
Orda bak 
framsyninga 
I “Rett På Sak” blir talar, artiklar og kåseri av åtte norske kvinner formidla på scenen.
I framsyninga er det naturleg nok ikkje plass til alle orda i sin fulle lengde, så derfor har vi samla 
tekstane i dette dokumentet dersom du har lyst å lese dei slik dei er originalt. 
                                                          Velkomen!
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Dersom man vil lage en god, mektig rett for 
våpenhandlere - og det vil man jo - må følgende 
ingredienser med: Man tager et marked og deler i 
prinsippet “splitt og selg”, gjerne begge parter. 
Pisk opp rimelig med angst, og tilsette en jevning bestående 
av en del angrep er det beste forsvar og to deler bedre føre 
var enn raketterpå. La småkoke til etterspørselen er klar, 
salt penger og selg til det fosskoker. Det gjør ikke noe om 
bunnsjiiktet svir seg fast, så lenge man har rikelig med sivil-
befolkning å mitraljøse av. 
Når denne forretten eller forretningen har kokt en stund, 
kommer man til den tradisjonelle hovedrettslene, en god 
gammeldags blodpudding. Råstoffet siles og irøres støtte 
splintbomber spekket med plastbiter som trenger godt inn 
i kjøttet. Dryss med napalm gjerne tilsatt fosfor og la dette 
klebe til huden slik at nervesystemet blir skikkelig oppløst. 
Salt flere penger og tenk på det mens puddingen stekes ved 
god varme i tett tilfluktsrom. 
Siden hovedretten er såpass enkel er det viktig å gjøre 
seg flid med selve serveringen. Pynt for eksempel med 
fylte atomstridshoder, eller bladgrønt som eksploderer ved 
berøring. Gjerne musikk under desserten, for 
eksempel radioaktiv nedfallsfrukt akkompagnert av “jeg 
kjører frem gjennom strålefryd.” og ha alltid noe ekstra i 
bakhånd, en frisk bladan-salat og et ukjent virus eller to. 
Etter hvert som serveringen går sin lukrative gang, kan man 
salte ubegrenset med penger, øke produksjonen og gi et 
nytt oppkok. Tiloversbleven giftgass oppbevares i kjølig gal-
skap. 
Serveringen kan fortsette uendelig ettersom markedet 
sjelden blir helt mettet. Sett til slutt inn bombefly som er i 
himmelen og led oss ikke inn i fredstid. 

Eva Michelet - “Våpenhandlernes Nattmat”



Medsøstre!

Vi lever i en tid hvor mange av oss stiller spørsmålet: Hvem er vi, kvinnene i verden? Hvor hører vi hjemme? Hvor passer vi inn? Er vi 
sosialistiske, humanistiske, radikale eller revolusjonære mennesker? Finner vi vår plass i kampen for kvinnefrigjøring på noe punkt på den 
politiske skala, som sies å strekke seg fra det ytterste høyre til det ytterste venstre?

 I det tiår menn la verdensrommet under seg, brydde ikke fagforeningsledere i Europa seg noe om at et milliontall av industriarbeid-
splasser forsvant for kvinnene. I vårt land løftet de ikke en finger mens avstanden i timelønningene over en 6-årsperiode stadig økte for 
kvinnene i industrien. I en tid da Fellesmarkedets planer om en politisk og monetær union var de store menns forlokkende perspektiver, 
døde titusener av kvinner av illegal abort i det samme Europa - mens kirkens og politikkens menn tordnet mot de syndige kvinner som 
fjernet fruktene av et samleie de ikke kunne nekte i et sakramentalt ekteskap.

Hvem er vi, vi kvinner i verden? Hvem gjør vår seksuelle hjelpeløshet til religiøs forpliktelse? Hvem begrenser våre muligheter til å over-
leve slik at vi bare har en utvei: å utøve «verdens eldste yrke», og hvem av partene, kjøper eller selger, er det som straffes for det?
Vi møter kvinner fra hele verden som i sine forsøk på å hjelpe seg selv og sine medsøstre beveger seg fra liberale kretser til de mest 
radikale; men som intet sted finner svar på hvordan kjønnsdiskrimineringen skal nedkjempes. Amerikanske kvinner har søkt inn i ultr-
aradikale grupper som «Students for Democratic Society» og «Black Panthers», bare for å oppleve at det var stensilmaskinene de var 
velkommen til å betjene, og at de var mest verdifulle, som den svarte negerlederen sa, «når de ligger på ryggen».
I Ben Bellas hær trodde de algierske kvinner at de hadde fortjent verdigheten som likestilte fordi de sammen med menn hadde kjempet 
i fremste rekke for sitt lands frihet. Men da kampen var over, sa mennene til dem: «Gå hjem til grytene igjen. Vi trenger dere ikke leng-
er!»

Hvor hører vi hjemme, vi kvinner i verden? Hvem nekter oss vår del av friheten, av seieren, framskrittet og æren?
Mens noen kvinner aktivt leter etter de samarbeidsorganisasjonene hvor de kan kjempe sin likestillingskamp, skremmes andre fra ak-
tivitet hvis ordet politikk blir nevnt. Et overveiende flertall av kvinner rammes ennå av menns latterliggjøring når de nedvurderende og 
omsorgsfullt sier: «Politiske kvinner er da ikke kvinnelige!» Når de rammes, er det ikke fordi de ikke kan tåle latterliggjøring. Nei, det 
er fordi de kan høre trusselen bak ordene, nemlig at slike kvinner liker «man» ikke! Når hele ens livseksistens er avhengig av å bli likt, 
anerkjent eller tålt, utsetter man seg ikke for et sjansespill med livsgrunnlaget som innsats. Andre kvinner rygger tilbake, skremt av den 
voldsomhet som de forbinder med radikale og revolusjonære grupper. 
 
Kvinnene selv ser ikke at den langsomme vold og undertrykkelse er hva de har lært å tåle fordi egenskaper som utholdenhet, nøysomhet 
og selvoppofrelse berømmes hos dem.
Atter andre har forstått at å kjempe for kvinners rettigheter er politikk. Det er bare slik at de løfter som partiene har skiltet med i alle år, 
i liten grad er blitt innfridd.
Kvinnene har trukket den slutning at partiene har utviklet seg blant grupper av menn, som gjennom tidene har hatt forskjellige inter-
esser. Disse menn utgjorde store grupper av mennesker som var forskjellige fra hverandre, gjennom den plass de hadde i det historisk 
bestemte system for samfunnets produksjon. Gjennom sitt forhold til produksjonsmidlene opplevde arbeidere, bønder og kapitaleiere at 
de hadde motstridende interesser. Dermed utviklet gruppene en forskjellig forståelse av samfunnet avhengig av de erfaringer hver av 
gruppene hentet fra sitt daglige arbeid., fra samtaler med likemenn om problemer, gjennom kontakt og i kamp med andre interessegrup-
per. Kvinnene, som tilhørte sine menn og som gjennom dager og netter produserte familiens velferd uten lønn, ble glemt i teoriene. Vi 
skal senere se hvor viktig det er i undertrykkelsens strategi å glemme gruppers historiske og aktuelle innsats; og å avvise tanken på at de 
millioner av timer nedlagt i den ulønnede produksjon skulle være vesentlig for forståelsen av kvinners interesser og ideologi.
Enhver gruppe har behov for å definere sin virksomhet som nødvendig og meningsfylt. Derfor blir enhver virksomhet gitt verdi, slik at 
de mennesker som utfører den, får selvfølelse. Alle mennesker gjør dette. Vi forsvarer og rettferdiggjør det vi i virkeligheten er nødt til å 
gjøre. Dette skjer til tross for at andre krefter enn de som den enkelte rår over, har plassert oss i vårt samfunns nisjer. 

Berit Ås - “Kvinnekultur”, Tønsberg 1973



Det eneste som står igjen til oss selv, er nettopp rettferdiggjørelsen, og siden vi er blitt fortalt at individets frihet 
og rett til valg er vårt samfunns fornemste kjennetegn, aksepterer vi lett at vi må ha valgt vår egen skjebne. Ret-
tferdiggjørelsen av vår virksomhet har blant annet ført til ideologisk krig mellom gifte hjemmearbeidende kvinner 
og selververvende kvinner i dobbelt arbeid. Dette har skjedd til tross for at mangel på utdannelsesmuligheter og 
daghjemsplasser, og opprettholdelse av særskatt og forbud mot å trekke fra utgifter til inntekts ervervelse, har 
vært de styrendes klare hindringer for at kvinner skal komme ut i lønnet arbeid.

Allikevel er vi kKvinner blitt forledet til å tro at vi fritt har valgt en av de to livsformer. Den ene gruppen har 
derved kunnet utvikle kvinnekulturens verdier maksimalt ved å oppvurdere omsorg, tilgjengelighet, selvoppof-
relse, sparing og verdien av psykisk varme og støtte til de av familiemedlemmene som må fungere i en «grusom» 
konkurransens og selvhevdelsens verden.

Den andre gruppen har lært seg pengeøkonomiens verdier: at penger er tid og tiden er knapp, at maksimaly-
telse er arbeidsmoral, og at den som ingen penger har, er av liten verdi. Men de har også lært seg at det er mer 
arbeid enn det menn satser som skal til for at en kvinne skal oppnå en «mannslønn». Men De lærer seg at det er 
en smitteeffekt fra synet på kvinnen i den ulønnede produksjon som preger menns kvinnesyn i yrkeslivet, at skjøn-
nhet, ungdom og feminin ynde betyr høyere status og bedre lønn i sekretæryrkene enn hardt arbeid og organ-
isasjonsmessig virksomhet blant kvinnelige industriarbeidere. Mens utearbeidende kvinner i begynnelsen av sin 
karriere læres til å tro at selvstendighet og arbeidstempo gir de samme rettigheter som menn i yrkeslivet, lærer 
de - etter som årene går og avansementene stadig bare tilfaller menn - at det gjelder strengt forskjellige lover, 
ikke bare for hjemmearbeidende hustruer og mannlige lønnstakere, men for menns og kvinners framgang i det 
lønnede arbeid.

Til tross for at de fleste av oss slett ikke har «valgt» hverken tidspunkt og antall barnefødsler, eller om vi vil ha 
lønnet arbeid eller ikke, er vi blitt forledet til å stå mot hverandre med et forskjellig verdisyn (at motsetningsfor-
holdet ikke ble helhjertet skyldtes at de fleste yrkeskvinner i moderne tid også måtte ta ansvaret for den ulønnede 
produksjon). I tillegg er vi lært opp til å slåss mot hverandre ut fra de gruppeinteresser våre menn har. Fordi vi 
alltid har mottatt en del av samfunnsrikdommen gjennom våre fedre, og senere gjennom våre ektemenn, og fordi 
disse ved denne tildelingsfunksjon ble gitt makt til å straffe eller belønne oss alt etter hvor sterkt vi gjorde oss til 
ett med deres interesser, ble det alltid lett for oss å tro at deres interesser nødvendigvis måtte være våre interess-
er. Fordi denne oppfatning tjente våre menn og fedre, opptrådte vi som blinde overfor de av våre medsøstre som 
mistet sine menn. Selv om vi leste om Indias enker som ble brent på bål når mannen døde, gjennomskuet vi ikke 
at dette var måten å tilsløre det faktum at hadde hun fått leve, så ville hennes sosiale privilegier gått tapt.
Skilte kvinner og enker i vårt land vet dette. Ugifte mødre vet enda bedre at klassetilknytning og sosial status 
følger med ektestand. Derfor har vi fattige, fornemme enker som har lært at klassetilhørigheten er det «fineste» 
de har. Andre erkjenner at de er blitt proletariat og forsøker fortvilet å skaffe seg utdannelse eller yrke. I alle 
land har kvinner som enslige forsørgere meget dårlig levestandard og lav prestisje.

Både den svenske professor i sosialmedisin, Gunnar Inghe, som skrev om de «fattiga i välferdssamhället», og 
økonomen James Morgan, som skrev Income and Welfare in the United States, har dokumentert dette.
Derfor bør vi trekke den slutning at politikken, slik den i dag avspeiler mannssamfunnets interesser, kan vanskelig 
kan tiltres helhjertet av kvinner.

