommende møter i IAW:   
• Internasjonalt møte i 2015 i Kuwait ved Union 

of Kuwait Women's Association
• Kongress i 2016. IAW venter på invitasjon fra et 

land som vil være arrangør.

IAW er en organisasjon som favner vidt både 
med saker og medlemmers nasjonale/kulturelle 
bakgrunn. Visjonen Like rettigheter og likt ansvar 
har vi felles. Det gjorde inntrykk å møte så mange 
interessante og engasjerte kvinner som bruker 
egen tid og ressurser i arbeidet for kvinners rettig
heter. Samtidig krever det mye av organisasjonen 
å få til et effektivt samarbeid. Jeg har tro på at den 
nye kommunikasjonsstrategien vil knytte vanlige 
medlemmer, internasjonale representanter og 
ledelsen tettere sammen og gi større opplevelse av 
arbeidet mot et felles mål.

Wenche Bustø

President Joanna Manganara fra Hellas er bl.a  
hovedrepresentant til FN i New York. Hun er kjent 
som en dyktig forkjemper for feminismen gjen
nom mange år. 

Som leder for kommisjonen for feministisk 
økonomi rapporterte Margunn Bjørnholt både 
om arrangement om den økonomiske krisen i 
New York, feministisk økonomi på Nordisk Forum 
og høstens forum for de frivllige organisasjo
nene (NGO) i Geneve. Flere representanter var 
interessert i det regionale samarbeidet i Norden. 
Spørsmålet var om Norden kunne være et mulig 
forbilde for samarbeid i andre regioner? 

Universel Periodisk Rapport om menneskerettig
hetssituasjonen i alle land ble presentert på møtet. 
Women's International League for Peace and 
Freedom gav opplæring i hvordan IAW kan bruke 
rapportene for å fremme kvinners rettigheter. 

INTERNASJONALT – IAW INTERNASJONALT – IAW

① Informasjonssjef Lene Pind foran FN bygningen i Geneve. ② Kasserer Seema Uplekar og president 
Joanna Manganara. ③ Deltakere fra Norden: Signe Vahlun, Anne Wegge og Wenche Bustø

③②①
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Grunnlovsforlaget om rett til liv åpner for 
omkamp om abortloven

til medlemmene av Stortingets Presidentskap Stortinget

Norsk Kvinnesaksforening sier nei til universell 
likestillings og antidiskrimineringslov 

til statsminister Erna Solberg og likestillingsminister Solveig Horne

Høringsuttalelser

NKF er høringsinstans for en rekke departementer og har i år skrevet høringsuttalelser om reserva
sjonsrett for leger, økt midlertidighet i arbeidslivet, endringer i foreldrepermisjonsordningen og 
endringer i utlendingsloven og endringer i utlendingsforskriften. 

Høringsuttalelsene legges ut på nettsiden www.kvinnesak.no.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening har forståelse for Stortingets ønske om å fornye Norges Grunnlov 
nå i 2014, men dette gjøres etter vår mening uten at de fulle konsekvenser av de nye bestemmelsene er 
analysert. Landsmøtet peker på at når en grunnlovsbestemmelse først er vedtatt, har Stortinget ikke lenger 
kontroll med hvordan denne blir tolket og anvendt av domstolene. Dette gjelder også når det er tatt inn 
uttalelser i forarbeidene om tolkingen av bestemmelsen. Landsmøtets bekymring gjelder særlig forslaget 
til utforming av bestemmelsen om rett til liv som ser ut til å ha tilslutning fra Kontroll og konstitusjons
komiteens flertall, nemlig formuleringen ”Ethvert menneske har rett til liv” foreslått som første ledd i 
ny § 93. Etter vårt landsmøtes syn vil denne ordlyden kunne åpne, om ikke nå så i fremtiden, for å gjøre 
gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven fordi livet starter 
allerede tidlig i svangerskapet.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening oppfordrer derfor Presidentskapet til å sørge for at vedtak av en 
bestemmelse om retten til liv foreløpig utsettes til det foreligger en bestemmelse som sikrer at retten til 
abort ikke angripes ved domstolene.

Vedtatt av landsstyret på møte 10. mai 2014. På vegne av Norsk Kvinnesaksforening

Med vennlig hilsen 

Margunn Bjørnholt
leder, Norsk Kvinnesaksforening

Oslo 11.05. 2014

Norsk Kvinnesaksforenings landsmøte 10. mai 2014 vedtok følgende:
Norsk Kvinnesaksforening sier nei til universell likestillings og antidiskrimineringslov.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening er kjent med at Regjeringen tar sikte på å fremme utkast til ny lov 
om likestilling og antidiskriminering til erstatning av de fire diskrimineringslovene som ble vedtatt 21. 
juni 2013 (nr. 5861) og som alle ble satt i kraft med virkning fra 1. januar 2014. Norsk Kvinnesaksfore
ning er videre kjent med at NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern ligger til grunn for arbeidet. 

