
Kapittel 2:

Hva var statsfeminisme?

hege sKjeie

Begrepet statsfeminisme

Statsfeminisme ble etablert som begrep i siste halvdel av 1980-årene. Det 
ble lansert i en engelsk boktittel, Welfare State and Woman Power: Essays 
in State Feminism (Hernes 1987). Begrepets opphavskvinne, Helga Hernes, 
skrev om nordisk politikk. Statsfeminisme karakteriserte da en feministisk 
politikkutvikling gjennom politiske institusjoner og beskrev en politisk 
handlingsmodell som et samspill mellom kvinners mobilisering og agite-
ring «nedenifra», i kvinnebevegelse og -organisasjoner, og integrasjons-
bestrebelser «ovenfra», gjennom staten og i partipolitikken. Men begrepet 
statsfeminisme var også knyttet til en form for konkretiserbar utopi. Ideen 
om «det kvinnevennlige samfunnet» skisserte teoretisk et utviklingsforløp 
i retning av samfunn der ulikheter på basis av kjønn kan forsvinne. Basisen 
for dette var en statsform som den nordiske, med en rettighetsbasert vel-
ferdssektor som både tilrettelegger for økonomisk selvstendighet og erkjen-
ner kollektive omsorgsforpliktelser.

I andre sammenhenger har jeg kalt dette perspektivet for en skandina-
visk rammefortelling (se Skjeie & Siim 2000). Den handler da om forholdet 
mellom «makt» og «demokrati» innenfor rammen av et sosialdemokratisk 
styresett. Rammefortellingen er en politisk integrasjonsteori med en stats-
oppfatning som avviser at styring bare, eller best, kan forstås som et rent 
elitestyre. Mer generelt er temaet motkulturenes gradvise integrasjon i stats-
makten. Makt- og demokratiutredningen (1998–2003) la også et begrep om 
statsfeminisme til grunn for sine studier av offentlig likestillingspolitikk. 
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Her skrev Mari Teigen og jeg om inspirasjonen fra «motkultur»-tenkningen 
(Skjeie & Teigen 2003) med en beskrivelse som gjerne kan gjentas her: Dette 
integrasjonsperspektivet kopler politiske partier tett opp mot de store sosiale 
bevegelsene: bondebevegelsen, arbeiderbevegelsen – og altså kvinnebevegel-
sen, og det beskriver, i lange historiske linjer, hvordan folkelig mobilisering 
har gitt tilgang til og kontroll over den sentrale politiske makten og til staten, 
i form av gradvise forflytninger fra periferi til sentrum, fra posisjoner utenfor 
styringsverket til posisjoner innenfor. Det er en slik metafortelling vi også 
kan avlese i Stein Rokkans terskelmodell (1987) for politisk representasjon, 
der veien går fra legitimering av rettigheter via inkorporering i det politiske 
liv til representasjon og – omsider – integrering i den utøvende makten. 
Begrepet statsfeminisme er tydelig Rokkan-inspirert.

Samtidig er statsfeminisme et flertydig begrep. Det (kan) brukes som et 
analytisk redskap for å forklare samfunnsmessig utvikling, det kan fremtre 
som en deskriptiv karakteristikk av en bestemt type politiske prosesser og det 
er et signalord for en bestemt politisk visjon om det kvinnevennlige samfun-
net. Det er et begrep som billedlegger: «Mobilisering nedenfra» maner fram 
rekken av demonstrasjonstog på 1970-tallet. «Integrasjon ovenfra» henter 
sitt mest slående symboluttrykk fra Slottsplassen i Oslo i mai 1986: bildet 
av Gros første kvinneregjering – åtte kvinner og ti menn – alle med hver sin 
røde rose i hånden.

Da begrepet først ble lansert, var det godt egnet til å vekke skarp motstand. 
Det posisjonerte seg i klar kontrast til den samtidige feministiske statskritik-
ken. Det var også begrepets opphavskvinne Helga Hernes innforstått med 
da hun kort konstaterte:

Most feminists would deny that states can be non-repressive and 
non-violent, and thus be friendly to women […] I wish to make 
the claim here, that Nordic democracies embody a state form that 
makes it possible to transform them into women friendly societies. 
(Hernes 1987, 15)

I internasjonal kjønnsforskning var patriarkatsanalyser en dominerende 
tradisjon på 1970- og 1980-tallet. Slike analyser konsentrerte seg om re-
produksjon av mannlig dominans gjennom kapitalistiske strukturer. Men 
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også velferdsstaten ble analysert som en form for offentlig patriarkat (se 
Ellingsæter 1999). Mot en slik bakgrunn handlet statsfeminismen om «noe 
helt annet» i det potensialet for kvinnevennlighet den kunne forløse – det 
vil si en gradvis utvikling av et sosialt rettighetssystem som kunne garantere 
kvinners mulighet til å leve likeverdige liv, til å forene foreldreskap, lønnsar-
beid og medborgerskap. Da måtte det samtidig sitte kvinner på begge sider 
av alle forhandlingsbord. Om statsfeminismen utelukkende skulle betegne 
politiske prosesser som inkorporerer kvinnepolitiske krav, ville det være lite 
som skilte statsfeminismen fra godlynt paternalisme (se Skjeie 1992).