Kvinnelige politikere som blir bedt om å tale sine medsøstres sak, enten det gjelder abort, likelønn, skilsmisser-
ettigheter eller retten til lønnet arbeid, har hittil fått vanskeligheter. Disse krav forvirrer ofte partitilknyttede kvin-
ner fordi de visker ut grensene mellom partiene. Alle partier tilbyr i dag i prinsippet kvinner de samme goder. 
Alle partier har inntil i dag vært omtrent like lunkne m.h.t. å gjennomføre det de lover. Og det er rimelig å tro 
at mennene fornemmer kvinners søsterlojalitet og forteller dem at denne ikke er partipolitikk. Innenfor partiene 
erklærer kvinnene at de slett ikke er feminister, men lojale partifeller.



«Jeg er intet kvinnelig alibi», erklærte den tyske kvinnen som for første gang ble valgt til parlamentets presidium. «Kvinnesak er men-
neskesak», insisteres det. I en defensiv posisjon betyr det rett og slett at man ikke er innstilt på å prioritere kvinnespørsmål framfor 
mannsspørsmål. En framtredende minister i et land i Europa fikk ros og belønning av sine mannlige ministervenner etter å ha fått en 
større kvinnelig lavtlønnsgruppe til å avstå fra å gå til likelønnsstreik. Hennes appell til dem gikk ut på at landets økonomi ikke tålte 
det, og at kvinnene nå måtte vise patriotisme.
Framgangsrike kvinner i politikken de aller fleste steder i verden har hevdet det om og om igjen: «Mine krefter, mine synspunkter og 
min lojalitet til Partiet har fortrinnsrett framfor min lojalitet til mine medsøstre!»

Et engelsk parlamentsmedlem har beskrevet hvordan hun over en rekke år kom til å forråde sine medsøstres interesser til tross for sin 
villighet til å tale deres sak: «Jeg forstod meget raskt at kvinnespørsmål var upopulære,» skriver hun, «og at å beskjeftige seg med 
dem hverken gav innflytelse eller ære.» Hun regnet derfor med at det var nødvendig å lære seg de politiske problemstillinger som 
Partiet satte høyest, slik at hun gjennom å slåss for løsningen av disse kunne oppnå makt og posisjon. Når hun så en gang nådde 
«toppen», ville hun ut fra sin ervervede styrke begynne kvinnekampen. Hun var ikke klar over at hun for å holde seg à jour med de 
store partisaker, også måtte slåss for å forsvare sin topp-posisjon. Dette måtte hun gjøre hele tiden og på mennenes premisser. Aldri 
ble det mulig for henne å befeste sin stilling så lenge at hun kunne fremme sine medsøstres interesser.

Jeg har her gått i detalj m.h.t. å beskrive forhold innenfor den institusjon som heter politikk. Jeg kunne ha dokumentert hvordan for-
holdene er de samme i de fleste andre institusjoner: i kirken, i forretningsverdenen, i arbeidslivet og i undervisningsinstitusjonene. 
Men egentlig er ikke dette mitt mål. Mitt mål er å vise at grunnen til at vi stadig gjør feil, at vi stadig er ute av stand til å ivareta 
våre egne og våre medsøstres interesser, er vår manglende systematiske forståelse av våre egne problemer. Vi mangler en forklar-
ingsmodell, en teori om kvinners adferd som kan kaste lys over våre liv og vanskeligheter uansett hvor vi er plassert i et mannslaget 
klassesamfunn. Derfor trenger vi en teori. Teori er til for å forklare og forutsi vår skjebne. I dag har de fleste kvinner en følelse av 
hverken å kunne forklare sin situasjon eller å forstå sine utviklingsmuligheter. Denne tilstand øker forvirringen over egne evner og 
mål og gjør oss alle mer sårbare for manipulasjon. Sannsynligvis vil menn avvise en slik teori. «Siden jeg er marxist, er jeg ikke villig 
til å akseptere den,» sa en ung mannlig student for kort tid tilbake. Å forstå sin situasjon er et mektig virkemiddel i enhver 
frigjøringskamp. Når vi finner ut hvem som vil hindre oss i vår selvforståelse, vil det også bli klart for oss hvem som er våre 
motstandere.
Den unge mann tok forøvrig feil. Vår teori er av historisk-materiell karakter og omfatter den antagelse at enhver produksjonsform 
skaper sin egen ideologiske overbygning. Når den amerikansk-konstruerte «Allport-Vernon verdi- og interessetest» viser at menn og 
kvinner har forskjellige interessemønstre uavhengig av hvor den blir brukt, så viser det at kvinner står i den samme praksis verden 
over. På testens seks skalaer oppnår kvinnene høye poeng på estetiske, sosiale og religiøse interesser, menn på politiske, tekniske 
og økonomiske. Det er alle de mekanismene i samfunnet som på forskjellig måte rammer barn, alt etter om de skal modelleres inn i 
den ulønnede velferdsproduksjon eller ikke, som forklarer hvorfor f.eks. alle de geniale guttebarn amerikanske forskere har fulgt fra 
1920-årene, ble professorer, berømte kunstnere, politikere og oppfinnere etter 25 år; mens 75 % av de geniale småjentene ble hus-
mødre.

Teorien sier derfor: Det eksisterer en kvinnekultur. Den er blitt usynliggjort i århundrer ved at menn aldri har villet skrive noe annet 
av kvinnesamfunnets historie enn det mannssamfunnet har funnet verdifullt. Selv i dag glemmes kvinner, de forbigås, og hvis de sier 
noe, høres ikke dette med det samme «indre øre» som når menn lytter til menn.

I sitt vesen er det kvinner opplever helt å sammenligne med det forfatteren Ralph Ellison beskriver i Invisible man: «Jeg er en 
usynlig mann. Nei, jeg er ikke et av de gjenferd som hjemsøkte Edgar Allan Poe, og heller ikke er jeg et Hollywood-spøkelse. Jeg er 
en mann av kjøtt og blod, av bein og muskler - og jeg kan til og med sies å ha en sjel.» Og videre: «Når folk nærmer seg meg, ser 
de bare mine omgivelser, seg selv eller fantasier om et biokjemisk uhell som min hud har vært utsatt for. Den usynligheten jeg sikter 
til, oppstår på grunn av en merkelig tilbøyelighet i øynene hos dem jeg kommer i kontakt med. Det gjelder konstruksjonen av de in-
dre øyne, de øyne de ser på virkeligheten med tvers gjennom sine fysiske øyne.»

Usynligheten strekker seg så langt det er nyttig for den som ser. Menn ser pene ben, bryster, figur, øyne (Playboy har dokumentert 
hva menn først ser hos kvinner); men de ser oss ikke som komplette personligheter. Det er mulig at de i sin herreposisjon i stor grad 
ser oss som bruksgjenstander: også i det politiske liv. «Vi må sette en kvinne først på listen i dette fylket for å få tak i kvinnestem-
mene!» hevdes det. Og mange bevisste kvinner nøler med å tro at motivet nå er å drive likestillingspolitikk, siden politikken i all ves-
entlighet ikke påvirkes av kvinnenes tilstedeværelse.

“Framgangsrike kvinner i 
politikken de aller fleste steder i 
verden har hevdet det om og om 
igjen: «Mine krefter, mine 
synspunkter og min lojalitet til 
Partiet har fortrinnsrett framfor 
min lojalitet til mine medsøstre!» “



Nok et par ting om usynliggjøring: Kvinner blir f.eks. borte fra menns hukommelse og bevissthet når det snakkes om behovet for inter-
essante eller kreative personer til betydningsfulle begivenheter. Et eksempel: Rådet i en fremtredende norsk kulturorganisasjon består 
av 9 menn og 1 kvinne. I dette forum ble det fremmet forslag om å invitere kjente samfunnsstøtter til en «hjernestorm» om komiteens ar-
beidsoppgaver i fremtiden. Den første mannlige representant oppga navnene på 10 menn. Det samme gjorde den neste, den tredje og 
den fjerde mann. Komiteens eneste kvinne oppga (som forslagsstiller nr. 5) navnene på 10 fremtredende kvinner. Alle reagerte: Hvorfor 
nevner hun bare kvinner? ... og det ligger i luften en anklage om at dette er demonstrativt. Burde ikke hun som «er for likestilling» i alle 
fall foreslå likt antall kvinner og menn!

Usynligheten ligger i det vi kan kalle kvinners absolutte fravær i andre komitémedlemmers bevissthet.
Vi hevder at det finnes en kvinnekultur som kvinner oppdras til å handle i overensstemmelse med, uten at de forstår virkningen av den.
Vi hevder videre at forskjeller mellom de to kulturer kan avdekkes ved at vi studerer noen av de dimensjoner som kulturantropologer 
vanligvis viser interesse for:

1. språk og kommunikasjon,
2. enkeltindividets opplevelse av egen verdi innenfor kulturrammen og i tillegg:
3. Den enkeltes forhold til «verktøy og ressurser» - i vår moderne tid sier vi heller «teknologi og økonomi»,
4. Forskjellen mellom menn og kvinner i måten de organiserer sin virksomhet på, i organisasjonenes målsetting, lederskap og rekrutter-
ing, og til sist
5. den enkeltes forhold til sin tid, til framtid, planlegging og frihet.

Før vi trekker inn eksempler på forskjeller mellom manns- og kvinnekultur på disse punkter, skal vi foreløpig summere opp:
Kulturantropologer vet at grunnlaget for den enkeltes forståelse, fortolkning og vurdering varierer fra kultur til kultur. Vårt språk og vår 
tenkning er avhengig av «den praksis vi står i», og av vår storkulturs særinteresser. Store undergruppers selvverdsetting er på samme 
måte bestemt av om de kjøpes eller går inn i arbeids- og slektskapsforhold etter fritt valg, om de er økonomisk avhengige eller likeverdig 
belønnet med andre medlemmer av samfunnet.

En kjent økonom som John Kenneth Galbraith skriver høsten 1973 om «The Economics of the American Housewife»:
«Vanlig samfunnsmessig moral berømmer som positivt ethvert atferdsmønster, uansett hvor ubehagelig eller unaturlig det er for den det 
angår, som er til fordel for eller som øker velværet for dem som har mer makt i samfunnet.»
Ikke bare minner denne setningen oss om Hegels analyse av forholdet mellom herre og knekt, men den gjør at enkelte setninger fra Len-
ins definisjon av «klasse» renner oss i hu:
«Klasser er den slags menneskegrupper hvorav den ene kan tilegne seg den annens arbeid p.g.a. deres forskjellige plass i den givne 
samfunnsstruktur.»

Språket speiler en stor kulturs totale verdifastsettelse på undergruppene som den består av. Vi har en rekke eksempler på dette:
I lovverket er personen som omhandles i de aller fleste tilfelle en «han». Hvis vi leser lovtekst og setter inn et «hun» i stedet, opplever vi 
motsigelser og uoverensstemmelser. Det skal nevnes at i Danmark har de satt en kvinnelig jurist til å gå gjennom de forskjellige former 
for inkonsekvens i kvinners status i lovverket.

Vår første forbrukerombudsmann er en kvinne - som muligens finner det latterlig å insistere på å bli kalt forbrukerombudskvinne. (Vi har 
med andre ord lært to ting: Både at det er uvesentlig å ivareta vår kvinneidentitet i statussamfunnet; og at å insistere på å få gjøre det 
egentlig er litt latterlig.)

Et kvinnelig bystyremedlem ga uttrykk for dette i et stort intervju i Dagbladet da hun ble en av de politiske valgte rådmenn. Ord som 
fylkesmann og rådmann var så sterkt innarbeidet i vårt språk at de var fullt aksepterbare for henne. En kvinnelig stortingsrepresentant 
kaller slike språklige fenomener for bagateller.