Etter NKFs syn er det ut fra et kvinneperspektiv store betenkeligheter med å innføre et mer generelt vern 
mot diskriminering som også skal omfatte diskriminering av kvinner på grunn av kjønn. Vi minner i 
denne sammenheng om at FNs kvinnekomité i sin uttalelse til Norges 7. periodiske rapport i 2007 uttalte 
skepsis overfor utvidelsen av likestillingsombudets oppgaver til også å omfatte annet diskrimineringsvern.

En felles lov er etter NKFs syn ikke den beste måten å sikre ulike og svært forskjellige gruppers menneske
rettslige vern mot individuell og strukturert diskriminering. Selv om ulike grupper blir diskriminert, er 
grunnlagene for diskriminering høyst forskjellige, og effektive tiltak av høyst varierende art. Kvinnesaksfo
reningen mener at en felles lov svekker de ulike gruppenes effektive vern.

Norsk Kvinnesaksforening mener at en felles lovgivning raskt vil føre til at Norge ikke oppfyller sine 
forpliktelser som tilsluttet FNs Kvinnekonvensjon som gjelder som norsk lov. Dette spørsmålet må vies spe
siell interesse under det pågående lovarbeidet. I denne forbindelse minner vi om at Kvinnekonvensjonen 
forplikter medlemslandene til positive og proaktive tiltak for å fremme kvinners stilling. Dette perspektivet 
frykter vi blir helt borte i en felles lovgivning.

Med vennlig hilsen 

Margunn Bjørnholt
leder, Norsk Kvinnesaksforening

UTTALELSER UTTALELSER
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Pensjonsreformen –  
revisjon i et kvinneperspektiv

til Finansdepartementet ved minister Siv Jensen

Uttalelse fra Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 2014:
Pensjonsreformen – revisjon i et kvinneperspektiv

Størrelse og uttakstidspunkt i de nye pensjonsordningene er avhengig av inntekt, tilknytning til arbeids
livet og alder. Dette rammer kvinner  fordi kvinner ofte har lav inntekt (gjennomsnittlig ca. 87 % av 
menn), kvinner har en langt mer ustabil tilknytning til arbeidslivet og kvinner jobber ofte deltid  
(ufrivillig). 

Pensjonsreformen skal revideres i 2017. Norsk Kvinnesaksforening henstiller derfor til Regjeringen om 
snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av reformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Systematisert 
kunnskap og forskning vil vise om pensjonsordningene diskriminerer med utgangspunkt i kjønn; om 
kvinner kommer spesielt dårlig ut i det nye pensjonssystemet på grunn av forskjeller i kvinner og menns 
levesett og yrkesvalg; om det finner sted en indirekte, systematisk forskjellsbehandling av kvinner; om 
systemet er rettferdig og om valgfriheten er reell. 

Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes.

Med vennlig hilsen 
Norsk Kvinnesaksforening 
v/ Janicke Karin Solheim

Landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening krever  
at sexkjøpsloven beholdes 

til statsminister Erna Solberg, justisminister Anders Anundsen og Justiskomiteen, Stortinget

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening, 10. mai 2014 vedtok følgende uttalelse:
Landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening krever at sexkjøpsloven beholdes.

Prostitusjon er en skadelig kvinneundertrykkende praksis. Helsekonsekvensene er store for de fleste av 
kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet den stereotype forestillingen 
om at kvinners kropper hele tiden skal være tilgjengelige for menn. Dette er holdninger vi vet ligger til 
grunn for andre former for vold mot kvinner som for eksempel seksuell trakassering, voldtekt og vold i 
nære relasjoner. Det er derfor nødvendig med tydelige lover og regler for å forebygge og forhindre prostitu
sjon. Sexkjøpsloven er et viktig verktøy for å oppnå likestilling, minske menns mot vold mot kvinner og 
redusere menneskehandel. 

Regjeringen bør ikke foreslå loven opphevet, men tvert imot styrke håndhevingen av den. I tillegg bør 
regjeringen styrke tiltak og programmer for å gi kvinner som vil ut av prostitusjon reelle alternativer til 
prostitusjon. En opphevelse av loven signaliserer dessuten at Regjeringen og Stortinget mener at prostitu
sjon er ønskelig i det norske samfunnet. Det vil være ytterligere et bevis på at Regjeringen og Stortinget 
ikke tar arbeidet for kvinners like rettigheter og rett til beskyttelse på alvor.

Med vennlig hilsen 
Norsk Kvinnesaksforening



36 3736 3736 3736 3736 3736 3736 3736 37

UTTALELSER UTTALELSER

NKF krever videre drastiske tiltak for å kutte  
nåværende klimagassutslipp

til statsminister Erna Solberg, klima og miljøminister Tine Sundtoft og Energi og miljøkomiteen

Ifølge FNs klimapanels (IPCC) andre delrapport om klimatrusselen, er mennesker, samfunn og økosyste
mer over hele verden rammet av klimaendringene. Om utslippene ikke kuttes, vil verden kunne oppleve 
alvorlige virkninger det ikke er mulig å snu. Både tilpasning og utslippskutt er nødvendig, sier IPCC. 