Med begrepet statsfeminisme kan vi si at maktfokuset i den feminis-
tiske analysen ble flyttet. Maktforståelsen ble en annen enn i den vanlige 
opptattheten av «maktens reproduksjon». I stedet for å teoretisere varia-
sjoner innenfor et grunnleggende mønster av kjønnsbasert ulikhet var det 
muligheten for mer systemoverskridende politiske handlinger som nå ble 
vektlagt. Statsfeminismen både argumenterte for og tegnet et bilde av slike 
handlinger. I en viss forstand kan vi si at den snudde kjønnsforskningens 
etablerte maktforståelse på hodet; den flyttet blikket fra en betoning av makt 
som reproduksjon av herredømme og dominans mot makt forstått som det 
å makte – som kapasitet til å skape forandring.

Senere har teorien om statsfeminismen blitt kritisert for å representere 
en form for vitenskapelig «etnosentrisme». Den er for nær identifisert med 
nordiske velferdsstatsformer og med et sosialdemokratisk ideal for medbor-
gerskap (Holst 2002). Den drøfter i for liten grad hvordan demokrati kan 
krympes i sosialdemokratiske styringsformer, hvordan gamle maktformer 
kan konsolideres og ulikheter forsterkes. Med andre ord: Når teoretiseringen 
er knyttet til et historisk integrasjonsperspektiv, med en form for historisk 
endepunkt, legitimeres i (for) stor grad de maktstrukturene som «er».

Dette er svært viktige påpekninger. I det videre skal jeg likevel ikke følge 
opp slike problematiseringer. Jeg skal heller ikke granske likestillingspolitik-
kens innhold med hensyn til dens potensielle kvinnevennlighet. Jeg skal i 
stedet konsentrere meg om statsfeminisme som prosess eller praksis. Det vil 
si om statsfeminisme som deskriptiv karakteristikk, der jeg skal trekke opp 
noen linjer i utviklingen av møter og møtepunkter mellom politikk, byråkrati 
og frivillighet – mellom stat og organisasjoner – fra 1980-tallet fram til i 
dag. Det gjør jeg da, tradisjonen tro, i form av en fortelling. Det empiriske 
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grunnlaget er for det første studier som ble gjennomført i den delen av Makt- 
og demokratiutredningen (1998–2003) jeg hadde koordineringsansvaret for, 
for det andre studier gjennomført under det NFR-finansierte1 PLUREQ-
prosjektet (2007–2011) som jeg har ledet, og for det tredje kartlegginger i 
regi av det offentlig oppnevnte Likestillingsutvalget (2010–2012), som jeg 
også har ledet.2 Hverken Makt- og demokratiutredningen eller PLUREQ-
prosjektet var direkte innrettet mot å bidra konkret til ny politikkutvikling. 
Det er derimot arbeidet i Likestillingsutvalget.

Statsfeminisme før 

Jeg har alltid ment at begrepsutviklingen om statsfeminisme ble sterkt 
preget av de politiske prosessene som forskningen på 1970- og 1980-tallet 
selv inngikk i. Slik beskrev vi det også i Makt- og demokratiutredningen 
(Skjeie & Teigen 2003): Bildet av de nye alliansene – mellom kvinner og 
staten – var også et selvportrett, og begrepet statsfeminisme – i hvert fall 
et stykke på vei – den feministiske forskningens begrepsfesting av seg selv. 
Teoretiseringen av statsfeminisme ble formet under inntrykket av 1970-tal-
lets nye kvinnebevegelse. Mens svært mye internasjonal feministisk mobi-
lisering foregikk med klar distansering fra etablerte politiske institusjoner, 
var deler av skandinavisk feminisme en mobilisering med tette kontakter til 
det politiske systemet. Et tydelig eksempel finner vi i den norske serien av 
kampanjer på 1970-tallet for å få flere kvinner valgt inn i kommunestyrer 
og storting. Kampanjene ble til i et samarbeid mellom de politiske partiene, 
etablerte kvinneorganisasjoner utenfor partiene og representanter for det 
som da var en ny generasjon kvinnebevegelse. Mange av deltakerne kom fra 
universitets- og høgskolemiljøer, ikke minst fra den gryende norske kvin-
neforskningen. Flere hadde også selv politiske verv.

1 Norges Forskningsråd.
2 Se henholdsvis http://kilden.forskningsradet.no/temaside/vis.html?tid=36161,
http://kilden.forskningsradet.no/c72645/artikkel/vis.html?tid=73055&strukt_tid=72645,
http://kilden.forskningsradet.no/c79332/artikkel/vis.html?tid=79333,
 [Besøkt 09.08.2012].
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I trippelposisjoner som parti-, kvinnebevegelse- og kvinneforsknings-
representanter deltok de dermed i forvaltningen av en forskningstradisjon 
som på norsk er blitt døpt «den problemorienterte empirismen» (Aubert 
1969) – en tradisjon av idealer-og-realiteter- forskning der akademia spilte 
rollen som «velferdsstatens dårlige samvittighet» (jf. Mjøset 1991). Denne 
forskningen var alltid koplet mot politiske nettverk. Hos den norske kvin-
neforskningens nestorer, som Berit Ås, Harriet Holter, Tove Stang Dahl og 
Helga Hernes, finner vi verv i Arbeiderpartiet og SV, i partiinternt utred-
ningsarbeid og i ymse offentlige utvalg.