I praksis kan opprettholdelsen av språkformene føre til at vår forbrukerombudskvinne, via sin betegnelse «glemmes» som en fremtre-
dende kvinnelig foregangs-«mann». De dokumenter som blir oversatt til fremmede språk vil etter all sannsynlighet benytte pronomenet 
«han» og i verdenssamfunnets språkforvirring m.h.t. hva som er kvinnenavn og hva som er mannsnavn, vil Inger Louise Valle rimeligvis 
bli bevart i sine utenlandske fagfellers hukommelse som mann.
Språket er i realiteten en konserverende faktor. Alle språkforskere synes å være enig om det. Men det representerer i tillegg makt til un-
dertrykkelse hvis ikke maktmisbruk avsløres. Psykologen og språkforskeren Rolv Mikkel Blakan har skrevet spesielt om språk og kjønns-
roller og gjør oppmerksom på noe så «nøytralt» som to forskjellige serier av synonymer, henholdsvis for kvinner og menn, hentet fra en 



nyere norsk synonymordbok.
Uten å gjengi synonymene i denne sammenheng - enhver kan selv lese Blakans bok - skriver han:
«Desse listene med synonym talar for seg sjølv - men lesaren bør unne seg tid til å samanlikne dei grundig, det kallar på 
både smilen og alvoret! La meg kort peike på at «ei intellektuell kvinne» er ei «blåstrømpe», medan «ein intellektuell mann» 
tydelegvis berre er intellektuell. Interessant er det også at «mor» kan fungere som synonym til «kvinne», medan «far» ikkje 
tilsvarande vert gjeve som synonym for «mann». Det går såleis inn i definisjonen av «kvinne» at ho er knytt til barn (mor), 
medan ein tilsvarande relasjon til barn (far) ikkje går inn i definisjonen av «mann». Det slår ein òg kor mange fleire nega-
tive synonym det er til «kvinne» enn til «mann». (Ein reservasjon her er at ulikskapane i synonyma til «mann» og «kvinne» 
naturlegvis kan representere berre forfattarens private kjønnsfordommar).»

Språket opprettholder med andre ord assosiasjoner til andre ord med forskjellig verdiinnhold. I tillegg er det et mektig 
instrument i oppdragelsesprosessen ved å innpode det selvbildet som er nødvendig i storsamfunnet.

Det samfunnet allerede har tillagt jenterollen, formidles som forventninger og blir gjennom disse forventninger sosiale real-
iteter for mor og datter. I tillegg til dette har vi klare regler for hvem som har lov til å si hva under hvilke forhold. Smiger, 
flirt og slibrigheter har sine helt bestemte regler med hensyn til tid og sted. Nedverdigelse skjer nemlig ikke bare ved å 
usynliggjøre kvinner; men også ved å tingliggjøre dem som seksualobjekter. Mange kvinner har, når de er kommet i den 
situasjon at en hard diskusjon går i deres favør, opplevet å bli krenket (psykisk straffet) ved at mannlige deltagere plutselig 
angriper og kommenterer kvinnens kvaliteter som seksualpartner. Kvinner er vanligvis fratatt dette språk gjenno
m tidlig straffing, slik at man ikke forventer utsagn av seksualpolitisk karakter fra dem, noe som ofte fører til manglende 
motstrategier i slike situasjoner.

Det karakteristiske ved språket som herskerstrategi er reduksjon av kvinners verdi etter de kriterier som råder i manns-
samfunnet. Denne reduksjon i verdi, eller prestisje, er ikke rasjonelt bestemt, men bestemt av en holdning som læres og 
fornemmes allerede hos ganske små barn.

Disse to første dimensjoner i kvinnekulturen: forskjell i verditilskriving til kvinner og menn og forskjell i bruk av språk fletter 
seg inn i hverandre. Men vi har nok av eksempler der verdifraskrivelse opptrer isolert:
La oss se på dagens situasjon andre steder i verden. I U.S.A. er det kommet ut en bok «A Rap on Race». Den gjengir en 
maratonsamtale over et døgns TV-utsendelse mellom antropologen Margareth Mead og negerforfatteren James Baldwin. 
Hun forteller her at amerikanske samfunnsforskere nettopp har foretatt en undersøkelse blant små hvite amerikanske gutter. 
De ble spurt om hva de helst ville være, om de ikke skulle være det de var: Små hvite jenter eller små svarte gutter?
«Kan du gjette hva de svarte?» spurte hun Baldwin.
«Nei, jeg kan ikke gjette,» svarer han.
«De ville heller være små svarte gutter,» sier hun.
«Ha!» utbryter han. «Det var oppmuntrende. Det viser at de ennå har noe forstand tilbake.» (It shows that they still have 
some sanity left.)
Baldwin har forstått og fortolket resultatene riktig. Selv et lite menneske i U.S.A. oppfatter seg som mere verdt som sort 
mann enn som hvit kvinne. Dette vet alle som har fulgt med i kvinnebevegelsens undersøkelse av sin egen status i U.S.A. 
Gjennom grundige analyser finner de at de lønnsmessig er sterkere diskriminert enn negre når de har det samme arbeid 
som hvite menn. Ved å bruke indeks - et mål - for diskriminering mellom minoritetsgrupper, som amerikanske sosialforskere 
laget for flere år siden, fant de at denne slår sterkere ut mellom hvite menn og kvinner i U.S.A. enn mellom neger og hvit. Vi 
tillater oss også å diskriminere på det sterkeste overfor småjenter. Vi gjør det ved å «mindreverdgjøre» deres mødre, som 
de identifiserer seg med, og vi gjør det hele tiden direkte gjennom vår tale. Men da gjør vi det så subtilt at vi, som lenge har 
vært utsatt for det, ikke lenger hører det. «Nei, tenk at det endelig ble en gutt» sier vi ... og hør på stemmen! «Nei, ble det 
en pike denne gangen også!» sier vi ... og hør på stemmen igjen. I et blokkmiljø i en forstad til Oslo skjedde det en episode 
mellom noen barn for et par år siden:

Fem gutter i 3-5-årsalderen lekte på et barneværelse og lille Marianne banket på og ba om å få 
leke sammen med dem. «Nei,» sa den ene, og det var som om noe stakk ham, som om en stor inn-
sikt plutselig var ervervet. «For vi leker ikke med jenter.» «Jamen jeg har jo bukser på meg,» protest-
erte hun. «Men du heter Marianne,» triumferte herrefolket. «Jeg kan godt hete Jakob,» foreslår hun spa-



Disse små menn hadde oppdaget en teknikk, en strategi for å mindreverdgjøre, men de hadde sin fulle hyre med å fork-
lare seg selv og Marianne hvorfor. Dette er imidlertid en del av maktens privilegium: å bestemme andre gruppers vesen og 
funksjon.
Herskerstrategien tar mange former og den gir effektive resultater. Det vesentligste er at den starter meget tidlig. Psykolo-
gen Alfred Adler kaller den «Vår kulturs maskuline tradisjon» og beskriver den på følgende måte:
«Denne tradisjon virker som et klart trykk henimot spesielle holdninger som er organisert hovedsakelig rundt menns overbev-
isning om sin egen overlegenhet, og kvinnenes, om enn noe uvillige og motstrebende, akseptering av sin egen underlegen-
het.»
Et samfunn er avhengig av råstoff for å kunne fungere. Det råmaterialet som et samfunn har tilgjengelig, vil kunne frigjøres, 
bearbeides og forbrukes bare gjennom hensiktsmessig utvikling av verktøy. Råmaterialets særpreg bestemmer verktøyets 
karakter, som igjen bestemmer «arbeidslagene» eller den organiserte virksomhet.
Verktøy blir ut fra denne funksjon de viktigste og nødvendigste gjenstander i et samfunn. Det kreves at brukerne skaffer seg 
kunnskap om verktøyets konstruksjon og egenskaper, og at det hele tiden skjer oppfinnelser og forbedringer. Denne prosess 
vil bestemme maktforholdene og delingen av arbeidets avkastning, en prosess som gjennom tiden nedfeller seg i enkeltmed-
lemmenes mentalitet og gir den verdi etter det forhold de står i til verktøy og ressurser.
Ut fra dette forhold vil vi finne at hjelpemidler som nyttes i forbindelse med produksjon, kommunikasjon (og for den saks sky-
ld også i kunstnerisk virksomhet) vil frigjøre noen, idet de binder og undertrykker andre.
Hvis det er klare kategorier av personer som henholdsvis frigjøres eller bindes, vil det utvikle seg forskjellige overbygninger 
av ideologier, standarder for atferd og egenskaper for gruppene. Mens de «frie» i et samfunn som vårt vil utvikle idealer 
om aktivitet, individuell ytelse og kompetanse, vil de «bundne» spille knektens rolle i lydighet, selvoppofrelse og - om nød-
vendig - selvfornedring.
Vår tids verktøy er den moderne teknologi. Den gir noen av samfunnsmedlemmene frihet, bevegelighet, kunnskap og makt. 
Andre blir isolert, stavnsbundne, kunnskapsfattige og maktesløse. I vårt daglige liv bestemmes vår atferd av bilen, televisjon-
sapparatet, EDB-anleggene og bomaskinene. I disse omgivelser av ting kan vi spørre i hvilken grad det er kvinnene som har 
konstruert månelandingsfartøyene, splintbombene, rakettflyene eller trafikkmaskinene.
En analyse av hvem disse teknologiske vidundere er nyttige for, avslører i alle fall at nytten ikke er maksimert i forhold til de 
arbeidsoppgaver som kvinner fremdeles tar ansvaret for: Ingen vaskemaskin kan passe barn; hverken TV-apparat eller mix-
master kan snu den gamle i sengen eller vaske familieleilighetens gulv.
Under de nåværende forhold omgis kvinner av en materiell verden som f.eks. bestemmer deres isolasjon, mens kommunikas-
jonsmidler f.eks. brukes av menn for å få herredømme over og tilgjengelighet til vidstrakte territorier. EDB brukes for å få 
oversikt, kunnskap og kontroll over institusjonene. Kjernefysiske våpen og deres bringesystemer er f. eks. ikke utviklet for at 
kvinner skal kunne true sine medsøstre i andre land og opprettholde makt over dem i verdenssamfunnet.
De teknologiske hjelpemidlers kostnader er meget store. Bare personer som gjennom salg av sin arbeidskraft får penger i 
bytte, vil ha sjanser for å skaffe seg (eller sine avhengige) bil, bolig, TV eller oppvaskmaskin. Bare de enkeltpersoner eller 
organisasjoner som har akkumulert ressurser i form av kapital, kan kjøpe det dyre maskineri som produserer, og frigjør. Inn 
i denne kategori av eiere beveger nå de seg som på sin side har frihet til å selge eller bestemme over sin egen arbeidskraft. 
Penger som bytteverdi tar form av ressurs i vårt kommersialiserte forbrukersamfunn. Den som har penger kan skaffe seg bev-
egelighet (frihet), informasjon (kunnskap) og kontroll (makt).
Kvinner står svakt i forhold til den teknologi som omgir oss. Dette henger til en viss grad sammen med at kvinnene har 
dårlige muligheter for å selge sin arbeidskraft. I 1960 var det f.eks. bare 9,6 % gifte kvinner i arbeidslivet i Norge, og selv 
om denne prosentandel i 1970 har steget til noe over 20 %, vet vi at majoriteten av dem er i lavtlønnsyrker eller i deltidsar-
beid som gir reduserte sosiale rettigheter. Det er f.eks. ca. 80 % av dem som i dag arbeider i lavtlønnsyrkene.
I dette er det som om den herskende mentalitet sier: «Kvinner skal ikke ha mer penger enn det de akkurat kan greie seg 
med.»
Eldre husmødre kan ofte berette om hvordan deres ektefelle har krevet regnskap av dem for hver tier av «sine» penger som 
de har fått til husholdningsbruk. Det er ikke uvanlig blant denne gruppe kvinner å høre dem snakke om «å stikke unna fra 
husholdningspengene» til kjøp av ting som de selv har lyst på, men som de betviler at de vil få mannens tillatelse til å kjøpe. 
På den annen side er det god «hustrumoral» - - «å sette sin ære i» å føre et nøyaktig regnskap og et sparsomt liv.
Et annet argument for den lavere avlønning er at kvinnelige arbeidstakere vanligvis er gift, og at deres inntekt derfor må 
sees på «som en ekstrainntekt til familien». «Og hvorfor,» spør den mann som har SIN KVINNE stående i den ulønnede 
produksjon, «skal en annen familie nyte godt av to inntekter?» - - og gjennom spørsmålet avsløres den vanlige oppfatning 
blant mange menn at husarbeidet ikke tar tid. I mannssamfunnets bevissthet er kvinnens økonomiske avhengighet i familien 
innarbeidet som en forutsetning for mannens frihet. Familien er for ham arbeidsenheten ved at hele eller det meste av den 