Tredje del av femte hovedrapport handler om tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp. Skal de 
farligste klimaendringene forhindres, må vi begrense temperaturøkningen til to grader, og det må handles 
nå. Norsk Kvinnesaksforening krever at norske politiker snarest viser vilje til å ta advarslene på alvor og 
handler deretter. Det er på høy tid at det nå fremmes og vedtas konkrete tiltak for å kutte utslippene i Norge. 

Ifølge IPCC må halvparten av utslippene kuttes innen 2050. Samtidig understreker de at det fortsatt er 
mulig å nå togradersmålet dersom verdens nasjoner setter i verk en rekke teknologiske tiltak og endrer sin 
atferd. I rapporten peker forskerne også på at jo lengre tid det tar før vi erstatter karbonbaserte energikilder 
med renere energi, jo vanskeligere og dyrere vil det bli å nå målet.

Nåværende utslippsnivåer vil gjøre planeten 3,7 til 4,8 grader celsius varmere innen 2100, noe som kan bli 
katastrofalt. 
Vår livsstil og kultur har en betydelig påvirkning på energibruk og utslipp. Rapporten påpeker at endrin
ger i forbruksmønsteret vårt når det gjelder reising, energibruk i hjemmet, valg av produkter som varer 
lengre, kostholdsendringer og reduksjon av matavfall og lavere forbruk er viktig. Dette gjelder særlig i de 
mest utviklede landene, der utslippene kan bli vesentlig lavere. Norsk Kvinnesaksforening krever derfor at 
regjeringen legger til rette for holdningsendringskampanjer. Regjeringen bør dessuten omdisponere skat
ter og avgifter, slik at det blir dyrere å forurense enn å ta miljøvennlige valg.

NKF krever videre drastiske tiltak for å kutte nåværende klimagassutslipp i statsbudsjettet for 2015, som 
de store utslippene på Mongstad, Snøhvit, fra sementfabrikken i Brevik og på oljeplattformene. Utslippene 
fra vegtrafikken må reduseres kraftig. Utvikling og vekst av fornybar energi og grønne arbeidsplasser må 
prioriteres. 

Norge må kutte i samsvar med sitt ansvar, dagens utslippsnivå og vår økonomiske kapasitet. De som har 
gjort minst for å skape klimaendringene er de som rammes hardest. Dette er grunnleggende. Rike land 
må bidra med penger for at fattige land skal sette i gang med klimatiltak. 

Kvinner er underrepresenterte i beslutningsorgan som gjelder miljøspørsmål, både nasjonalt og interna
sjonalt. NKF ber derfor regjeringen sørge for at kvinner blir bedre representert i disse organer. I utviklings
land, hvor kvinnene generelt har lavere status enn menn, er hun påfallende perifert representert. Vi ber 

derfor også om at den norske bistandspolitikken tar miljøproblemene på alvor og setter søkelyset på 
hvordan en ved å støtte kvinnenes stilling også kan påvirke miljøet og minske klimaendringene. 

Feminisering av fattigdom er utbredt på verdensbasis, ofte forårsaket av miljøutfordringer. Kvinners 
erfaringer er sentrale i kampen mot aktuelle klimautfordringer og fattigdom, og må derfor med i all 
politikkutvikling.

Med vennlig hilsen 
Norsk Kvinnesaksforening v/ Janicke Karin Solheim

Landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening krever at 
støtten til kvinneorganisasjonene økes 

til Stortingets finanskomite, Stortingets familie og kulturkomité og statsråd Solveig Horne

Landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening, avholdt den 10. Mai 2014 krever at støtten til kvinneorganisasjo
nene økes. 
I konklusjonene fra FNs kvinnekommisjonsmøte i 2014 oppfordres regjeringene til å tilføre ressurser 
og økonomisk støtte til organisasjoner som arbeider for å fremme kvinners rettigheter og med å styrke 
kvinner og likestilling. Norsk kvinnesaksforening har gjentatte ganger pekt på at den lave støtten til kvin
neorganisasjonene er et demokratiproblem. Skjeieutvalget pekte også på behovet for å øke ressursene til 
kvinneorganisasjonene om de skal spille en reell rolle i den politiske prosessen. Det årlige driftstilskuddet 
er i dag for lavt til at kvinneorganisasjonene skal kunne spille en nødvendig rolle i samfunnet som en 
pådriver for videreutviklingen av kvinners rettigheter i vårt samfunn. 

Støtten til de enkelte kvinneorganisasjonene må økes for at Norge skal kunne anføre overfor FNs Kvin
nekommisjon at man har tatt skritt til å oppfylle sine forpliktelser etter FNs kvinnediskrimineringskonven
sjon og om kvinneorganisasjonene skal spille en rolle i samfunnet, slik Skjeieutvalget fastslår. 

