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I arrangement av Norske kvinners Sanitetsforening.  

Sanitetskvinnene mente dette var et viktig tema for møtet, og samtidig skulle de gjøre ære på Torild 

Skard, som nettopp fylte 85 år, og som jo har vært og er en markant kvinneforkjemper i Norge, 

sammen med sin søster og mor, og i sine stillinger i departement og Unicef blant noe, og med alle 

bøker hun har skrevet. Vi var mye sammen med Torild i Elfenbenskysten da hun var regionalsjef for 

Unicef, og dette var også en av grunnene til at jeg gikk på dette møtet.  Generalsekretæren i NKS, 

Grethe Herlofsson gjorde stas på Torild og fortalte om hele hennes liv. Og på slutten av møtet var det 

gaveoverrekkelse og blomster.  

Disse spørsmålene ble stilt: Hvor er likestillingen i Norge på vei? Hva har egnetlig et politisk skifte å si 

for likestilling? Og hvor er de politiske ambisjonene på likestillingsfeltet? 

Kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen kom og snakket om den nye regjeringens 

likestillingspolitikk. Budsjettet til kvinnesaken skal økes, Ilos lov om seksuell trakassering på jobb skal 

ratifiseres av Norge, og denne regjeringen skal jobbe for å få inn en egen paragraf om dette under 

HMS i arbeidsmiljøloven. Det er ikke tvil om at Annette brenner for dette, hun er glødende engasjert. 

Hun er flink når det gjelder kultur også (som jeg ser i jobben min) men dette ivrer hun for. Jeg har 

tidligere sagt det samme om Abid Raja. Når det gjelder likestilling og diskriminering, virker 

engasjementet deres mer ekte! Og bra er jo det. Hun mente også at man må gjøre mer med 

heltidssatsningen og faste stillinger. Spesielt i kvinnedominerte yrker.  

Mari Teigen fra CORE – snakket om det fremdeles kjønnsdelte arbeidsmarkedet, med mye deltid.  

Vibeke Blaker Sand, professor i rettsvitenskap ved UIO.  – Kvinners rettssikkerhet. Hvis man ikke har 

tilgang på rettssikkerhet får man jo heller ikke håndheving. I 2017 kom det en ny likestillingslov og 

om håndheving. Retten tar bare saker om arbeidsforhold, og mange av disse sakene handler ikke om 

det. Mange saker henlegges i nemda – og dette bryter med EØS og EUs rettslige krav.  

Elisabeth Sward, seniorrådgiver på kvinnehelse i NKS. Hun sitter også i kvinneutvalget om som i disse 

dager utarbeider en NOU om kvinnehelse. Total likestilling krever forskjelligheter! 

Paneldebatt hvor Ahazia Majid, journalist i VG var moderator: 

Marian Hussein (SV), Margrethe Haarr  (Sp), Sandra Bruflot (H) og Tobias Line (Ap).  De var stort sett 

enige. Helse og omsorgsektoren er viktig spesielt nå under pandemien. Staten må kreve likestilling i 

alle statlige bedrifter til å begynne med. Styrke kommunesektoren og styrke Likestillingsombudets 

mandat.  Det trengs et eget kompetansesenter for kvinnehelse i Norge. Vet ikke om jeg synes noen 

av politikerne har dette fremst i pannebrasken.  

Og Torild Skard holdt et flammende takkeinnlegg, hvor hun mener vi absolutt ikke er ferdige med 

kampen og kom med mange grelle eksempler fra sitt virke.  

Ikke et helt FN-relevant tema kanskje, kanskje ikke. Men det er 40 000 Sanitetskvinner i Norge, og jeg 

synes vi skal samarbeide med dem om gode prosjekter og de finansierer mye bra forskning som vi 

også har nytte av.  
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