ulønnede produksjon tilpliktes den voksne kvinne, og forventes utført gratis av henne.
I året 1938 fremla den svenske samfunnsforsker Alva Myrdal tall for det samlede antall timer investert i henholdsvis husholdningsarbeid 
og industri i Sverige. 2000 milliarder timer var investert i husholdningsarbeid og 1200 millioner timer i industri. Men det var en vesent-
lig forskjell mellom de to former for investering: Hver time i industrien ble betalt! Når kvinner så beveger seg ut i arbeidslivet og velger 
yrker til hvilke deres sinnelag er betinget, smitter oppfatningen av «gratishet» over på disse yrker. I Norge er hjemmehjelpere, vask-
ere, parktanter og husmorvikarer å finne i de laveste lønnsplasseringer. Offentlige institusjoner og andre arbeidsgivere overtar gjerne 
«mannens rolle i familien» ved å hevde at disse grupper ikke nødvendigvis er berettiget til vanlige arbeidstakeres rettigheter. Dagmam-
maer og parktanter får de fleste steder hverken ivaretatt sine pensjonsrettigheter eller feriegodtgjørelser, og selv ikke de kommunalt og 
statlige ansatte kvinnelige arbeidstakere får ektefellepensjon på samme linje som mannlige arbeidstakere. Lover regulerer disse forhold 
og er en overbygning over ideologien at gifte kvinner «behøver» ikke å arbeide; og hvis de gjør det, trenger de ikke ektefellepensjon 
«fordi alle menn arbeider» og således får egen pensjon. Underforstått i de ovennevnte formuleringer er de språklige selvfølgeligheter: 
Kvinner arbeider ikke når de ikke arbeider for lønn. Menn arbeider alltid, fordi de arbeider for lønn. Når vi hevder at det finnes en 
egen kvinnekultur, har vi også sagt at kvinner og menn vil ha forskjellig verdiorienteringer. Siden menneskelige egenskaper, politiske 
ideer og aktuelle samfunnssaker vurderes av kvinner etter andre kriterier enn de menn bruker, vil vi vente at kvinner velger andre slags 
ledere enn menn, at de arbeider for andre målsettinger i organisasjoner og forholder seg på andre måter til sine medmennesker og seg 
selv, til penger, arbeid og tid.
Som en logisk konsekvens av vår tenkning må vi videre hevde at de organisasjoner som kvinner deltar i, vil være i overensstemmelse 
med idealer for kvinnelig atferd i samfunnet forøvrig. Hvis familien som institusjon krever sparing, selvoppofrelse og fordømmelse av 
egeninteresse, vil dette også prege de organisasjoner som majoriteten av kvinner har tilsluttet seg.
En gjennomgåelse av norske kvinneorganisasjoner gir oss en typeinndeling i 3: De største kvinneorganisasjonene er helse- og velferdsor-
ganisasjoner og ligger i størrelsesorden oppe i flere hundre tusen medlemmer. Nest etter disse i størrelsesorden ligger de politiske kvin-
neorganisasjoner, som medlemsmessig har fra ca. 40 000 kvinner i Arbeiderpartiet til noe under 20 000 medlemmer i Senterpartiet.
De rene kvinnelige interesseorganisasjoner som arbeider for likestilling og kvinnenes yrkesrettigheter har det minste medlemstall. Norsk 
Kvinnesaksforening, Yrkeskvinners Klubb og Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund har alle i dag et medlemstall på mindre enn 
1000.
I den alminnelige oversikt over alle organisasjoner her i landet finner vi at det i organisasjoner av finansiell og teknisk natur så å si ikke 
finnes kvinnelige medlemmer. I de største organisasjoner for gratis velferdsarbeid finnes det, på den annen side bare et meget begrenset 
antall menn.
Jo sterkere målsettingen går ut på å ivareta «andres og svakere gruppers interesser», jo sterkere belønnet synes det at de føler seg som 
deltar i dem. Norges Husmorforbund kommer i denne forbindelse inn som en spesiell organisasjon med en uklar målsetting. Den hevder 
på den ene side å være en stor gruppes yrkesorganisasjon, men tar på den andre siden ikke opp en rekke av de mest sentrale spørsmål 
av kontraktmessig karakter som andre yrkesorganisasjoner setter i fokus. 

Selve arbeidsinnsatsen er også på en måte preget av «på lykke og fromme»-prinsippet: Loddsalg og basarer holdes med gevinster, 
som enten er tigget ihop fra forretningslivets representanter, eller møysommelig og gratis tillaget av organisasjonenes medlemmer med 
«den-gode-husmor» eller «den selvoppofrende kvinne» som ideal.
Direkte fattigdomspreget virker den flaske- og filleinnsamlingsaktivitet som flere av kvinneorganisasjonene legger til grunn for sine virk-
somheter i barnearbeidet og eldreomsorgen. Det er ofte kvinner med god utdannelse og etter måten velstående ektemenn som velger å 
slite i timer og dager med dette arbeidet; til tross for at de må vite at et par dagers lønnet arbeidsinnsats med påfølgende donering av 
fortjenesten ville gi mangedoblet utbytte for foreningen. Bare ut fra denne ene observasjon kunne en tenke seg å lansere den påstand 
at jo mer humanitære, fattige og innflytelsessvake organisasjonene er, jo sterkere er de preget av kvinnelig medlemsmasse.
Om vi nå til slutt skal se på menns og kvinners forhold til sin egen tid og framtid, vet de fleste av oss som har arbeidet med kvinner, at 
det ligger en slags beskrankning, en begrensning i frihet og valg over deres liv.
«Jeg bør kanskje bli lærerinne, for det er en utdannelse som kan brukes uansett hvor en framtidig ektemann kommer til å bosette seg,» 
sier den unge jenta, og når veilederen spør med all tydelighet enda en gang hva hun helst vil bli, svarer hun: «Det er best å ta en utdan-
nelse som kan brukes i fall jeg ikke blir gift og får barn.»
Om og om igjen forflyttes grunnlaget for valget bort fra hva den enkelte kvinne har lyst til og ønsker over til hva som er mulig etter at 
alle «omstendigheter» er tatt i betraktning.
De psykologiske følger av dette er ødeleggende for kvinnens selvfølelse og frigjøring. Å ikke ha lov til å gjøre det en ønsker og evner 
betyr å bli nektet å få kjennskap til seg selv. Å ikke kunne ta standpunkt til hva en i fremtiden ønsker å bli, er å miste oppfatningen av 
hva en er. Menneskers identitet ligger vel så mye i hva de vil gjøre som i hva de gjør.



Men frarøvelsen av tid er ikke bare forbundet med den fjerne og livslange framtid. Den gjelder også her og nå: «Jeg skal sette på kaffen 
først!», «... etter oppvasken skal jeg kanskje lese litt», «når barna er blitt store, har jeg tenkt at jeg kanskje...»
Ingenting synes å berettige til at ønsker skal oppfylles her og nå, at handlinger med sine konsekvenser skal finne sted umiddelbart. Men ut 
fra tankegangen at «vi blir det vi gjør», følger det at kvinner ikke vet hvem de er.

Slik er det at kvinner ut fra sitt forhold til tid og planlegging kan bli identitetsløse. Når identitet og selvfølelse svekkes, svekkes også selv-
forståelsen. Hvis kvinner i vårt samfunn ikke er bestemt ved vesentlige oppgaver som de har å utføre (- og her har det kommersielle system 
og legevitenskap fratatt kvinnesamfunnet dets vesentligste kompetanseområder), men ved å bli presset inn i en passiv rolle av «evig vent-
ing», og tilfeldig ordretaking, ja da er samfunnet totalt i fare.

Alle disse dimensjoner griper over i hverandre: Å ikke ha tilgang på egen tid er forbundet med de krav familien har på kvinnene i den 
ulønnede produksjon. Språket gjør kvinnekulturen usynlig, og når det brukes så bekrefter det kvinnenes ringe verdi. Som helhet fremmer 
herskerteknikkene det som de mektige kan bruke til opprettholdelsen av «Vår kulturs maskuline tradisjon». Først når vi har ervervet oss et 
meningsfylt bilde av de lovmessigheter som styrer kvinners atferd, kan vi komme så langt at vi kan velge hvordan vi vil at vår egen framtid 
og verden skal se ut. Inntil da må vi stille oss kritisk til alle tilslørende tiltak som gir oss avgrensede tilbud om likestilling. Disse kan meget 
godt føre til, - fordi kvinnekulturen også er usynlig for menn - dobbeltbyrder for kvinnene. I sin ytterste konsekvens kan resultatet bli at vi 
fremmer tiltak som verken er i framtidige generasjoners eller våre egne dypeste interesser.

Dette betyr at vi må utvikle vår teori. En teori forklarer og forutsier, den hjelper kvinnene til å forstå sin oppgave i samfunnet og til å sette 
kvinnekampen inn i et historisk perspektiv.
Vi har selv nærmet oss en forståelse av at en slik modell, eller teori, bare kan bygges over det faktum at kvinner står i den ulønnede pro-
duksjon, og at denne har medført en ideologisk overbygning av verdier og interesser som foreløpig best kan beskrives ut fra en kulturmod-
ell. Dette gjør vi til tross for at vi er klar over at begreper som klasse og kaste kunne være fruktbare i den videre analyse av «kvinnesam-
funnet».
Andre har tatt utgangspunkt
 i det forhold at man bedømmes etter hva man tjener. Kari Skjønsberg har i en artikkel om likelønn en gang uttrykt det slik: «Men saken er 
den at i et samfunn som vårt, vurderer man gjerne ikke bare andre, men også seg selv i kroner og øre.»
Derfor skal ikke dette foredrag avsluttes uten at vi setter et siste stort spørsmålstegn: Bør vi stille spørsmålet om kvinnens verdi som sam-
funnsmedlem stammer fra deres usikre og svake plass i pengeøkonomien?

I så fall må vi ta stilling til spørsmålet som ikke er tatt opp innenfor rammen av en kulturmodell. Dette spørsmålet er om hvordan kvinnene 
i dag i realiteten er en ny sosial klasse, et underbetalt og ubetalt proletariat. I så fall må vi innarbeide vårt svar i teorien etter å ha drøftet 
nøye Lenins definisjon av klasser:

«Klasser kalles store menneskegrupper som atskiller seg fra hverandre ved sin plass i det historisk bestemte system for den samfunnsmessi-
ge produksjon, ved sitt forhold til produksjonsmidlene (som for det meste bestemmes og utformes i lover), ved sin rolle i den samfunnsmes-
sige arbeiderorganisasjon og følgelig ved den måte de mottar sin andel av den samfunnsmessige rikdom og denne andels størrelse.
Klasser er den slags menneskegrupper hvorav den ene kan tilegne seg den annens arbeid p.g.a. deres forskjellige plass i den givne sam-
funnshusholdning.»

Og mens vi er på leting etter meningen med våre liv, vårt eget liv og kvinners liv som gruppe, skal ingen forstyrre oss i vårt arbeid.

“Og mens vi er på leting etter meningen med våre liv, vårt eget liv 
og kvinners liv som gruppe, skal ingen forstyrre oss i vårt 
arbeid.”



Ragna Nielsen - “Kvinders Stemmeret”, 1888
Det var i Amerika for ikke mange år siden en avskyelig, nederdrektig institusjon, som vi alle kjenner, nemlig negerslaveriet. Da 
kampen for negerslaveriets opphevelse begynte, var abolisjonistenes verste fiender ikke slaveeierne sammen med alle de andre 
i hvis interesse det lå å beholde negerslaveriet, - nei, de verste fiender var i grunnen negrene selv. Det var så langt fra at de 
hjalp til med arbeidet for egen frigjørelse, at tvert imot deres sløvhet og likegyldighet, deres lettsindighet og uforstand la de 
verste hindringer i veien for arbeidet for dem. Ja, det var endog negre, som likeså ivrig som den mest fanatiske prest i 
sydstatene holdt på at negerslaveriet var en «guddommelig ordning», innstiftet og bekreftet av Guds eget ord. Der står i 
Bibelen at «Kains sønner skal tjene sine brødre» - altså var slaveriet med alle dets grusomheter og avskyeligheter påbudt og 
billiget av Gud - det ene bibelsprog hadde mere å bety, gjaldt mere for dem enn hele kristendommens ånd, som taler høyt mot 
enhver urettferdighet og undertrykkelse. At negrene stod så lavt i åndelig utvikling at mange av dem ikke engang forstod sin 
egen nedverdigelse, gikk naturlig nok til - men derfor var det et like sørgelig faktum for dem som arbeidet for dem. Nu er det 
imidlertid ingen, ikke en eneste prest og ikke en eneste kvinne i hele Norges land som holder på negerslaveriet, - og allikevel 
står bibelsproget der fremdeles. Jeg ber Dem legge merke til det faktum.