Et eksempel kan brukes for å illustrere. I et intervju i 1987 beskrev Tove 
Stang Dahl etableringen av kvinneretten ved det juridiske fakultetet ved 
Universitetet i Oslo på denne måten:

Alt tidlig i 1970-årene arbeidet vi med det som er sentrale spørsmål 
i dag, ofre for vold og voldtekt. I 1974 ble Kvinnekriminologisk 
Arbeidsgruppe til. Den var med på å opprette en krisetelefon for å 
kartlegge privat vold i Norge. Politiet sa nei – det trengtes ikke. Slik 
vold ble bare utøvd av noen få avvikende brutale menn, alkoholikere 
osv. – det var husbråk, ikke noe omfattende fenomen […] Arbeidet 
begynte som en praktisk politisk virksomhet i samarbeid med 
kvinneaktivister. I tillegg kom en medieekspedisjon: for aviser og 
ukeblad ble prostitusjon, vold, incest «godt stoff». Du kan si at store 
oppslag i løssalgsavisene – selve medie-reaksjonen på det arbeidet 
vi drev – slo igjennom hos myndighetene som bevilget penger til 
forskningen […] Nettverket er mer variert i små land enn i store. 
Er du på et visst faglig nivå, så har du kontakter til Regjeringen, 
Stortinget og mediene. (gjengitt i Dahl 1994, s. 343–345)

Jeg tror det er riktig å si at hele det brede politiske arbeidet for å bekjempe 
det vi i dag kaller vold i nære relasjoner, bygger på dette doble statsfeminis-
tiske formularet: mobilisering nedenfra – integrering ovenfra. Det omfatter 
brede allianser – samt trange nettverk – og institusjonalisering gjennom 
utvalg og utredninger, statlige støtteordninger, gjennom lovgivning og 
myndighetsforankring. Integreringsprosessen foregår til feltet eventuelt 
er så institusjonalisert at det fortrenger organisasjonene. Krisesentre og 
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krisetelefoner ble på 1970-tallet etablert gjennom frivillig innsats. I 2012 er 
krisesentrene blitt en velferdsstatlig oppgave og et kommunalt ansvarsom-
råde gjennom krisesenterloven fra 2010, som gir kommunene ansvar for 
drift av et krisesentertilbud.

Forestillingen om at mobiliseringen «nedenfra» betyr stor bredde, skal 
altså ikke overdrives. Som praksis har statsfeminismen ofte utspilt seg i nokså 
trange rom. Jeg har egne eksempler å vise til her. Tidlig på 1980-tallet satt 
jeg for eksempel i kjelleren i Barne- og likestillingsdepartementet og skrev 
på en stortingsproposisjon. Den skulle bli Norges første handlingsplan for 
likestilling (St.prp. nr. 122 (1980–1981). Arbeidet tok utgangspunkt i nor-
ske bidrag til FNs store kvinnekonferanse i København, og da ikke minst 
i sideorganiseringen, altså kvinneorganisasjonenes eget forum. Det som 
den gang het Likestillingsrådet og var et statlig oppnevnt råd, hadde svært 
god kontakt med kvinneorganisasjonene, og råd og organisasjoner koor-
dinerte innspillene til FNs kvinnekonferanse. Jeg var innleid konsulent fra 
Likestillingsrådet og arbeidet sammen med den senere sjefen for rådet på 
spesialoppdrag fra statsråd Sissel Rønbeck. Det var derfor vi måtte sitte i 
kjelleren og ikke sammen med resten av departementet i etasjene over. Jeg 
var bare 25, Rønbeck var ikke stort eldre og ledet dessuten det som den gang 
het Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Hun hadde ryggdekningen i orden, 
og sammen nedkjempet vi byråkratiet, som alltid maste om inndekningen. 
I hvert fall mente vi at det var det vi gjorde. Men vi var ikke – hver og en – å 
regne som «statsfeminister». Statsfeminisme beskrev en modell for politisk 
handling som vektla prosesser. I prosesser er det aktører, men «aktør» er på 
ingen måte utbyttbar med «prosess». 

Basisen var bred, men politikkutviklerne nokså få. Trange nettverk var 
samtidig et stort problem for de organisasjonene som kvinner med etnisk 
minoritetsbakgrunn etablerte fra 1980-tallet av. De manglet de mange 
kontaktpunktene, og organisasjonene fikk lite gjennomslag for kravene 
de stilte om en utvidet feministisk dagsorden. Det gjaldt både i møte med 
majoritetsorganisasjoner og i møte med det fremvoksende likestillingsbyrå-
kratiet. Mens vold var den sentrale tematikken innenfor majoritetsbaserte 
organisasjoner, ble rasisme først og fremst tematisert av minoritetsbaserte 
organisasjoner. Intervjuer med organisasjonsmedlemmer viser hvordan 
det var store konflikter mellom minoritets- og majoritetsorganisasjonene 
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gjennom dette tiåret; konflikter som fortsatt preger relasjonene (Thun 
2012). Makt- og demokratiutredningens studie av kvinnebevegelsens 
«minoritets»organisasjoner (Predelli 2003) gjorde det samtidig tydelig at 
veiene inn til deler av likestillingsbyråkratiet på den ene siden og mange av 
Stortingets partipolitikere på den andre kunne være kortere enn til kvinnebe-
vegelsens «majoritets»organisasjoner. Dommen ved inngangen til 2000-tallet 
var likevel nokså entydig, om vi for eksempel lytter til lederen av MiRA-
Senteret, Fakhra Salimi:

Jeg mente og mener fortsatt at norsk kvinnebevegelse og likestil-
lingspolitikk ble utformet innenfor en spesifikk historisk, politisk 
og sosial kontekst som var sterkt preget av tanker om Norge som 
et kulturelt homogent samfunn. Kvinner som tilhørte nasjonale 
minoriteter som for eksempel samer, sigøynere, tatere og andre var 
ikke synlige i utformingen av en slik politikk. (Salimi 2002)