I tillegg til økt støtte til kvinneorganisasjonene enkeltvis, må kvinneorganisasjonene også gis ressurser til 
samarbeid, slik vi ser i EU og i flere enkeltland, der myndighetene støtter kvinnelobbyer. I Norge har flere 
kvinneorganisasjoner i 2014, etter initiativ fra Norsk kvinnesaksforening, gått sammen om å stifte Norges 
Kvinnelobby. Målet er å styrke organisasjonens evne til å fremme saker og delta i den offentlige debatten 
i spørsmål av felles interesse for organisasjonene. Etter vårt syn bør denne paraplyorganisasjonen få en 
egen, fast grunnstøtte som er stor nok til å ha et permanent sekretariat over statsbudsjettet.

Med vennlig hilsen 
Norsk Kvinnesaksforening v/ Margunn Bjørnholt, leder
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Større risiko for fødende kvinner i Norge
til helseminister Bent Høie, justisminister Anders Anundsen og barne og likestillingsminister Solveig Horne

Uttalelse vedtatt av NKFs arbeidsutvalg 

Norsk Kvinnesaksforening er bekymret for fødende kvinner og deres barns sikkerhet. Antallet ikkeplanlag
te fødsler utenfor sykehus er nesten doblet de siste tretti årene, og dødfødsler forekommer mer enn dobbelt 
så ofte utenfor sykehus som på sykehus, viser en ny forskningsartikkel. 

Forskerne fant også at dødstallet blant dem som ble født utenfor sykehus ikke har gått ned i løpet av de 15 
årene forskerne har undersøkt.

– Dødeligheten rundt fødsel for dem som blir født utenfor sykehus har holdt seg på samme nivå i mange 
år, så vi har ikke sett en forbedring i resultatene der, slik som vi klart har sett på dødeligheten rundt fødsler 
som skjer ved sykehus, sier Björn Gunnarsson, som er overlege og forskningsstipendiat i Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse.

Forskerne påpeker det sannsynlige; at økningen av fødsler utenfor sykehus skjer fordi antallet fødeinstitu
sjoner er kraftig redusert. I 1972 fantes det 158 fødeinstitusjoner i Norge mot 51 i dag. Dermed har mange 
fødende fått betydelig lengre reisevei, og større risiko for ikke å rekke frem til sykehuset tidsnok.

Ifølge rapporten har unge kvinner som har lang vei til sykehus og flergangsfødende den største risikoen 
for ikke å nå fram i tide. Vansker med å forløse barnet og blødning hos mor er det som fryktes mest, i 
henhold til Tanja Hade, som er ambulansesjåfør og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

Utfra de fakta den nye forskningsrapporten presenterer, mener Norsk Kvinnesaksforening at sikkerheten 
for fødende kvinner og deres barn ikke er godt nok ivaretatt. Vi krever derfor at ansvarlige myndigheter 
snarest utbedrer forholdene.

Med vennlig hilsen 
Norsk Kvinnesaksforening 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 
til Stortingets partigrupper

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 har fått en usedvanlig barne og kvinnefiendtlig profil. Norsk 
kvinnesaksforening forventer at støttepartiene bidrar til å rette opp dette under behandlingen i Stortinget.

Med vennlig hilsen 

Norsk Kvinnesaksforening
Margunn Bjørnholt, leder

Oslo, den 22.10.2014

9. Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning behandles på 
samme måte som lovendringer. For gyldig vedtak 
om oppløsning kreves i tillegg at dette gjentas på 
nytt ekstraordinært landsmøte kalt sammen med 
minst én måneds varsel.

Ved oppløsning skal det disponeres slik over 
foreningens midler:

Maleriene av Randi Blehr og Gina Krogh 
overdras til et egnet offentlig museum, men avle
vering kan utsettes så lenge Oslo Kvinnesaksfore
ning (OKF) benytter leiligheten i Majorstuveien.

Leiligheten i Majorstuveien 39 eies i fellesskap 
av NKF og OKF med en ideell halvpart hver. Inn
tektene fra salg av NKFs halvpart av leiligheten 

med inven tarer skal tilfalle en organisasjon som 
arbeider for kvinners rettigheter. Men om OKF 
fremdeles eksisterer når NKF oppløses ved vedtak 
etter første ledd, kan OKF benytte NKF’s ideelle 
halvpart av leiligheten i Majorstuveien så lenge 
OKF ønsker det. Vedtas OKF oppløst eller ønsker 
OKF å selge leiligheten, skal det disponeres over 
NKFs halvpart av provenyet som nevnt foran.

Eventuelle andre aktiva som måtte foreligge 
når NKF oppløses etter første ledd, tilfaller OKF 
dersom foreningen fremdeles eksistere. Dersom 
så ikke er tilfelle, tilfaller midlene organisasjon 
som nevnt i bokstav b.

NKF og OKF inngår snarest avtale om henholds
vis OKFs og NKFs disponering av leiligheten i 
Majorstuveien 39.