Akkurat likedan er det for arbeidet i kvinnesaken. Når mennene endelig i kvinneemansipasjonen vil se en kamp om makten, i 
kvinnenes likestilling med seg vil se en fare for sine interesser, en omveltning av det samfunn som de selv har formet, og som de 
ikke ønsker anderledes, - så er det jo ikke så underlig at de av alle krefter kjemper imot arbeidet for kvinnenes likestilling. Men 
når vi med sorg må si at våre verste motstandere ikke er mennene, men kvinnene selv, da kan dette ikke forklares anderledes 
enn av det sørgelige faktum at mange kvinner likesom negrene dengang i Amerika virkelig ikke er kommet lenger i åndelig 
utvikling enn at de virkelig enten ikke kan eller også er så sløve at de ikke gidder tenke så meget over forholdene at de ser disse 
slik som de er. For det er jo ikke så at kvinnene beundrer det samfunn de lever i så overmåte meget, de fleste av oss har lidd for 
meget og sett for meget lidelse omkring oss til at vi skulle synes det ikke er ting som burde være anderledes - men mange tror 
ikke det kan være anderledes. Og den tanke at dette samfunn, hvor det hver eneste dag foregår så mange urettferdigheter og 
grusomheter, at dette er mennenes samfunn, styrt efter lover gitt av menn, med bestemmelser, skikker og ordninger som bare 
mennene er ansvarlige for, den tanke faller dem ikke engang inn. Slik som det er, slik må det være, det er sløvhetens og den 
åndelige dovenskaps unnskyldning for å slippe å tenke. Og legio er deres antall av kvinner som likesom negrene henger seg 
fast i et eneste bibelsprog og fornærmer kristendommen ved å fortelle at det er den som påbyr en ordning som så mange 
kvinner er gått til grunne ved, så mange blitt åndelig forkrøblet kort sagt, så mange har lidd så grusomt.

Eller kanskje jeg tar feil? Kanskje kvinnene virkelig beundrer det samfunn de lever i, og synes at bedre kan det ikke bli. 
Hvorledes står det til i politikken? Kanskje kvinnene synes at rettferdigheten der sitter i høysetet, at ærlighet og ordholdenhet 
er selvsagte ting i det offentlige liv, at det kun er rene og uegennyttige motiver som beveger de fleste politikere? Og i kirken, 
savner kvinnene ingenting der? Eller sukker de efter litt mere liv, litt mere hjertevarme, litt mere næring for alle sjelekrefter? 
Og skolene hvor deres sønner oppdras, de skoler som menn har ordnet og hvor menn er lærere - synes kvinnene resultatet av 
dem er tilfredsstillende? Går det en sedelig ungdom ut av de skolene, varm og begeistret for alt godt, med tydelig preg av den 
gode innflydelse som de har tilbragt sin ungdom under? Og fremfor alt forholdet med de fattige? Synes noen kvinne virkelig at 
resultatet av mennenes samfunnsordning her er så beundringsverdig? Eller synes de det er litt engstelig, dette at mennenes sam-
funnsordning har bragt oss dit at vi efter de værkyndiges mening står like foran utbruddet av en orkan, som kan ødelegge skipet 
med hele maskineriet, hvis det ikke tas forstandige forholdsregler som kan bryte stormens verste makt.

Hva er det da vi vil, vi som arbeider for kvinnesaken og da især kvinners stemmerett? Vi vil at menneskene skal forstå at Gud 
har skapt to vesener, mann og kvinne, at han har gitt disse vesener forskjellige egenskaper som supplerer og utfyller 
hverandre slik at bare hvor disse to virker i forening, der fremstår noe harmonisk og fullkomment. Vi vil at det kvinnelige element 
skal finnes, likesåvel som det mannlige, i skolen, blant øvrigheten, i styrelsen, i det hele samfunn - først da tror vi at samfunnet 
med kraft kan ta fatt på alle foreliggende oppgaver, med håp om å løse oppgaven kan begynne på arbeidet for å avskaffe alle 
de urettferdigheter og misligheter som det ensidige mannfolksamfunn gjennom århundrer har innført. 



Har det aldri hendt dere at dere har sittet i Stortinget, når det var en sak fore som for dere var en viktig sak, og har hørt på all 
den mannfolktale til hjertet har brent i livet på dere, og dere har hatt den største lyst til å skrike ut: «Men dere mannfolk, forstår 
dere da ikke det og det og det?» Hvis man kunne gjøre det, sannelig, det var menn nok i Stortinget som ville forstå - menn er da 
heldigvis også følende mennesker: at de ser allting fra et mannlig standpunkt er naturlig nok, det kan sannelig ingen fortenke 
dem i.

Vi vil altså ikke at menn og kvinner som hittil skal dele arbeidet mellom seg på den måten at det er felter, og det store, viktige 
felter, hvor kun mannlig innflydelse får lov å gjøre seg gjeldende, og som kvinner er utelukket fra selv om deres evner aldri så 
meget anviser dem plass der. Vi tror at dette er en feilaktig oppfatning av Guds mening med menneskene, og dette er vi især 
kommet til å tro ved at vi ser, hvorhen det ensidige mannsregimente gjennom disse årtusener har bragt samfunnene. Vi vet at det 
var en tid da den rå styrke var den makt som regjerte verden, at det så kom en tid da den fysiske styrke måtte bøye seg for den 
åndelige, den intellektuelle, og at det er den som nu regjerer i samfunnet.

Det er mennesker som finner dette i sin orden. Det er forfattere, som Ouida og Strindberg, som river ned på kvinnene, ja, ikke 
levner dem ære for 2 skilling - for å bruke et vulgært uttrykk - og disse forfattere kommer da ganske konsekvent til også å forakte 
alle som er de underkuede i samfunnet, til å tale med hån om alt som er svakt og sykt, til å finne at makt er rett, og til derfor å 
synge deres lov og pris som har bevist at de var de overlegne ved å tilta seg makten og altså også bør bli ved å ha den. Men 
kan noen virkelig se på samfunnenes utvikling og tro, at det ikke er andre makter enn den fysiske styrke og den intellektuelle 
overlegenhet som skal frem og gjøre seg gjeldende i samfunnene? Der er makter som heter mildhet, rettferdighet, kjærlighet, 
barmhjertighet - er det ikke mange tegn til at nu vil disse makter arbeide seg frem, og at for dem vil både den fysiske styrke og 
den overlegne intelligens bøye seg? Og når alle disse makter arbeider sammen, alle disse er kommet til sin rett, når den legem-
lige og åndelige styrke arbeider sammen med godheten, kjærligheten, barmhjertigheten - ja, da vil det tusenårige rike være 
kommet., som mange av oss håper på.

Men kvinnene kan ikke fylle en slik plass i samfunnet, som de uforstandige «kvinnesakskvinner» vil, sier noen. Det ligger i na-
turens egen ordning at de ikke kan det. Det å føde barn til verden og pleie og oppdra barnene tar sannelig så meget tid, så 
mange åndelige krefter at det er urimelig å fordre at kvinnene skal gjøre mere. Jeg kan ikke tro det er noen kvinne til som vil at 
kvinnene ikke mere skal føde barn, ikke selv skal pleie og oppdra disse barn, og er det noen kvinnesakskvinne som ikke forstår 
at en kvinne som gjør dette, - der har rundelig nok for sin tid og sine krefter iallfall for en god del av sitt liv, så må det være de 
unge, uerfarne piker som ikke har idé om hva det vil si å ha med småbarn å gjøre, som føler mange gode krefter i seg og ennu 
ikke har erfart at det er satt en grense for dem. Vi vil i det hele ikke at noen skal gjøre noe unaturlig - og det ville være unaturlig 
om kvinnene nektet å føde barn til verden, nektet å pleie og oppdra sine barn. Vi vil bare at hvert individ skal ha frihet til å gjøre 
det som nu nettopp hun enten ved et bestemt kall eller ved forholdenes natur er blitt henvist til.

Det kan f.eks. ikke hjelpe frk. Olsen at fru Petersen har den mening at kvinnens eneste kall er å føde barn og leve for sin familie. 
Når frk. Olsen vet at det ikke er en eneste mann i verden som hun vil gifte seg med, og ikke en eneste mann i verden som ville 
gifte seg med henne, og hun dertil føler at hun har både evner og lyst til å bli prest eller sakfører eller doktor eller general - ja, 
hvorfor ikke? hver sin smak, tous les goûts sont pour moi respectables - så kan da ingen nekte at det for henne er hårdt å skulle 
bøye seg for fru Petersens kategoriske befaling til sitt kjønn om å holde seg innenfor de grenser fru Petersen holder seg. Frk. 
Olsen kritiserer ikke fru P. fordi hun har følt det som sitt eneste kall i verden å føde barn - tvert imot, hvis fru P. oppdrar sine barn 
godt og er alt hva en god mor og hustru kan være, gir frk. Olsen henne sin fulle anerkjennelse og respekt - men så fordrer også 
frk. Olsen at fru Petersen skal anerkjenne og respektere det som hun - tvunget eller frivillig -, har satt seg som livskall og livsmål.
Kvinnen skal bare virke i familien, sier våre motstandere. Ja, det er sikkert, at den familie hvor det kvinnelige element ikke finnes, 
den har det ikke godt, det er vi alle enige om. La så være at de voksne og de friske kan ha det godt i den familien, men de små 
og de syke, hvorledes går det med dem? Vi føler en hjertelig medlidenhet når vi hører om morløse små, som i en familie ikke har 
andre enn voksne mannfolk å holde seg til. La faren være så god og kjærlig han vil, de voksne brødre aldri så snille og vennlige, 
moren kan ingen av dem erstatte, hennes utrettelige tålmodighet, hennes bestandig ferdige sympati vil barnet savne tungt og 
sårt, og det vil være høyst usikkert om dette barn kan vokse opp til et godt og rettskaffent menneske.



Er nu samfunnet i grunnen noe annet enn en familie i det store? Har vi ikke også her de 
voksne, de friske og de myndige som klarer seg godt nok og intet savner, og har vi ikke 
også her de små og de syke som har det så ondt at en sten kunne forbarme seg over dem. 
For hvem er samfunnets små? Jeg mener ikke alene med dem barnene, som det nu forrest-
en ikke av samfunnet er sørget annerledes for enn slik man kan vente det vil bli gjort i et 
samfunn, hvor kun faren og ikke moren har noe å si. Med de små i samfunnet mener jeg 
nærmest de fattige. Hvorledes sørger samfunnet for dem? Hva har disse samfunn som i 
sin styrelse i århundrer har unnvært det kvinnelige element, utviklet seg til? Jo, samfunnstil-
standene er blitt så forkjerte at millioner mennesker må leve et liv henslept i nød og håpløs 
elendighet, og det enda vi alle vet at jorden er fruktbar og rik nok til å gi mange flere 
mennesker enn det bor på den, deres rikelige utkomme.

Og hvorledes behandler så samfunnet disse fattige? Søker de å lette byrdene for dem og 
heller legge de byrder som må bæres, på skuldre som bedre orker dem? Det er vel f.eks. 
på de fine viner, de 
kostbare silkestoffer, på alle de rikes fornødenheter at all toll blir lagt så at de fattiges 
kaffe og sukker og lysolje kan gå fri? Og det skulle vel ikke være så at dette rettferdige 
mannfolksamfunn fant seg i at autoritetene handler mot de små i samfunnet likeså rettfer-
dig som mang en far som straffer de små hårdt for den feil som han ser igjennom fingre 
med hos de store? Det hender vel aldri at den som har forgått seg grovt mot lovene, får 
lov til å smutte ut av landet fordi han hører til en klasse som er i stand til å gi sine barn alle 
oppdragelsens fordeler, mens den som er fra et fattig, elendig hjem må føle lovens hele 
strenghet. Jeg vet ikke om De synes at mennenes samfunn alltid behandler små og store 
like rettferdig, - jeg synes det ikke.