Statsfeminisme nå

Gjør vi en stikkprøve, ser vi at boken om den nordiske statsfeminismen nok 
er et av de mest siterte norske kjønnsforskningsbidragene internasjonalt 
(Hustad 2010). Begrepet er stadig i aktiv bruk. Hvert eneste år kommer det 
minst én internasjonal bokutgivelse som knytter seg opp mot statsfeminis-
men. Men ofte ser vi at meningsinnholdet er et annet. I dag er den vanlige 
forståelsen den vi også finner presentert på svensk Wikipedia: 

Statsfeminisme er «[n]är statliga organ och myndigheter bedriver fe-
ministiskt förändringsarbete med reformer och lagstiftning».3 Det vil si: 
Statsfeminisme er statlig likestillingspolitikk. 

Den gamle forståelsen lever likevel videre og gjenspeiles nok særlig sterkt 
i FN-systemets politikkutvikling og institusjonsbygging på likestillingsfeltet. 
Både som karakteristikk og som modellering er «statsfeminisme» i dag kan-
skje mer relevant transnasjonalt enn i norsk og nordisk sammenheng. I det 
minste kan vi, i mangel av faktiske analyser, spørre slik. Mye av tenkningen 

3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Statsfeminism. [Besøkt 09.08.2012].
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om statsfeminisme gjenspeiles for eksempel i det internasjonale arbeidet for å 
følge opp FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.4 
Da har vi gjort en radikal forflytning, fra møysommelig kompromissbyg-
ging i små og rike velferdsstater til akutte globale utfordringer i krigs- og 
konfliktområder. Men resolusjon 1325 har et statsfeministisk perspektiv på 
demokratibygging. Her handler det ikke bare om å ivareta beskyttelsesbehov. 
Minst like viktig er arbeid for å fremme kvinners deltakelse i fredsforhandlin-
ger og fredsbyggingsprosesser. De frivillige organisasjonene – NGO-ene, på 
FN-språk – har en særs viktig plass. Her står det med andre ord, ideelt sett, 
stadig om nasjonsbyggingens to sider: mobilisering og integrasjon.

Det samme gjelder de prosessene som er knyttet opp mot de periodiske 
statlige rapporteringene til FNs kvinnekomité – CEDAW-komiteen, om den 
nasjonale gjennomføringen av kvinnediskrimineringskonvensjonens krav. I 
CEDAW-komiteens rapporteringssystem institusjonaliseres også statsfemi-
nismen, men det er da med FN-komiteen i rollen som «integrerende oven-
fra». De periodiske statsrapportene til komiteen følges her av organisasjons-
samfunnets såkalte skyggerapporter. Hver enkelt medlemstat presenterer sin 
rapport om rikets likestillingstilstand, og NGO-ene presenterer sitt kritiske 
korrektiv til denne.5 Skyggerapporteringen har samtidig en organisasjons-
samlende funksjon, fordi det rapporteres på tvers av det som ellers måtte 
skille organisasjoner internt. Selve rapporteringssystemet posisjonerer på 
denne måten staten i forsvarsposisjon, organisasjonene i angrepsposisjon 
og komiteen i integrerende mellomposisjon. Eventuelt har komiteens rolle 
samtidig et visst dommerpreg når den etter hver rapporteringsrunde leverer 
sine «concluding observations» til statens representanter.6

I dag møter det norske likestillingsbyråkratiet det norske organisasjons-
samfunnet like ofte i FN som hjemme hos seg selv, og møteplasser etableres 
også gjerne hjemme rundt nettopp FN-prosessene (se NOU 2011: 18, kapittel 

4 http://www.peacewomen.org/themes_theme.php?id=15&subtheme=true.
[Besøkt 09.08.2012].
5 Se for eksempel NGO Shadow report to CEDAW 2011 – Supplementing and 
commenting on Norway’s 8th Periodic Report on the Implementation of CEDAW 
(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women). 
6 Sist i mars 2012. Se http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/
CEDAW-C-NOR-CO-8.pdf. [Besøkt 09.08.2012].
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7). 1970-tallets «nye» kvinnebevegelse har dessuten blitt ganske mye eldre. 
Den har som sådan tapt momentum, og andre stemmer snakker høyere nå. 
Ikke minst gjelder det organisasjonene som i dag har en utvidet likestil-
lingsagenda – eller, om vi vil, en flerdimensjonal agenda. Nye former for 
mobilisering skjer i dag helst på andre grunnlag enn kjønn. Eventuelt, men 
skjeldnere, mobiliseres det også i grenseflatene mellom flere diskriminerings-
grunnlag – i det som også kalles interseksjonalitet.7

Begrepet interseksjonalitet dukket først opp i 1989 – altså knappe to år 
etter at statsfeminismen ble satt på begrep i Norge. Det ble utviklet innenfor 
amerikansk diskrimineringsjuss, og begrepets mor er professor i rettsviten-
skap, Kimberlé Crenshaw. Hun brukte metaforen om et veikryss – en intersec-
tion – for å vise hvordan vernet mot diskriminering var utilstrekkelig når det 
bare anerkjente ett diskrimineringsgrunnlag av gangen. Veikrysset her var 
krysningspunktet mellom kjønn og rase, og eksempelet hun brukte, var en 
spesifikk form for diskriminering av svarte kvinner i en amerikansk bedrift. 
Interseksjonalitet er en gedigen utfordring for diskrimineringsjussen, som 
tradisjonelt vurderer ett og bare ett diskrimineringsgrunnlag av gangen (jf. 
Makkonen 2002). Men den er også vanskelig å håndtere for organisasjoner i 
sivilsamfunnet – når folk gjerne må velge hva som er «det viktigste» grunn-
laget for å organisere seg. Minoritetsbakgrunn? Kjønn? Seksuell orientering? 
Rasisme? Feminisme? «Hvordan kan sammensatte diskrimineringsformer 
motvirkes gjennom politisk organisering?», spurte Crenshaw, og redegjorde 
for hvor vanskelig organisering på tvers, det hun kalte politisk interseksjo-
nalitet, ofte viste seg å være (Crenshaw 1989).