Vedtektsendring vedtatt på landsmøtet 2014
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that they become open, 
democratic and inclusive 
and that they safeguard 
women’s interests on an 
equal basis with men’s. 
Finally Torild Skard is 

of the view that gender equality is unlikely to 
become a reality in societies where primarily 
neoliberal economic thinking and pressures 
determine policies.

However it is questionable whether these changes 
would help women to become equal citizens 
with men if traditional power relations between 
the genders are not changed. My conclusion is 
rather pessimistic as decades and decades after 
women started claiming political rights and the 
governments committed themselves to recognize 
and observe these rights, there are still very few 
women in legislative and executive bodies. 

However, women continue to resist in both 
familiar and more inventive ways attempting in 
so doing to redefine the nature of feminism and 
politics and to challenge patriarchal and neo
liberal orthodoxies.

Joanna Manganara
President IAW

Sterkt forkortet versjon. Hele artikkelen  
er lagt ut på hjemmesiden til NKF.

system as democracy is 
based on the principle 
that people are equal  
and it is the people that 
should govern.  
But if democracy is neces
sary, it is not sufficient.

Another condition was socioeconomic develop
ment that has contributed to women getting 
better health, more education and participating 
in the labor market to a greater extent.

The women’s movement has been an important 
factor which has affected women’s political 
representation. An international women’s move
ment arose during the 19th century in industrial 
countries and their colonies among others in 
Sri Lanka and India where S. Bandaranaike and 
Indira Gandhi became Prime Ministers. Inspired 
by a new wave of feminism in the 70’s women 
started to participate in formal politics. They  
demanded representation of women in public life.

Finally the communication revolution over the 
past few decades, that has increasingly made the 
world into one, has affected women’s opportuni
ties in the political field.

What should be done?
Torild Skard in her recommendations puts an 
emphasis on political institutions and political 
culture. She asks for institutional changes so 
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The aim is to get a picture as clear as possible of 
the various factors interacting that permit women 
to become national leaders.

What were the general conditions that 
helped increase the number of female 
Presidents and Primeministers?
The first women came to power often as a result 
of family connections. 
S. Bandaranaike and Isabel Perón were both 
widows of politicians while Indira Gandhi was the 
daughter of the first Indian Prime Minister. Out 
of the first five female pio neers only Golda Meir 
in Israel was elected on her own merits.

Most of women female leaders rose to the top 
after 1990 whereas 20 women became President 
or Prime Ministers during the 30 years from 1960 
to 1990. This figure has more than doubled in the 
20 years that followed from 1991 to 2010. A total 
of 53 women rose to the level national leaders.

According to Skard there were three paths for 
these women to struggle upwards a) as substitutes 
who take over a family member’s position of 
power b) as insiders or climbers in the political 
parties c) as outsiders who obtain a position of 

Torild Skard: 
Women of Power

Half a century of  
female Presidents and Prime Ministers worldwide

By Joanna Manganara President IAW

Torild Skard’s fascinating book on Women in Power is the first comprehensive 
overview of how and why women made it to the top of political leadership in the 
years after World War II till 2010. It presents 73 Presidents and Prime Ministers 

from around the world organized by chronology and geography. 

power on the basis of occupational activities, par
ticipation in NGO’s or at grassroots level outside 
the parties. In 2010 19% of women top leaders 
had accessed power by being substitutes, 68% 
were insiders and 15% were outsiders.

One of the conclusions of this book is that a 
major factor to make it possible for women to 
become national leaders, is a democratic political 

BOKOMTALER BOKOMTALER
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Både økologisk og feministisk økonomi er to kri
tiske tradisjoner som kanskje vil tjene på å sam
arbeide hevder Iulie Aslaksen, Torunn Bragstad 
og Berit Ås. De stiller spørsmål ved tankegang om 
egenytte som preger dagens rådende økonomiten
king. Begge tradisjonene har et helhetsperspektiv 
på økonomien og fokus på omsorgsverdier, 
naturen og jordklodens evne til bærekraft.

Boka om Marilyn Waring er radikal i sin kritikk 
av hele økonomifaget og tester de fleste grenser 
for hva økonomer skal bry seg om. Spørsmål som 

Med disse ordene, sammen 
med en av sine harmoniske 
illustrasjoner, avslutter Berit 
Dahl Soltvedt sin spesielle og 
nylig utkomne bok. Avslutnin
gen er betegnende for bokens 
innhold: Verden er ved vekstens 
grenser. Hvordan kan vi snu en 
krise til nye muligheter?  
Boktittelen fremstiller budskapet;  
Vi må ta fatt NÅ – om jordas fram
tid, fantasien og livskunsten.

