Hva betyr EU for norsk likestillingspolitikk?
6. mars kl. 14.00 – 16.00 på Institutt for
samfunnsforskning.
EU og EØS vil svekke nordisk likestilling, ble det
hevdet før EU-avstemningen i 1994. Et flertall av
kvinnene i Norge stemte nei til EU i 1994 og
sentralt i debatten stod påstanden om at
medlemskap i EU ville svekke velferdsstaten og
likestillingen i Norge. Har europeiseringen gitt
mer eller mindre likestilling i Norden siden da?
25 år senere, med Brexit og vår egen voksende EØS-motstand som bakteppe, er tiden inne for å gjøre
opp status: Hva har den europeiske integrasjonen betydd for likestillingen i Norden? Har EU bidratt
til å svekke nordisk likestillingspolitikk? Eller er det tvert i mot slik at europeiske forpliktelser har
styrket likestillingsarbeidet?
I en fersk bok fra CORE – Europeisering av nordisk likestillingspolitikk, redigert av Cathrine Holst,
Hege Skjeie (døde høst 2018) og Mari Teigen – undersøkes betydningen av EU i et
likestillingsperspektiv. Hva har EU betydd for EU-landene Sverige og Danmark – og hva med
«annerledeslandet» Norge?
Boka har bidrag fra Lise Rolandsen Agustin, Anette Borchorst, Lenita Freidenvall, Erle Inderhaug,
Kirsten Ketscher, Hannah Løke Kjos, Karin Oline Kraglund, Helena Seibicke og Oda Sletnes. Boka var
dessverre ikke ferdig fra trykkeriet til dette seminaret, men jeg skal bestille den.
Mari Teigen, leder for CORE – senter for likestilling, ønsket velkommen til seminaret, og
statssekretær i DU, Audun Halvorsen åpnet. Cathrine Holst, professor ved Universitetet i Oslo og
forsker ved CORE presenterte boka, og det kom kommentarer fra Heidi Nordby Lunde, leder av
Europabevegelsen, Kathrine Kleveland, leder av Nei til EU, Hanne Bjustrøm, Likestillingsombud og
Cathrine Holst.
Etter kommentarene var det en paneldebatt med de samme menneskene, ledet av Marie Simonsen.
Dessverre har EU i dag så mange problemer at kvinnesaken/likestilling kommer langt ned på
agendaen. Det finnes en European Women’s Lobby som opplever stor frustrasjon over at dette ikke
er høyt oppe i prioriteringene hos EU, da dette var veldig viktig da EU ble skapt i sin tid. Det var
vanskelig å forstå om Norge var best stilt i likestillingskampen innenfor eller utenfor, og uansett har
Norge så mange avtaler med EU gjennom EØS at det egentlig ikke gjør så stor forskjell. Alle var enige
om at boken må leses – den viser alle sider om Norges likestilling status samtidig som den analyserer
EU på godt og vondt.
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