Å makte å anerkjenne interseksjonalitet er en transnasjonal utfordring. 
Den reises nettopp slik av FNs kvinnekomité når komiteen nå anbefaler at 
all nasjonal lovgivning mot diskriminering også inkorporerer forbud mot 
alle former for sammensatt diskriminering.8

7 Dagens organisasjonslandskap er kartlagt i et samarbeid mellom PLUREQ og det 
EU-finansierte FEMCIT-prosjektet, se Eggebø et al. (2007).
8 General Recommendation no 28 on the core obligations of State parties under 
article 2 of CEDAW. CEDAW/C/GC/28.
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I PLUREQ-prosjektet (2007–2011)9, som også denne boken rapporterer 
fra, har vi studert politikkutvikling i Norge på to overlappende felt: vern 
mot kjønnsdiskriminering og vern mot kjønnsbasert vold. Begge er sentrale 
områder for likestillingspolitikk. Men samtidig har områdene i stor grad vært 
institusjonelt ordnet som utskilte teiger i likestillingspolitikken og rammet 
inn gjennom ulike forvaltnings- og regelverk. For å si det forenklet: Mens 
diskrimineringsvernet først og fremst utvikles i regi av Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet, utvikles arbeidet mot vold først og fremst i 
regi av Justis- og beredskapsdepartementet.

I mer enn 25 år omfattet det generelle lovfestede vernet mot diskrimine-
ring bare diskriminering på grunnlag av kjønn. Da diskrimineringsvern fra 
midten av 1990-tallet ble tematisert som et spørsmål om vern av flere grunn-
lag enn kjønn, sto imidlertid de majoritetsbaserte kvinneorganisasjonene på 
sidelinjen. Av staten ble de oppfattet som så perifere at de ikke engang ble 
invitert til å delta da utkast til en ny lov mot etnisk diskriminering ble sendt 
på en omfattende høringsrunde i 2003. Og de hadde liten innflytelse over 
endringen av det sentrale likestillingsapparatet da et felles Likestillings- og 
diskrimineringsombud ble opprettet i 2006 (Nordisk institutt for kunnskap 
om kjønn 2008; Skjeie & Langvasbråten 2009).

De viktigste føringene for utviklingen av diskrimineringsvernet i Norge 
siden 2000 er i stedet internasjonale – dels inspirert av menneskerettslig vern 
gjennom internasjonale konvensjoner, dels av nye EU-direktiver mot diskri-
minering. Utviklingen i retning av et felles rammeverk for diskriminering har 
i liten grad vært preget av mobilisering «nedenfra» gjennom kjønnspolitiske 
organisasjoner. Organisering rundt andre grunnlag enn kjønn har hatt større 
betydning, og de interessene som flere av disse organisasjonene bærer, er 
sterkere integrert i staten – gjennom råd, utvalg, og statlige støtteordninger, 
enn hva de typiske kvinneorganisasjonene er (se NOU 2011: 18, kapittel 7).

Leser vi i stortingsmeldinger fra 1990- og 2000-tallet om forholdet mel-
lom stat og organisasjoner, er hovedinntrykket at statlig organisasjonspoli-
tikk i liten grad er opptatt av det kjønnspolitiske organisasjonslandskapet. 
Kvinneorganisasjoner omtales ikke som aktører på et politikkfelt; «kvinner» 

9 PLUREQ: Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and 
feminist interventions.
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er først og fremst interessante i sammenligning med «menn» – som en 
kjønnsforskjell i frivillige organisasjoners medlemsoppslutning. Kontrasten 
til diskusjon av «minoritetsorganisasjoner» er slående. Samiske organisasjo-
ner, organisasjoner for nasjonale minoriteter og innvandrerorganisasjoner 
anses alle som viktige demokratiske fora og som relevante aktører i utvikling 
av statlig politikk (se også kapittel 8).

Mari Teigen og jeg har beskrevet hvordan utvikling av likestillingspolitikk 
har fulgt to ulike spor når det gjelder integrasjon av henholdsvis «kjønn» og 
«etniske minoritetsbakgrunn» i politiske prosesser (Skjeie & Teigen 2007). 
Politikken for kjønnslikestilling har etablert et helt system av formelle re-
gelverk for representasjon av kvinner og menn – internt i politiske partier, i 
alle offentlige utvalg, styrer og råd – ja, endog i styrene for de største norske 
bedriftene. For «kjønn» er formelen for demokratisering «individuell og ba-
lansert representasjon». Det finnes svært få likestillingspolitiske initiativ som 
tilstreber det samme når det gjelder «etnisk minoritetsbakgrunn». Her er 
det stadig «organisasjonsmedvirkning» som skal gi nøkkelen til integrasjon. 