Berit Dahl Soltvedt er psykolog, kunstner, forfat
ter og aktivist, og alle egenskapene gjenspeiles 
i boken. Her er gjennomgående refleksjoner 
over samfunnets stadige krav om økt vekst og 
forbruk, om utfordringer både lokalt og globalt, 
og kreative forslag til løsninger. Boken består av 

Berit Dahl Soltvedt: 
Vi må ta fatt NÅ 

"En annen verden er mulig. Den er underveis. På en rolig dag kan jeg høre den puste."
(Den indiske forfatteren Arundhati Roy) 

kortere arbeidsdag og omsorgsarbeid, miljø kon se 
 kvenser av stadig større forbruk, spørsmål rundt 
finanskrisa og regulering av finansmarkedet bør 
vær være sentrale i samfunnsdebatten i en tid med 
stadig større ulikhet og maktkonsentrasjon.

Bør Norge få et system som Skottland som årlig vur
derer budsjettet ut fra et kjønnsperspektiv? Hva med 
en opplyst debatt om SSBs utregninger som viser at 
6t dagen ikke vil redusere den økonomiske veksten 
i Norge? 

Wenche Bustø

artikler og historier, og 
forfatterens egne, vakre 
og symbolske illustra
sjoner. Første del gir et 
historisk tilbakeblikk 
over egen virksomhet 
de siste 1020 årene. 
Siste del er tenkt som 
en prosessbok, en 

kilde til ettertanke og utvikling.

Forfatteren har bodd i Lier siden 1972. Hun har i 
alle år engasjert seg i mennesker og samfunn, og 
for en bærekraftig utvikling. Hun har lenge vært 
bekymret for menneskenes stadig økende forbruk 
av jordas ressurser:

Counting on Marilyn Waring: 
New Advances in Feminist Economics
Redaktører Margunn Bjørnholt og Ailsa McKay

Fagfeltet feministisk økonomi 
startet med den banebrytende 
boka If Women Counted i 
1988. Marilyn Waring viste 
hvor utilstrekkelig nasjo
nalbudsjettet var for å måle 
verdiskapingen i samfunnet. 
Hverken kvinners ubetalte 
arbeid eller naturressurser 
ble regnet med. I artikkel
samlingen viser en rekke 
internasjonale forskere 
hvordan Waring har in
spirert dem til å videreutvikle feltet.

Temaer som verdien av ulønnet husholdsarbeid, 
nasjonale og internasjonale politiske prosesser, 
fokus på likestilling i statsog kommunebudsjetter, 
ulønnet omsorgsarbeid og HIV/Aids politikk er satt 
i sammenheng med Warings ideer.

Ulønnet arbeid og økonomisk vekst
De norske forskerne Charlotte Koren og Iulie 
Aslak sen har skrevet et kapittel om husholdnings
arbeidet, økonomisk vekst og konsummuligheter. 
De konkluderer med at ubetalt arbeid i hushold
ningen står for en betydelig økonomisk verdi 
både i utviklede land og utviklingsland. Mye av 
det vi har regnet for økonomisk vekst er egentlig 
produksjon flyttet til markedet. Veksttallene bør 
nedjusteres i følge forfatterne. Kvinnearbeid som 
tidligere var ulønnet, er blitt en del av velferdsøko

nomien. SSB har gjennomført tidsbruksstudier 
siden 1971 hvert tiår. Fra 1988 har man beregnet 
den økonomiske verdien av husholdsarbeid ut fra 

tidsbrukstudiene.

Artikkelen til Sabine O`Hara, 
USA tar opp hvor viktig omsorg er 
både for å forstå og opprettholde 
økonomien. Omsorg ses som en 
grunnbetingelse for at markeds
basert økonomi skal fungere. Ikke 
bare skal det produseres barn, men 
barn, maskiner, relasjoner og miljø 
trenger omsorg og pleie. Omsorg 
betaler seg, men vi lærer i stedet at 
det er utgifter for samfunnet.

Verdsetting av morsmelk er tema for 
australsk Julie P. Smiths artikkel. Ammer du bar
net ditt selv, er verdien ikke synlig i nasjonalregn
skapet, men hvis du kjøper morsmelkerstatning 
bidrar du til BNP. Norge har anslått verdien av pro
duksjon av morsmelk siden midten av nittitallet. 
Det fins et marked for morsmelk og en pris. Folk 
kan kjøpe det på nettet og andre land har marked 
for ammer der svangerpermisjonen er kort.

Helhetsperspektiv
Nedskjæring i offentlig sektor og betalt omsorg 
betyr at arbeidet fortsetter som ulønnet av kvinner. 
Kvinner rammes hardere enn menn av kutt i 
offentlig sektor både fordi de jobber der og fordi 
de er hyppigere brukere av offentlige tjenester enn 
menn. Når tilbudene til barn og eldre kuttes, faller 
arbeidet tilbake på husholdet. Der blir de en del av 
kvinners ubetalte arbeid.

Feministisk økonomi

For framtid, fantasi og frodighet
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Årets roman fra Vigdis Hjorth er vittig, stapp
full av selvironi, men også preget av etter
tenksom refleksjon over hvilke idealer vår tid 
bygger på. Det er som hun vil holde opp et 
speil, både for å se eget og velferdsNorges 
møte med strømmen av arbeidsinnvandrere. 
Spørsmålet blir da: Er bildet gjenkjennelig? 
Jeg mener ja. 

