
Frokostmøte 8.mars på Kulturhuset 
 
Arrangører, LO og Arbeiderpartiet.  
 
«ENDELIG NY REGJERING» Hvordan sørger vi for at det faktisk blir damenes tur? 
Etter åtte år med likestilling i revers, har Norge nå fått en ny regjering. Ap gikk til valg på 
aktiv politikk for vanlige folk, for å satse på likestilling og samarbeide med fagbevegelsen.  
Men å lede landet i regjering betyr ofte å håndtere kriser, og de siste månendene har vi hatt 
koronakrise, kulturkrise, helsekrise, strømkrise og internasjonale kriser. Hvordan sørger vi da 
for at arbeidet med likestilling og kvinner rettigheter ikke blir satt til siden? 
 
Hannah Gitmark, nestleder i tankesmien Agenda, ønsket velkommen og var også møteleder 
for dette møtet.  
 
Åpnet med et kulturelt innslag: LILJA med Oddrun Lilja, Sanne Rambags og Jo Skaansar.  
 
Likestilling kommer ikke av seg selv: Hva er de viktigste utfordringene framover og hva krever 
det av oss? Samtale med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Anette Trettebergstuen.  
Begge ble først utfordret på hvorfor 8. mars fremdeles er viktig. Det er fremdeles ikke 
likestilling i arbeidslivet. Kvinner jobber deltid, midlertidig og er ofte ikke organisert. De blir 
sårbare på jobb og får dårligere pensjon. Volden økte mot kvinner under pandemien og LO 
og Ap jobber nå sammen for å løfte likestillingens fane.  Annette jobber med endringer i 
lovverket for heltids- og deltids-stillinger som skal ut på høring nå straks i Stortinget. Ilo-
konvensjonen om vold og trakassering i arbeidslivet ønskes inn i norske lover, og vår 
Arbeidsmiljølov bør inneholde en egen paragraf om  seksuell trakassering på jobb. Det må 
kurses blant alle tillitsvalgte om dette emnet, og også få inn verktøy man kan bruke i HMS-
sammenheng.  
 
Arbeids- og inkluderingspolitikken: Hvordan skal vi sikre økonomisk frihet for alle kvinner? 
Samtale med Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap (hun kom i stedet for Hadja Tadjik) og 
Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet. Det viktigste for disse var også heltid/deltid-
problematikken. Pga deltid blir mange kvinner avhengige av andre for å klare seg økonomisk, 
og Hadja har begynt en kjempejobb for å komme dette i livs som departementet skal følge 
opp videre. Treparts-modellen er viktig og den fungerer godt i Norge.  
 
Utenrikspolitikk og internasjonalt samarbeid: Tør vi ta kvinnekampen? Samtale med 
utenriskminister Anniken Huitfeldt og Liv Tørres, leder for internasjonal avdeling i LO. 
Annikken innledet med å snakke om krisen i Ukraina, og påpekte at det var flest kvinner,barn 
og gamle kvinner som flyktet fra Ukraina nå. Men begge var enige om at man skal ikke bare 
løse en krigskrise nå og så snakke om likestilling etterpå. Kvinnene må komme og være med 
ved forhandlingsbordene. Det er bare da (dette viser historien) at det kan bli varig fred i en 
konflikt.  
 
Når de begge snakker med internasjonale partnere eller andre land, tar de alltid opp emner 
som for mange diktaturstater er en rød klut. Abort og prevensjon.  Her kan Norge være en 
ledestjerne i dette arbeidet og presentere sin trepartsmodell som fungerer. Det kan kanskje 
også føre til mer organisering av kvinnerlig arbeidskraft. Mange land har veldig kjønnsdelt 



arbeidsmarked, hvor kvinnene utgjør størsteparten av den uformelle arbeidskraften – det er 
mer vold mot kvinner og mer fattigdom blant kvinner. De må organiseres, inn i politikken 
eller bli lokale tillitsvalgte og få kontroll over eget liv.  
 
Fin start på en feiring av dagen. Denne regjeringen viser at de vil satse og få mer likestilling 
inn i det norske samfunnet. Dette har nemlig vært dalende de siste året.  
 
Monica,  8. mars 