«Statsfeminisme» er altså ikke – generelt sett – en treffende beskrivelse av 
prosesser og relasjoner mellom stat og organisasjoner i det siste tiårets utvikling 
av likestillingspolitikk. De majoritetsbaserte organisasjonene har ikke mobilisert 
for makt i utviklingen av diskrimineringsvernet. De har lite ressurser å stille 
opp med, og på feltet for rettsutvikling har de, med enkelte unntak, vært av-
skrevet som interessante med- eller motspillere av offentlige myndigheter. Flere 
av kvinneorganisasjonene har i stedet inntatt en protestrolle, sist i forbindelse 
med høringen av utkastet til en ny felles diskrimineringslov (NOU 2009: 14; 
Lindholt 2011). Her fikk de likevel gjennomslag, da regjeringen Stoltenberg II 
ganske plutselig sommeren 2011 besluttet å begrave Diskrimineringslovutvalgets 
innstilling til felles lov (se NOU 2011: 18, kapittel 3). Barne-, likestillings- og 
inkluderingsministerens offisielle begrunnelse for dette var at han ikke ønsket å 
oppheve likestillingsloven: En egen lov om kjønnslikestilling gir de beste ram-
mene for arbeid for å bedre kvinners stilling, uttalte han.10 Så kan man selvsagt 
retorisk spørre hvorfor regjeringen da hadde nedsatt et utvalg for å forberede 

10 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/arbeidet-med-ny-
diskrimineringslovgivnin.html?id=653933. [Besøkt 09.08.2012].
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en felles lov. I høringen var det bare enkelte kvinneorganisasjoner, samt LO, 
som protesterte mot hovedinnretningen – altså en felles lov (se Lindholt 2011).

Kvinnebevegelsen har som sådan hatt langt større og vedvarende innfly-
telse over utviklingen av antivoldspolitikken. Her er ambisjonene om å bidra 
til konkret politikkutvikling stadig sterke. Siste eksempel er fra sommeren 
2012 og aksjonen «Stopp voldtekt».11 Den var riktignok en ad hoc-organi-
sering av kvinner fra ulike politiske partier, fra næringsliv, fagbevegelse og 
organisasjoner. Men aksjonen overleverte en kravliste som gjorde det mer 
enn tydelig hva slags tiltak som trengs, og hvordan slikt likestillingsarbeid 
må strekke seg gjennom hele velferdsstaten, fra lovfestede overgrepsmottak 
og kommunale lavterskeltilbud via DNA-bevis og psykologoppfølging til 
undervisning i skolen og kursing av dommere. En plan for gjennomføring 
var dessuten skrevet inn i hvert tiltak, og departementsansvaret ble presi-
sert for i alt fire departementer. Aksjonen dro – som seg hør og bør – til 
Stortinget med kravlista. Der traff aksjonistene også partivenner og andre 
folk de kjente godt fra før. Slik har også «Stopp voldtekt» klare paralleller 
til den praksisen professor i kvinnerett Tove Stang Dahl beskrev flere tiår 
tidligere (jf. Dahl 1994). 

På nasjonalt nivå er det likevel i dag først og fremst de store arbeidstakeror-
ganisasjonene som løfter brede likestillingsspørsmål opp og fram til politiske 
beslutninger. Alle disse organisasjonene har fora, tillitsvalgte og ansatte med 
særlig ansvar for å påvirke offentlig likestillingspolitikk, og det gjør de, gan-
ske jevnlig, gjennom tunge og veletablerte strukturer: forhandlingssystemet, 
trepartssamarbeidet, og høringsinstituttet (se NOU 2011: 18, kapittel 7 for en 
beskrivelse av dette). Men i slike fora er gjerne likestillingspolitikk integrert 
i annen politikk, og da tidvis så godt integrert at den er vanskelig å få øye på.

Kan statsfeminisme subsidieres?

Likestillingsutvalget (2010–2012) er et regjeringsoppnevnt utvalg med 
mandat om å utrede den offentlige likestillingspolitikken. Utvalget, som jeg 
har ledet, er et såkalt ekspertutvalg av forskere med særlig kompetanse på 

11 http://stoppvoldtekt.wordpress.com. [Besøkt 09.08.2012].
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likestillingsproblematikk.12 I dette utvalget har vi også blitt bedt om å vurdere 
ulike modeller for å ivareta samarbeid og dialog mellom offentlige myndig-
heter og organisasjonene på likestillings- og diskrimineringsfeltet. Dette har 
vi snakket med organisasjonene om. I den første delutredningen fra utvalget, 
NOU 2011: 18 Struktur for likestilling, gjennomgikk vi det flerdimensjonale 
organisasjonslandskapet og vurderte kontakten mellom myndigheter og 
ulike organisasjoner samt tilskuddsordningene på likestillingsfeltet.

Vi konstaterer her at det norske organisasjonslandskapet mer generelt har 
endret karakter, at mange organisasjoner opplever synkende medlemstall, 
nedgang i lokal aktivitet og vansker med å rekruttere tillitsvalgte. Dagens 
organisasjonslandskap blir i økende grad profesjonalisert og arbeidet utført 
av ansatte med faglig utdanning. Det gjelder også interesseorganiseringen på 
innvandrings- og integreringsfeltet, som ofte skjer i form av stiftelser og sentre 
med tilhørende sekretariater. Vi understreker at påvirkningsmulighetene som 
ligger hos frivillige organisasjoner, må sees i sammenheng med de økono-
miske ressursene og påviser hvordan de statlige tilskuddene til kjønnspolitiske 
organisasjoner er svært lave når vi sammenligner med arbeidet som skjer 
knyttet til andre grunnlag som nedsatt funksjonsevne og etnisitet. 