Boken handler om en 50årig kvinnelig 
tekstilkunster, Alma, som eier en gammel villa. 
Den har hun kjøpt for penger hun arvet.  
(Hun er altså en «uskyldig riking», for å si det 
slik. En ikke uvanlig selvpresentasjon i dagens 
Norge.) Alma bor alene i huset og lever av sin 
kunst. For å spe på inntekten leier hun ut en liten 
leilighet i huset.

Leieboerne er en polsk familie, som bor trangt og 
kummerlig. Alma liker ikke å ha folk innpå seg, 
men er avhengig av pengene. 

Forholdet mellom huseier og leietaker blir gradvis 
dårligere. Alma mener de bruker for mye strøm, 
dusjer for mye, har ovner på for fullt. De glemmer 
å kildesortere og parkerer på plenen, som hun har 
bedt dem om å la være, osv.

Javisst, javisst, men ser hun dem som mennesker? 
Forstår hun hvor stramt de har det? Har hun hjerte 
for den lille jenta som vokser opp i hennes hus?

Alma er et samfunnsengasjert menneske. Hun 
støtter alltid de svakeste. Hun reflekterer mye 
over forholdet mellom mennesker og syr på et 
bilde som skal bringe fram tanker om «hvordan 

Vigdis Hjorth: 
«Et norsk hus»
Cappelen Damm

det skal være blant 
menneskene» Hun 

reagerer negativt på småborgerlige normer. Hun 
har nå fått en bestilling på et teppe som skal 
markere grunnlovsjubileet. I denne forbindelse 
tenker hun på forholdet eier – leietaker – slik sett 
i grunn lovens perspektiv.

Hun er opptatt av kvinnekamp og har fordypet 
seg i en opprivende 100 år gammel historie om 
en kvinne som ble tvangsgiftet.

Mens Alma arbeider med sitt, gjør leieboerne 
henne stadig mer frustrert, til slutt eksploderer 
hun. Det blir ikke noe vakkert syn. 

En idealist som i praksis ikke lever opp til sine 
idealer? Vigdis Hjorth gjør det på en vittig og 
dagsaktuell måte. Beskrivelsen av Almas alkohol
vaner, reiser og kompliserte familieliv er fargerik. 
Hennes refleksjoner over kunstens mål er åpne 
og gode. Samtidig er Alma irriterende smålig 
og ekstremt selvopptatt. Vi aner hvor vi skal og 
avventer – lenge – det store smell.

Det blir virkningsfullt og tankevekkende – ikke 
bare for Alma.

Berit Dahl Soltvedt

Tre trygge veivisere fra boken VI MÅ TA FATT NÅ  
av Berit Dahl Soltvedt

I slekt med Alma

– Vi tror at vi kan forbruke en og 
en halv jord klode. Grensen for 
vekst er for lengst passert.  
Naturen bruker ett og ett halvt år 
på å regenerere det vi forbruker på 
ett år. Det ser dessverre ikke ut til at 
politikerne forstår konsekvensene, 
sier Soltvedt.
– Prognosene viser at vi vil for
bruke to jordkloder i 2030, og tre jordkloder i 2050. 
Det vil en gang si stopp. Derfor må vi tenke nytt.

Nye tanker gir nye løsninger
Soltvedt har gitt ut flere bøker og en rekke hefter, 

har kunstutstillinger med tyde
lige budskap, og arrangerer semi
narer med internasjonale kapa
siteter i ny økonomisk tenkning. 
Det er på grunnlag av denne nye 
økonomiske tenkningen hun 
finner nye løsninger.

– Vi kan ikke løse dagens pro
blemer med de sam me syns måtene som skapte 
problemet. Vi er nødt til å tenke annerledes 
påpeker hun.

– Vi må gå fra konkurranse til samarbeid. Nå 
ønsker de store å bli enda større, og småbedrifter 
tvinges til å legges ned. Vi må gå fra billigst mu
lig, til tryggest mulig for flest mulig. Med en slik 
holdning blir vi ikke riktig så rike, men vi får det 
mye morsommere, sier hun.

25. juni holdt Soltvedt foredrag på Litteraturhuset 
i Oslo. Temaet var nettopp: «Verden ved vekstens 
grenser. Hvordan kan vi i Norden snu ei krise til 
nye muligheter?»

– Hovedbudskapet mitt er at vi først må våge å se 
problemet. Da kan skaperkraften forløses, og få 
oss til å se framover mot nye løsninger. Du kan 
starte der du bor, oppmuntrer Soltvedt. 

Janicke Karin Solheim
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frostblemmer på sprukne røde hen
der. Til slutt henger de opp til tørk 
undertøy, kjoler, skjorter, laken, 
duker – og menstruasjonsbind. Det 
tar hele mandagen. Polly er 10 år 
gammel, reddet fra et barnehjem 
som var verre, for på Longbourn får 
hun i det minste nok mat, en varm 
seng og litt omsorg fra husholder
sken Mrs Hill. 