Og så har vi de syke i samfunnet - ja, med dem mener jeg forbryterne. Det blir vel i dette 
mannfolksamfunn gjort alt for det første for å hindre at forbrydelsen forekommer, 
samfunnet bærer seg vel her ad som den kjærlige, forstandige mor, som først og fremst 
søker å skaffe sine barn alle betingelser for å kunne være snille og skikkelige, og så når 
forseelsen allikevel er begått og straffen for den må falle over den skyldige, så gjør vel 
samfunnet igjen som den kjærlige mor, som nettopp efter straffen tar seg enda mere av sitt 
barn enn noensinne før, fordi hun vet at hvis hun da slipper det, kan straffen lett virke til 
forherdelse, ikke til forbedring.

Ja, jeg vet ikke hva De synes om den ting. Jeg antar at her ikke er en eneste følende og 
rettenkende kvinne til stede uten at hun en gang eller flere ganger eller mange ganger har 
vært indignert over den måten som især unge forbrytere blir behandlet på. Jeg skal for-
telle Dem bare ett eksempel av mange. En av disse prektige, oppofrende kvinner som bare 
lever for å hjelpe ulykkelige, gikk en dag 
gjennom en av de små gater i Vaterland. Der så hun to unge piker i 17-18-årsalderen stå 
og gråte. Hun gikk bort til dem og spurte hva som var på ferde. Så fikk hun vite at de net-
topp var sluppet ut av rådstuen, hvor de hadde vært på vann og brød for tyveri. Den dag 
var straffetiden utløpet, og så var de blitt sluppet ut på gaten. De hadde intet hjem, ingen 
venner i den vide verden, de visste ikke hvor de skulle vende seg hen. Damen tok dem 
med seg hjem, delte med dem hva hun hadde og beholdt dem hos seg til hun hadde fått 
overtalt noen til å ta dem i sin tjeneste. Hva der var blitt disse unge pikers skjebne hvis de 
ikke tilfeldigvis hadde møtt denne dame, det vet vi alle. Kan man tenke seg noe mer man-
nfolkaktig enn å handle slik med hjelpeløse unge piker? Tror dere virkelig at slikt kunne 
skje hvis det blant autoritetene oppe på rådstuen hadde vært bare en kvinne med en liten 
smule moderlig følelse? Dette er ikke ment som en bebreidelse mot mennene. 



Mennene gjør sitt, og det ville være urett å bebreide en mann at han ikke kan være både far 
og mor. Bebreidelsen er bare at de ikke vil forstå sitt eget beste. Bebreidelsen er den, som 
Ibsen retter mot samfunnet når han lar Lona Hessel si: I er et samfunn av peppersvenn-sjele; I 
ser ikke kvinnen.

Men kvinnens natur vil forandres og kvinneligheten lide ved at kvinnen tar del i det offentlige 
arbeide, klager mange bekymrede sjele både blant menn og kvinner. Tenk at kvinneligheten 
skulle sitte så løst utenpå at den kunne slites opp ved at en kvinne oppfylte plikter, påtok seg 
alvorlig arbeide! Der mangler da heller ikke på eksempler som kan vise oss at kvinner ikke 
mister sine kvinnelige egenskaper fordi om de utfører samme arbeide som menn. Dronning 
Viktoria f.eks. er ikke fri for å ha tatt en smule del i det offentlige liv, og dog har hun ord på 
seg for å ha vært en riktig god hustru og mor allikevel, man har aldri hørt ordet ukvinnelig bli 
tillagt henne. Under debatten i senatet i Washington om kvinners stemmerett leste mr. West 
opp et brev fra en meget kultivert dame i Chicago, en mrs. Leonard, hvor hun taler meget 
vakkert om mannens natur og om kvinnens natur og mannens oppgave og kvinnens oppgave, 
og ber senatet om for Guds skyld ikke å gå inn på å gi kvinnen stemmerett, for «hvis kvinner 
tar del i det offentlige liv, vil de opphøre å være kvinner». Hertil svarer en senator, mr. Hoar, 
at mrs. L. nok forstår og kan tale vakkert og sant både om mannens natur og kvinnens natur, 
men at det er politikken og det offentlige livs natur hun ikke forstår, hvis hun tror at en kvinne 
ved å ta del i det derfor opphører å være kvinne.

Hvorfor er det nu vi kvinner vil ha stemmerett? Og er det for vår egen eller for mennenes 
skyld? Jeg synes det fremgår av hva jeg alt har sagt: Det er fordi vi tror at samfunnets ar-
beide alltid blir ensidig og følgelig fører til et dårlig resultat, når ikke det kvinnelige element 
får lov å gjøre seg gjeldende like så vel som det mannlige. Følgelig er det ikke alene for vår 
egen skyld. Men det er dertil også for vår egen skyld, eller rettere sagt for fremtidens kvin-
ners skyld, for at de skal få den frihet til utvikling som vi så sårt har savnet, få den beskyttelse 
av loven som vi kvinner som ikke har den fysiske styrke å stole på, aller mest trenger, men 
hittil i mange stykker har måttet være uten. Kanskje norske kvinner tror de har full beskyttelse 
av loven? Det er en engelsk statsmann som har sagt om de engelske lover at de med hensyn 
til kvinnene ville være en skam for en barbarisk stat.

Så er vi forberedt på å få høre meget spott for vår fordring på å få være med på å dele 
samfunnets arbeide og samfunnets plikter og rettigheter. De stakkars innbilske kvinnemenne-
sker, vil både menn og kvinner si, ja, sannelig innbiller de seg at når bare de kommer til, så 
skal alt bli godt, ja, så skal endog fattigspørsmålet bli løst, dette spørsmål som de klokeste 
grunner på uavlatelig, både dag og natt. Dertil svarer vi: Å nei, det innbiller vi oss i grunnen 
ikke. Vi tror ikke at om norske kvinner fikk stemmerett i morgen, så ville f.eks. fattigspørsmålet 
i Norge være løst i overmorgen. Så forhåpningsfulle er vi ikke. Men vi tror, og vi holder fast 
på at det kun er når mann og kvinne arbeider sammen at det vil lykkes å få en annen og 
bedre tingenes tilstand enn nu er tilfelle i peppersvennsamfunnet.

Det var i Amerika en prektig negerkvinne, Sojourner Truth, som under det første arbeide for 
kvinnenes frigjørelse i De forente stater ble bekjent over hele det store land for sine kloke 
og vittige svar på motstandernes argumenter. Da en prest på et stort møte i Ohio søkte å slå 
kvinnene med at siden Eva, kvinnen, var den første som syndet, skulle følgen av det være 
at kvinnene bestandig skulle være mennene underdanige, svarte Sojourner: Når den første 
kvinne virkelig var så sterk at hun alene kunne bringe verden på gal baug, må vel kanskje 
alle andre kvinner til sammen kunne bringe den på rett baug igjen, og når de vil det, synes 
jeg mennene skulle la dem få lov til å prøve og ikke hindre dem i det gode arbeide.



Det eneste middel til å få gjøre dette er å få stemmerett. La oss da se på de forskjellige 
såkalte praktiske innvendinger mot kvinners stemmerett, om det er en eneste av dem som vi 
må si om at den er så vektig og slående at vi må bøye oss for den og oppgi vår fordring
1. Kvinner kan ikke nok til å kunne stemme. Ja, de sa så i staten Delaware også da makten 
ble lagt i hendene på et kongelig råd, fordi mengden av nybyggerne i Delaware var 
kjøpmenn, og «politikken ligger over kjøpmenns horisont». Mon kjøpmennene her til lands 
ville synes det argument for å berøve dem deres stemmerett var meget slående? 
Vi kan ikke nok til å ha en mening med om vårt lands anliggender og til å stemme på dem 
som kunne være best skikket til å vareta våre interesser, skjønt vi riktignok kan nok til å 
kunne tjene såpass mange penger at vi går inn under stemmerettsbetingelsene for menn, 
og skjønt vi edelmodig får lov til å betale skatt av disse våre inntekter til det almene beste.
Nu blir det jo litt for latterlig når vi sammenligner enkelte av de stemmeberettigede menn 
med enkelte av de ikke-stemmeberettigede kvinner, når vi sammenstiller Per Ditt og Pål 
Datt med en fru Camilla Collett eller en fru Eldgren eller en fru Kowalewski, og derfor sier 
man: Ja, det er bare unntagelsene, vi må vente til alle kvinner er blitt så utviklet at de alle 
som én forlanger stemmerett. Har det noensinne vært gjort, hvor stemmeretten er blitt utvi-
det? Har virkelig noensinne en klasse stått opp, alle som én mann og i full enighet forlangt 
stemmerett? Det var ikke så de amerikanske stater gjorde da de gav de befridde negrene 
stemmerett; det var forholdsvis meget få negre som var nådd til en så høy grad av utvikling 
og selvbevissthet at de forlangte stemme med i sine egne anliggender; men de fikk stem-
meretten fordi det var rett og riktig at de skulle ha den, fordi det var den eneste garanti for 
at friheten ikke igjen i fremtiden skulle kunne tas fra dem og også fordi den var det beste 
oppdragelsesmiddel til mandig selvbevissthet og modenhet. Og la oss med hensyn til det 
at kvinnene ikke skulle være dyktige nok til å fortjene stemme med i sitt lands anliggender, 
huske på de ord som en stor mann har sagt: «Det er de feige og de egenkjærlige som er 
tilbøyelige til å ha mistillit til de andre.»

På kvinnesaksmøtet i København i fjor sommer fremsatte dr. Wicksell noen av sin venn 
Strindbergs innvendinger, som han da selv besvarte - han var nemlig selv ikke enig med 
Strindberg. Blant dem var innvendingen om kvinnens ringere intelligens, som skulle være et 
bevis for at hun har ikke å trenge seg inn på mannens område og ta erhverv fra ham. Det 
kan jo nemlig ikke nektes at selv om der er enkelte unntagelser, er «den hele samlede sum 
av kvinnelig intelligens ringere enn den samlede sum av mannlig». - Man sier at kvinnen 
har ingen sans for det generaliserende, hun stirrer kun på det enkelte, på detaljen. Ja, her 
er riktignok et slående bevis på denne påstand. For oss kvinner slår det straks hva denne 
påstand er for det enkelte individ. Noe så kaldblodig egenkjærlig, noe så brutalt avskyelig 
som denne sats kan jeg ikke tenke meg.

La oss tenke oss inn i en enkelt kvinnes situasjon. Hun føler i seg evner til et bestemt kall, og 
hun er ikke gift, kan altså ikke oppfylle den eneste bestemmelse som samfunnet  gir henne 
lov å ha, det er ikke engang hennes skyld, at hun ikke er det - selv Strindberg vil kanskje 
innrømme at det undertiden er så - og så kommer hun og ber samfunnet om å få lov til å få 
utvikle og senere benytte disse evner. Og så svarer samfunnet henne: Nei, det er sikkert at 
den samlede sum av mannlig intelligens er større enn den samlede sum av kvinnelig, der-
for har dere kvinner ingen berettigelse til å trenge dere inn på våre områder. Så spør hun: 
Hva skal jeg da gjøre? og så svarer samfunnet henne: Kryp hen i en krok og legg deg til å 
dø - du har forfeilet din bestemmelse, det er ingen plass for deg. Er det ikke vakkert? Det 
var nettopp det de gjorde før i tiden, alle de stakkars tanter og grandtanter, som så mange 
familier vet å fortelle om, som gikk til grunne borte i avkrokene.



Heller ikke begriper jeg hvorledes man vil kunne komme efter dette, om kvinner er dyktige 
nok, utviklede nok til å kunne få samme rett som mennene, uten det da skulle være ved å 
sette en slags eksamen for oss. I så fall vil jeg si at det da vel ikke var mere enn rettferdig at 
menn ble underkastet samme prøve. Og skjer det, ja, så tror jeg ikke vi kvinner vil være så 
bange for eksamen allikevel. Å dømme efter utfallet av dem vi hittil har fått lov til å 
underkaste oss, skal vi nok komme til å stå oss og stå oss godt.