Medlemsbaserte politiske kvinneorganisasjoner finnes knapt i dag. 
Kjønnspolitisk arbeid tar i stedet form av faglig-politisk arbeid, vel-
dedighetsarbeid, bistandsarbeid eller organisering rundt enkeltsaker. 
Paraplyorganisasjonen for slik organisering – FOKUS – er først og fremst ori-
entert mot og finansiert for internasjonalt likestillingsarbeid. Utvalget mener 
likevel at det stadig er viktig å legge til rette for at frivillige organisasjoner kan 
ha en offentlig stemme i likestillingsdebatten og være både inspirasjonskilde 
for og et korrektiv til offentlige myndigheters likestillingsarbeid i Norge. Vi 
har derfor foreslått både å øke driftstøtten til kjønnspolitiske organisasjoner 
og etablere mer formelle samarbeids- og kontaktfora, både organisasjonene 
imellom og mellom stat og organisasjoner. Vi understreker da også viktig-
heten av politisk interseksjonalitet. 

Vi kjenner per i dag ikke skjebnen til disse forslagene, som, etter en 
omfattende høringsrunde, er under behandling i Barne-, likestillings- og 

12 Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/
likestillingsutvalget.html?id=612638. [Besøkt 09.08.2012].
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inkluderingsdepartementet og hos barne-, likestillings- og inkluderingsmi-
nisteren. Det er på ingen måte garantert at slike forslag kan blåse nytt liv i 
den gamle statsfeminismen, enn si bringe den hjem igjen. Det kommer helt 
an på hvor viktige og vitale de lokale likestillingssakene som organisasjonene 
vil løfte inn i et slikt samarbeid, er – om det altså skulle komme.
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–– Hvordan–vil–du–definere–statsfeminisme?
 – Mitt utgangspunkt er kritisk. Jeg ønsker ikke at feminisme og like-

stilling kun skal dreie seg om statlige ordninger. Hvis man skal få til 
likestilling, så må det være nedenfra og opp, og ikke ovenfra og ned. 
Likestillingspolitikk må ikke bare dreie seg om lover, reguleringer og 
pålegg fra staten. 

–– Hva–mener–du–skal–til–for–å–få–til–likestilling,–da?
 – Det må jo være tiltak fra statlig side også, men det må ikke bikke 

over slik at det blir statens oppgave å sørge for likestilling.

–– Så–statsfeminisme–for–deg–er–statens–feministiske–prosjekt?
 – Ja, ovenfra og ned, ikke nedenfra og opp.

–– På–hvilke–måte–vil–du–si–at–det–er–ovenfra–og–ned?
 – Det å legge mer og mer reguleringer på uttak av foreldrepermisjon 

blir for eksempel, i Høyre, oppfattet som et utslag av statsfemi-
nisme. Og dette at man tar for gitt at det er organisasjoner som skal 
drive likestillingskampen, noe som gjør at man definerer grupper. 
Likestillingspolitikk må ikke kun gå ut på å definere folk inn i grup-
per, men gå ut fra at vi er individer og som det – svært forskjellige.

–– Men–det–har–vel–vist–seg–at–også–kvinner–trenger–organisering–i–grup-
per–for–å–få–gjennomslag–for–sine–individuelle–rettigheter?

 – Absolutt, men gruppeorganisering må ikke føre til at det dannes 
et A4-ideal av hva en likestilt kvinne er, et ideal om at kvinnen skal 
jobbe minst like mye ute som mannen og at mannen skal gjøre minst 
like mye hjemme som kvinnen – og der hun kanskje i tillegg skifter 
dekk på bilen. Idealet må være at hun kan leve det livet hun selv øn-
sker. I dag kan alle arbeide fordi det er tilnærmet full barnehagedek-
ning og gode permisjonsordninger. Rettighetene til å være hjemme 
med syke barn er godt forankret i lovverk med egenmeldinger, men 
også reelt akseptert i norsk arbeidsliv. Men de som likevel velger å 
være hjemme, må få respekt for sitt valg. Det har nesten tippet over 
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til at de som er hjemme, hvisker at de er det. Det er ikke likestilling 
om vi får et samfunn hvor kun et A4-livsløp er sosialt akseptert.

–– Men–du–skriver–blant–annet–i–boka–di–om–den–risikoen–man–løper,–
blant–annet–for–framtidig–pensjon,–hvis–man–er–hjemmeværende–i–
perioder.

 – Ja, man har jo ansvar for konsekvensene av de valgene man gjør. 
Jeg er for både barnehage, foreldrepermisjon og kontantstøtte – ord-
ninger som legger til rette for at man kan jobbe, som politiker har 
man ansvaret for samfunnet som helhet, og vi trenger den arbeids-
kraften vi har. Men som politiker vil jeg ikke ha en moraliserende 
formening om hva som er riktig for den enkelte. Hvis du velger å være 
hjemmeværende en periode – så er det helt okei. Samtidig bør du for 
eksempel sørge for å ta privat pensjonsforsikring eller sikre deg på 
annen måte, du kan ikke først ta de valgene og så etterpå forvente 
at staten og skattebetalerne skal stille opp for deg. Kvinner som ikke 
jobber ute eller som jobber deltid ute, må vite hva slags konsekvenser 
det kan få hvis de blir skilt eller mannen plutselig står uten jobb. Jeg 
mener det var veldig feil at regjeringen, da pensjonsreformen kom, 
ikke satte inn en målrettet kampanje mot kvinner, slik at de får vite 
hva det betyr for pensjonen dersom de er hjemme eller deltidsarbei-
dende. Kun hvis man har disse opplysningene, kan man ta et reelt 
fritt valg. 