Vi får vite hva slags mat tjenerskapet spiste, 
hvordan de gjorde rent, hvordan de lagde såpe, 
hva de gjorde når herskapet var borte på visitt, hva 
de syntes om å arve døtrenes avlagte kjoler og at 
de hadde sine egne kjærlighetshistorier. Sarahs 
historie er en underfundig parallell til Elizabeths. 
Han er stolt og hun er fordomsfull, men de får 
hverandre til slutt, lakeien og tjenestejenta. Enda 
var hun nær ved å falle for feil mann.

Vi får også vite mer om krigen og den brutale 
omverdenen som Austens heltinner levde i, men 
isolert fra. Lakeien har vært vervet soldat. Austen 
er av noen blitt kritisert for å skrive som om 
samfunnsomveltningene med den begynnende 
industrielle revolusjon, terroren i Frankrike, den 
blodige krigen med Napoleon, brutaliteten i den 
engelske marinen, ikke eksisterte. Men hun kjente 
godt til alt dette, slik som hun godt kjente til slitet 
med storvask, rengjøring og matlaging. Hun 
hadde brødre i marinen og vokste opp i et hjem 

som riktig nok var god middel
klasse, men ikke med en tjenerstab 
som i de store herskapshusene. 
Da faren døde, sto hun sammen 
med mor og søster på bar bakke. 
Hun visste nok både hvordan 
man vasket menstruasjonsbind 
og tømte nattpotter. Antakelig 

kjente hun også noe til brutaliteten om bord på 
krigsskipene, hvis vi skal dømme etter en replikk i 
Mansfield Park. 

Personlig synes jeg det er greit at hun valgte å ta 
for seg problem som alltid vil eksistere, uansett 
samfunn og klasse, nemlig hvordan vi skal leve 
sammen uløselig knyttet til mennesker som er  
dummere enn vi selv, slemmere enn vi selv, klo
kere og snillere enn vi selv, uten å isolere oss, men 
også uten å miste vår egen integritet. 
 
Foruten at hun klart beskrev den harde økonomis
ke virkeligheten som også middeklassens kvinner 
led under på hennes tid.

Det var reklamen for Jane Austen. Longbourne tar 
for seg alt Austen med rette eller rette ikke skrev 
om. Her får vi Jane Austens verden på vrangen.

Hilde Bojer

Jane Austen på vrangen

«Et norsk hus» heter boken. For meg gir boken et  
avslørende bilde av et menneske som vil leve livet  
sitt med alle de gleder det er vant til: reiser, alko
hol, bekvemmelighet, fornøyelser, familieliv, sex, 
tanker, kunst og store ord om solidaritet – og der  
til ha for fem øre til overs for verden for øvrig, i 
praksis en liten polsk familie.

Spørsmålet vi stiller oss er om vi er i slekt med 
Alma.

Gunhild Ramm Reistad

Jo Baker: Longbourn
Transworld publishers 2013

Hvis Miss Elizabeth måtte 
vaske sine egne klær, ville 
hun være mer forsiktig med å 
slepe skjørtekanten sin i søla, 
tenker Sarah, tjenestejente 
på Longbourn. Longbourn er 
godset hvor Elizabeth Bennet 
og familien hennes holder 
til i Jane Austens ”Stolthet og 
Fordom”.   

Det er skrevet utallige oppfølgere og variasjoner 
over Jane Austens romaner. En av de seineste 
er P. D. James nokså ekle ”Døden kommer til 
Pemberley”, som kopierer Jane Austens lukkede 
overklasseverden, men helt mangler hennes 
refleksjon og vidd – og bitende kritikk av den 
samme overklassen.

Jo Baker har gjort noe helt annet. 
Hun følger handlingen i Stolthet 
og Fordom sett fra tjenerskapet 
på Longbourn. Hos Jane Austen er 
tjenerskapet underforstått; alltid til 
stede men nesten aldri med navn 
og aldri med personlige egenskaper. 
Den årvåkne leser blir fristet til å 
spørre, som Brechts lesende arbeider: 
Hvem lagde middagen? Hvem kjørte 
karossen? Hvem striglet hestene og 
måkte ut stallen? Hvem brakte brev og 
pakker til og fra, om det regnet aldri 
så mye? Hvem tømte nattpottene?  

Og, altså, hvem vasket tøyet? 

Hos Jo Baker er det Sarah og Polly. De står opp klok
ka halv fem en kald høstmorgen og henter vann. De 
fyrer opp under kobberkjelen, koker tøyet, gnir det 
på vaskebrett, skrubber flekkene ekstra godt, stiver 
Mr Bennets halsbind og skyller i kaldt vann med 

Vigdis Hjorth 
Foto: C. Hill / 
Wikipedia

Jo Baker. Foto: Marshall Camera 
Press London
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