2. En annen innvending lyder så: De mange nye stemmer vil bringe politikken inn i et nytt og 
farlig spor. De fleste venstremenn som er imot kvinners stemmerett er det av denne grunn, 
iallfall er det den eneste grunn de vil være seg bekjent. Til det kan vi nu for det første svare: 
Hvorav vet dere det så bestemt? Er det så sikkert at det er flere reaksjonære kvinner enn 
reaksjonære menn? Og for det annet svarer vi: Det er en ting som slett ikke kommer 
saken ved, om innførelsen av kvinners stemmerett vil styrke høyre eller styrke venstre. 
Erkjenner dere at det er en rettferdig og rimelig fordring at selvstendige, myndige mennesk-
er som oppfyller alle stemmerettsbetingelser og betaler sin skatt, ikke skal utelukkes fra noen 
rett fordi de er kvinner, så har dere ikke lov til å la dere avholde fra å gjøre det som er rett 
av noe ravneskrik, - og det kan vi nu også huske på, at det aldri skjer noen reform i verden, 
om den er aldri så ubetydelig, uten at en hel del fryktsomme sjeler har varslet om alle de 
ulykker som skulle flyte av det.
3. Og så er det en tredje innvending, som l
yder så: Det er så få kvinner som vil benytte seg av sin stemmerett. Altså på den ene side: 
De mange stemmer vil gjøre fortred i politikken, og på den annen side: Det er så få som vil 
bry seg om sin rett, så det av den grunn ikke er verdt å tilstå den. Kan vi ikke være enige 
om at de to innvendinger slår hverandre i hjel? Og er det så få som ønsker å behandles som 
selvstendige mennesker, som deler plikter og ansvar, men også rettigheter med andre selvs-
tendige mennesker, så kan det jo slett ikke være noe risikert ved å la disse få sitt ønske oppf-
ylt.

4. Når kvinner fikk stemmerett, ville det virke uenighet i familien, sier noen, og andre sier:

5. Kvinner ville så allikevel bare stemme som mennene i familien - de to innvendinger op-
phever da vel i grunnen også hverandre. Hva uenigheten angår, så tror jeg ikke det kan 
nytte å prøve på å rydde bort alle de ting som ektefeller eller familier kan bli uenige om 
- hver enkelt familie eller hver enkelt ektefelle får se til å lære seg å respektere hverandres 
meninger, og heller ikke drar man i andre ting en slik faderlig omsorg for familiers enighet. 
Man hindrer f.eks. ikke en protestant fra å gifte seg med en katolikk eller jøde, ikke en 
vantro fra å gifte seg med en troende, og det vil vel alle medgi, at forskjellighet i religiøse 
meninger kan virke enda mere uenighet, enda dypere fanatisme enn forskjellighet i politiske. 
Forresten kan vi trøste de bekymrede med å minne dem om hva visst enhver vil kunne se i sin 
bekjentskapskrets, at det er meget sjelden mann og kone er av forskjellige meninger i politik-
ken, og vi innser ikke at den ting at kvinner fikk stemmerett skulle kunne forandre forholdet 
der. Og med hensyn til den innvending at kvinner bare ville stemme som mennene i deres 
familie, svarer vi: Ja, det er virkelig høyst sannsynlig, - vi kan også gjerne vende setningen 
om og si: Det er sannsynlig at mennene bare kommer til å stemme som kvinnene i deres fam-
ilie - for de mennesker som har levet under samme forhold, under samme utviklingsbetingels-
er, de får i almindelighet samme meninger og anskuelser, og den eller de i familien som har 
den største åndelige makt vil få den største innflydelse på sine omgivelser - undertiden er det 
en mann, og undertiden er det en kvinne. Vårherre anser ikke stand eller kjønn når han ut-
deler sine gaver.



6. Kvinnene har ikke verneplikt, derfor kan de ikke stemme. Hertil svarer vi, som det har 
vært svart så mange ganger før: Så gi kvinnene verneplikt, eller vær konsekvent og ta stem-
meretten fra de menn som har sluppet sin verneplikt. De to ting har jo hittil ikke hatt noe med 
hverandre å gjøre. 

7. Kvinnene kan ikke stemme fordi de kommer til å forsømme det som hører deres sfære 
til. Ingen sier at en kjøpmann som sitter i en stor forretning, er opptatt fra morgen til aften, 
har hundrer av folk under seg - har for meget å gjøre med å passe sitt til å kunne tenke på 
politikk - derfor må stemmeretten berøves kjøpmennene. Ingen sier at fordi det er sjømenn 
som reiser ut på lange reiser og i den tid ikke kan avgi sin stemme, derfor skal stemmeretten 
berøves alle sjømenn. 

Men hva kvinner angår, så sier man at deres tid er så opptatt med huslig gjerning at det blir 
umulig for dem å passe den hvis de skal avgi så meget tid som behøves til å sette seg inn i 
sitt lands anliggender og en gang hvert tredje år gå hen og avgi en stemmeseddel. De må 
virkelig forsømme sin huslige gjerning hver gang de går ned på kemnerkontoret og betaler 
skatt også.

8. Kvinner behøver ingen stemmerett, for de blir representert av mennene. Nei, de gjør ikke. 
Akkurat likeså godt kunne man si at russerne behøver ikke stemmerett - de representeres jo 
av tsaren. Finner norske menn dette meget slående? Kvinner har særegne interesser som kun 
de selv kan beskytte. Og det beste bevis på at mennene ikke har representert kvinnene og 
varetatt deres interesser, er at det i det hele eksisterer noe slikt som en kvinnesak.
En ny innvending som er kommet til i den senere tid og bare gjelder det forslaget som er 
sendt inn til Stortinget, er den at vi ved å komme med denne petisjon til Stortinget gjør brudd 
på det rettferdige prinsipp og godkjenner de nugjeldende urettferdige 
stemmerettsbetingelser. De venstremenn som bebreider oss dette, svarer vi: 
1) at det for oss kvinner først og fremst gjelder å få den ting anerkjent at en kvinne ikke skal 
nektes en rettighet ene og alene av den grunn at hun er en kvinne. Man finner ikke på å 
nekte en mann stemmerett fordi han er pukkelrygget, eller fordi han er halt, eller fordi han 
har lyst hår eller brunt hår, eller fordi han er liten av vekst eller høy av vekst, men kvinner 
som oppfyller alle stemmerettsbetingelser, nektes stemmerett kun fordi de er kvinner. 
2) så spør vi disse venstremenn som nu bebreider oss dette, om de ikke selv har vært med på 
før å anerkjenne lovforslaget, kanskje til og med gitt det sin underskrift, så det nu er for sent 
og temmelig uberettiget av dem å komme med bebreidelser. 
3) svarer vi at skal vi se efter og dra lærdom av hva andre land gjør, hvilket jeg riktignok 
synes må skje med alt forbehold - så var det akkurat det som vi nu akter å gjøre, som ble 
gjort i De forente stater den 8. desember 1886 og den 25. januar 1887, da debatten om 
kvinners stemmerett var fore i senatet. Den første paragraf i resolusjonen lyder nemlig så: In-
gen borgers rett til å avgi stemme kan av De forente stater eller noen annen stat nektes eller 
innskrenkes på grunn av borgerens kjønn.

Som visst alle vet, har kvinner oppnådd stemmerett i et par stater i Amerika. Under den 
debatt i -87 i senatet, som jeg før har omtalt, utbredte senatoren fra Georgia seg vidtløftig 
om alle de onder som ville flyte av kvinners deltagelse i det offentlige liv: Kvinnene ville bli 
uvillige til å gifte seg, ekteskapene ville bli ulykkelige, skilsmisser hyppige, barnene forsømte 
osv. Til det svarer en av senatorene, mr. Dolph, først med noen statistiske opplysninger som 
slår den annens løse påstander og formodninger til jorden, og derpå slutter han sin tale 
således: Jeg må også underrette min venn fra Georgia om at siden kvinner fikk stemmerett i 
W., har ingenting i naturens sedvanlige løp forandret seg. 



Solen står opp og går ned; det er såtid og innhøstningstid; årstidene 
kommer og går. Befolkningen har tiltatt med den 
sedvanlige hurtighet. Ekteskaper har vært likeså hyppige, og 
skilsmisser ikke hyppigere enn før. Kvinnene har ikke mistet sin gode 
innflydelse i samfunnet, men mennene er blitt hevet og 
sivilisert. Hvis vi tør tro det vidnesbyrd som gis av jurister, leger, 
evangeliets forkynnere, kjøpmenn, håndverkere, bønder og arbei-
dere, det samstemmige vidnesbyrd fra hele 
Washingtons befolkning, så har resultatene av innførelsen av kvinners 
stemmerett vært alt hva man kunne ønske og håpe. Noen av disse 
resultater har vært at valgene har gått rolig og ordentlig for seg, at 
det er kommet en større interesse for oppdragelsesspørsmålene og 
alle spørsmål angående moralske reformer, at gode og nyttige lover 
er blit foreslått og satt igjennom, og som jeg før har sagt, at tonen 
blant mennene er blitt hevet, uten at kvinnene har forandret seg til 
skade.

Den stat i Amerika hvor kvinnene lengst har hatt stemmerett, er 
Wyoming. I 1882 holdt mr. John Hoyt, Wyomings guvernør, en tale til 
den lovgivende forsamling, hvor han sier: «Motstanderne av kvinners 
stemmerett kaller det et eksperiment av oss, at kvinner hos oss har 
stemmerett. Vi vet at det ikke er det. Vi vet at vi nu har bedre lover, 
bedre embedsmenn, bedre institusjoner, bedre moral, en bedre sam-
funnstilstand i det hele tatt, enn vi ellers kunne ha hatt, vi vet at ikke 
en av de ulykker og onder som ble spådd oss skulle følge med kvin-
ners 
stemmerett, er inntruffet. Vi vet at en stor mengde av våre kvinner, og 
blant dem alle de beste, har tatt imot stemmeretten som et kostbart 
gode og øver den som en patriotisk plikt. Vi vet at efter 12 års prøve 
er kvinners stemmerett blitt et så anerkjent faktum at ingen her drøm-
mer om å oppløfte sin røst mot den. Vi er for lenge siden kommet til 
den overbevisning at kvinners innflydelse er likeså sunn og likeså 
nødvendig i statens styrelse som i familien.»

Vi er så vant til å si at Norge er et fritt land. Ja, er det virkelig det, 
så lenge det bare er minoriteten av landets borgere som har rett til å 
stemme over anliggender som vedkommer alles felles interesse? Hva 
er det som gjør at et land er fritt? Er det da ikke det at regjeringen 
regjerer med de regjertes samtykke? Og når kvinnene og arbeiderne 
- alle de voksne, bevisste mennesker som utfører vår daglige gjern-
ing, utfyller vår plass i samfunnet til like så meget nytte for dette som 
enhver som er stemmeberettiget, i mange tilfeller betaler skatt - når 
vi allikevel settes i klasse med barn, idioter og forbrytere, må utføre 
plikter uten noen tilsvarende rett, må betale skatt uten å ha fnugg av 
innflydelse på hvorledes våre penger blir anvendt, kan vi da egentlig 
være med på å si at Norge er et fritt land? Ja, for overklassens menn, 
for dem er Norge et fritt land, men vi kvinner og arbeidere, vi kan 
ikke si det - ennå. Men det kommer nok.



Kari Jaquesson - 
Mann Kan Ikke Bli Kvinne, 
2018
En sangerinne ønsket ikke å bli kalt «cis-kvinne», bare «kvinne». Dette 
utløste en flom av utskjelling, trusler og raseri fra transaktivister i et slikt 
omfang at hun valgte å slette meldingen. For transideologene er «kvinne» 
hatprat. Daisy Sælen Hafstad og Vegard Rødseth Tokheim er visst enige i 
det.
Nå kan menn beholde helskjegget og juridisk sett «bli» kvinner ved å fylle 
ut et skjema, men selv ved amputasjon av penis og testikler, hormontil-
skudd, klær og sminke vil en mann aldri bli til en kvinne. Aldri bli til en 
kvinne. 
Det de gjør er å etterligne det de tror er en kvinne og det står de jo fritt til 
å gjøre. En DNA-prøve vil dog alltid vise at han er en mann. Han kan ikke 
inkluderes i de bevegelsene, kvotene og sikre rommene som er reservert 
for kvinner. Det er konkrete årsaker til at vi har måttet etablere slikt.
Så jeg er i så måte «TERF» (Trans Exclutionary Radical Feminist). Dette 
begrepet brukes som påskudd til å utøve vold og fremsette trusler mot 
kvinner som ikke aksepterer at menn er kvinner. Hva fremmer Sælen Haf-
stad og Rødseth Tokheim ved å bruke dette begrepet? Menn blir ikke ut-
satt for trusler eller vold, det er oss kvinner de er ute etter.
 