–– Hva–er–de–viktigste–likestillingspolitiske–sakene–for–deg?
 – Tre ting: For det første: vold i nære relasjoner. Det er fortsatt et 

tabubelagt område. Mange er redde for å fortelle om slike erfaringer 
fordi de tror man blir oppfattet som en svak kvinne. Men man er 
ikke svak, man har bare truffet feil mann. Dette kan ramme alle typer 
kvinner. For det andre: likelønn. Høyt utdannede kvinner i offentlig 
sektor som sykepleiere og lærere får ikke uttelling for utdanningen 
sin. I stedet for en likelønnspott burde man ha en kompetansepott 
som går direkte, målrettet, til disse gruppene kvinner. Nummer tre 
er å få innvandrerkvinner med i likestillingskampen, på realistiske 
premisser. Hvis vi har et for snevert ideal for hva som er en likestilt 
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kvinne, har vi også vanskelig for å få innvandrerkvinner med oss i 
debatten. Vi kan ikke forvente at de skal gå rett inn på de samme pre-
missene som vi norske kvinner er oppvokst med. Vi må ha respekt, gå 
spørrende og ikke moraliserende i dialog. Vi må godta at de kommer 
fra en helt annen kulturell bakgrunn. En del jenter med innvandrer-
bakgrunn gjør det veldig godt på skolen, så vi bør finne ut hva som 
er det positive i deres familiekultur, og om det kan mikses med det 
positive vi har. Dessuten er jeg veldig for at gutta skal komme mer 
med i likestillingskampen, og da må vi ta tak i en del utfordringer 
som særlig gjelder for menn, som frafall i skolen. 

–– Hvilket–ansvar–har–partiene–for–å–drive–likestillingspolitisk–debatt?
 – Partiene har et stort ansvar, fordi likestillingspolitikk er et felt hvor 

det lett blir tilbakegang dersom vi ikke er proaktive, men også fordi 
likestillingsdebatt skaper holdninger. Debatter om for få kvinner i 
toppen i norsk næringsliv er bra, fordi det skaper økende bevissthet 
om dette i styrerom og i rekrutteringsselskaper. 

–– Du–er–leder–i–Høyres–kvinneforum,–hvordan–er–det–organisert?
 – Det er ikke en egen organisasjon. Men hvis du som kvinne melder 

deg inn i Høyre, er du med en gang på våre mailing-lister og blir 
invitert til våre seminarer. Fylkesforeningene er pålagt å ha en kvin-
nepolitisk ansvarlig i sitt styre, i lokalforeningene er det frivillig. I 
tillegg er det et sentralt styre med folk fra hele landet. Slik har vi et 
nettverk av folk som jobber med alt fra barnevern til rekruttering av 
kvinner til topposisjoner i politikken. Dessuten sitter jeg som leder 
for Kvinneforum i arbeidsutvalget (AU) og sentralstyret i Høyre.

–– Synes–du–Høyre–er–flinke–til–å–drive–likestillingsdebatt?
 – Jeg synes vi er flinke ved at moderpartiet gir oss stort rom 

til å drive debatter både internt og eksternt. De utspillene 
Arbeiderpartikvinnene har, er ofte et gjesp, fordi det er saker som 
allerede er vedtatt i programkomiteen i Arbeiderpartiet. Kvinneforum 
har hatt noen utspill som har vært kontroversielle i Høyre. Vi i 
Kvinneforum mener vår rolle er å dra samfunnsdebatten videre når 
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det gjelder likestilling, men det er også vår rolle å dra eget parti vi-
dere. I Høyre tror vi at det nettopp er ved debatt og brytning vi holder 
partiet levende. Og det at Kvinneforum er i AU, sitter i sentralstyret, 
er i alle fylker, gir oss en god mulighet til å påvirke moderpartiet. 

–– Hvorfor–er–det–viktig–å–ha–slik–kvinneorganisering–internt–i–partiene?
 – I Høyre er det viktig både fordi vi er et forum som har gitt Høyre en 

ny rolle i samfunnsdebatten og fordi vi, som andre politiske partier, 
fremdeles har for få kvinnelige toppkandidater i kommunene. Det 
er fremdeles for mange kvinnelige nr. 2. Politikk er maktkamper, og 
i alle maktkamper vil det være tøffe slag. Da er det veldig okei å ha et 
nettverk der man kan støtte seg til hverandre og finne flere som er 
eller har vært i disse situasjonene. 

–– Er–Kvinneforum–viktig–for–den–politiske–debatten–i–Høyre–også?
 – Veldig! Dersom man ønsker debatt på et felt, må noen ha ansvar 

for å kjøre opp debatt på det feltet. Vi trenger det på likestillingsfeltet 
fordi dette er et felt hvor vi ikke er i mål. Dersom vi i en generasjon 
begynner å slappe av, så blir vi fort tuppet tilbake igjen. «Friheten er 
aldri mer enn en generasjon unna utryddelsen», sa den tidligere ame-
rikanske presidenten Ronald Reagan. Det er farlig å ta våre rettigheter 
og friheter for gitt. Hver generasjon kvinner har fått en arv fra våre 
mødre, en arv det har tatt hundrevis av år å bygge opp, men som kan 
rives ned igjen i løpet av kort tid.