Cis-kvinner skal være de som «identifiserer seg med det biologiske kjønnet 
de er født med og oppdratt til». Dette er et falsum. Vi kvinner kjemper 
mot den kjønnsbestemte oppdragelsen. Vi har måttet sloss for retten til å 
ta ordet i forsamlinger, ha rett til utdanning, til å jobbe, til å velge yrker 
selv, til å tjene egne penger, arve, besitte eiendom, velge om og når vi 
skal bli mødre, til å inneha politiske verv, sitte i styrer, og en rekke andre 
«goder» tidligere reservert for menn, altså personer med penis og tes-
tikler.
Vi sloss mot tvangsgifte, voldtekt, salg, og utnyttelse av pike- og kvin-
nekroppen i sex- og surrogati-industrien, mot en overseksualisering av 
piker og kvinner i en pornofisert populærkultur der kvinner for enhver pris 
må fremstå som «fuckable».
Alt dette skjer med kvinner fordi de ér kvinner. Vi har ikke mensen og blir 
gravide fordi vi «identifiserer» oss som kvinner, men fordi vi ér det. Dette 
er det ifølge transideologien «slemt» å si.
 
Menn som vil innbille verden at de er kvinner kan komme til å føle seg 
ekskludert av «gravide kvinner». Det skal hete «gravide personer». Menn 
kalles inn til gynekolog for å ta celleprøver av en livmor de ikke har. Det 
de trenger er å få undersøkt prostataen.
 



Per er ikke «egentlig» jente fordi han liker kjoler og neglelakk. Å snekre, ha 
kort hår og være «butch» gjør ikke en pike til gutt. Akkurat nå er trans mote. 
Forvirret og sliten ungdom er utsatt for et voldsomt trykk av pro-trans 
propaganda på nettet, også på såkalte hjelpesider, og får ikke den riktige 
hjelpen for sine egentlige problemer.
 
En mann kan endre sin juridiske status til kvinne uten operasjon eller hormoner. 
Det kreves ingen evaluering av psykisk helse, kriminelt rulleblad, motivasjon 
eller mål, ingen krav til informasjon eller veiledning. Loven ble vedtatt uten 
konsekvensanalyse, eller høring der kvinneorganisasjoner kunne ytre sin 
mening. Respekten for kvinners trygghet og sikkerhet er helt fraværende.
 
Alle voksne kan gjøre som de vil så lenge de ikke innskrenker andres frihet, 
trygghet eller rettigheter, men en mann omdefinert til kvinne har full tilgang til 
alle rom tidligere reservert kvinner. Jeg vil ikke dele dusj med en mann. Det er 
det neppe mange piker eller kvinner som ønsker. Hvorfor skal hans krav til å 
dusje med piker og kvinner trumfe vår rett til å dusje uten menn tilstede?
 
Nå kan menn kreve å konkurrere i kvinneklassen i all idrett, dette har vi sett 
grove eksempler på i USA og England. Menn kan oppta plasser på kvinnelister 
i politiske partier, kreve å sone i kvinnefengsler, også om de skal sone for sek-
suelle overgrep mot kvinner. Forbrytelsen registreres som begått av en kvinne, 
til tross for at gjerningsmannen har brukt sin penis til å gjennomføre voldtekten.
Høres dette utrolig ut? Det er eksempler fra virkeligheten. Det kommer politisk 
utredning om soning for «trans» - denne gangen må kvinneorganisasjonene tas 
med på høring!

“Jeg vil ikke dele dusj med en mann”



Penelope Lea  - 
Tale ved Broen Til Fremtiden 
2019

Nå kommer jeg rett fra skolestreiken der jeg har holdt appell foran en fullpakket 
Eidsvollsplass.Barn, unge, voksne, eldre sto tett sammen.Og jeg vet ikke om jeg er glad 
eller lei meg.Sint eller full av håp.Jeg kjenner at jeg er litt på gråten. I dag, sammen med 
dere,har jeg fått et helt kvarter til å snakke.Det har jeg aldri hatt i slike sammenhenger før.
Og jeg vil gjerne få dele noen tanker med dere.For dette føles som en spesiell dag for 
meg.En dag med mange andre dager i ryggen.Noen av dere vet at jeg har arbeidet med 
miljøvern siden jeg var åtte.

Jeg begynte fordi jeg elsker å leve. Fordi jeg er glad i folk, fjell, frisk luft, fugler, vann, 
hav, skog, fred, fred.Jeg begynte fordi jeg forsto at alt jeg er glad i er i fare. Det gjorde 
meg redd.Det gjorde meg full av ønske om åhjelpe, redde, påvirke, berge, stanse!
Det forferdelige som holder på å skje.For det jeg er glad i vil jeg kjempe for.

Jeg har hatt møter med politikere,med representanter fra regjeringen, organisasjoner og 
næringsliv siden jeg var 9 år.Jeg har åpnet utstillinger, stått på stand, skrevet innlegg, 
holdt appeller, demonstrert, rekruttert, sittet i utvalg, arrangert innsamlinger.
Jeg har lest hundrevis av innspill fra barn i hele Norge, som sendes Barnas Klimapanel 
hvert år.Jeg har vært med på å skrive rapporter og delt dem med så mange som mulig.
Jeg har endret min egen måte å leve på i hverdagen etterhvert som jeg har lært, så godt 
som jeg hittil har klart.Jeg har lest og lyttet og forsøkt å forstå.Jeg har deltatt på 
klimatoppmøter og snakket med presse.Jeg har møtt barn fra andre deler av verden og 
lyttet til hvordan de opplever klimaendringer. Jeg har tatt på meg oppdrag i en 
dokumentarfilm, Mission Impact, og forsøkt gjennomføre det.
 
Først i dag har jeg streiket.
Noen kaller det sivil ulydighet. Noen at vi skulker. Noen sier vi bryter loven. Noen ber 
ossbruke andre grep.Men det er en demokratisk rett å si i fra når noe er galt.Jeg kommer 
til å streike igjen.Jeg er fjorten nå.Det har skjedd både mye og lite på årene siden jeg 
var åtte.Parisavtalen og regelboka.En rekke nye tydelige rapporter om jordens tilstand 
og hvilken framtid vi har foran oss hvis vi ikke handler klokt og modig og fort.Stadig nye 
letelisenser etter olje i Norge.Og jeg tenker på andre årstall som ofte brukes i denne 
sammenheng.

I 2030 er jeg 25 år. I 2050 er jeg 45. Jeg tror de fleste som er her vet hvilke forskjellige 
virkeligheter det snakkes om for nettopp de årstallene. Og dermed for mitt liv og de andre 
unges liv. De siste dagene har jeg tenkt at jeg ville og måtte snakke med dere om tillit.
For på Eidsvolls plass nå står det barn og unge med en frustrasjon og et sinne, en fort-
vilelse og en kampvilje dere må ta på alvor og møte med alvor.



Og dere må huske at vi ikke streiker som vår første handling.
Jeg opplever at barn og ungdommer både er fulle av håp og redde på en gang.
Jeg vil gjerne få fortelle dere litt om hva som har hendt med min følelse av tillit til de 
som tar avgjørelser om framtiden min, til deler av voksengenerasjonen, i de årene jeg 
har arbeidet med miljøvern.

Da jeg var på mine første møter, hadde jeg forberedt meg godt, så godt jeg kunne 
akkurat da. Altså: det var mye jeg ikke visste! Akkurat som det er mye jeg ikke vet nå.
Men jeg ville så gjerne bli hørt! Jeg trodde det var målet! At hvis jeg bare ble hørt, 
ville det hjelpe! Så ble jeg hørt. Så ble jeg klappet på ryggen og gitt beskjed om at 
det var fint at jeg var engasjert. At det ikke var så enkelt som jeg trodde.  At jeg ga 
håp. At jeg kom til å forstå når jeg ble eldre. Og jeg gikk hjem og var sint, uten å 
forstå hvorfor. For var det ikke bare hyggelig det de sa, oppmuntret de meg ikke?
Og jeg fikk jo møte dem? I forrige uke ble jeg minnet på det sinnet, og den følelsen av 
å ikke med en gang forstå hvorfor jeg ble sint. Det var da skolestreikene ble møtt med 
forslaget om å få Klimatoppmøter mellom unge og regjeringspolitikere. 
Det er sagt mye om akkurat det forslaget allerede, og jeg vil bare fortelle hva det fikk 
meg til å tenke og til å huske.For det første jeg kjente var sinne. Litt som da jeg var 
mindre.Og jeg måtte tenke etter, hvorfor det var slik?Jeg tenkte at jeg ble lurt.
Lurt? Ikke fordi de ikke kom til å gjennomføre klimatoppmøter med unge. Det tror jeg 
sikkert.Men fordi jeg ikke lenger har tillit til at det kommer til å hjelpe.
Men også noe annet: Jeg ble redd for at møtene skulle gi falsk trygghet.

Følelsen av å bli hørt. Av håp. Men ingen handling. De siste årene har det kjentes som 
at før eller siden i samtalen med særlig politikere fra regjeringen, har svaret, uansett 
spørsmål, blitt: El-biler. Se hvor flinke vi er med el-biler. Så jeg ble redd for at klimatop-
pmøtene var en ny el-bil. Noe som ville stoppe spørsmål og endringer mer enn å løfte 
dem opp, igangsette. Da forsto jeg hvor mye av tilliten min som var borte. Jeg liker 
ikke den følelsen.

Når vi i Barnas Klimapanel reiser til klimatoppmøtene, setter vi av en dag til 
skolebesøki den byen møtet er.Ungdommene vi traff i Katowice i fjor, fortalte om hva 
deres president sa til folket rett før alle de internasjonale delegatene kom til byen.
Han hadde sagt at kull var best for miljøet. 
At de skulle fortsette med kull i 80 år, minst. På klimatoppmøtet sa han noe annet. Jeg 
reiste derfra og tenkte på mitt eget land.På hvordan vi forteller vår historie, på hvilken 
historie vi forteller. Og jeg tenkte på hvor viktig det er og av og til å sjekke, av og til 
forsøke å se vår egen fortelling utenfra. Er Norge et foregangsland innen klimatiltak?
Er vår olje renere enn andre lands? Og har det egentlig noe å si? Vi gjør en del 
utenlands, men står det i forhold til alt vi ikke gjør? Alt vi har gjort tidligere? Alt vi 
kunne ha gjort?

Når jeg treffer mennesker som står utenfor Norge, slik jeg er så heldig å få når jeg 
reiser til klimatoppmøter, opplever jeg at historien om Norge ikke ser lik ut fra deres 
ståsted. Og jeg opplever det vi selvfølgelig alle vet. Hvor heldige vi er her. Men også 
hva vårt hell har kostet andre. Jeg tror barn og unge i dag, de som nå står og roper 
og holder appeller på Eidsvolls plass, er globale på måter de fleste ikke har forstått 
ennå.Vi går ut i verden, enten fysisk eller på nett, og vi ønsker å være stolte av stedet 
vi kommer fra, slik de fleste mennesker ønsker. Vi ønsker, å selv være et godt bidrag til 
verden.



For det er en helt grunnleggende følelse. At livet mitt er godt for verden, for andre 
mennesker, for meg selv. Hvis vi ikke klarer å stanse klimaendringene, vil ikke vår 
rikdom hjelpe på noe. Klimakrisen lærer oss at vi er en del av noe større.
Klimakrisen lærer oss at det ikke vil finnes velstand i framtiden, uten at vi deler den.
Veldig mange barn og unge i dag ønsker og kjenner et globalt ansvar og føler et 
globalt fellesskap på helt nye måter. Og jeg tror dere trenger å vite om det.

Endring tar tid, sier Erna Solberg når jeg spør henne. Det skjer ikke over natten, sier 
hun. Det virker så selvfølgelig at jeg ikke forstår at det kan brukes som et argument 
en gang. Jeg får bare lyst til å snu det på hodet. Over natten? Dere har sett kli-
makrisen vokse sakte i flere tiår før jeg ble født. Dere har hatt god tid.
Vi har det ikke lenger.Naturen følger ikke Erna Solbergs tid, og ingen andres heller.

Vi trenger en plan.

Jeg hører at det kan virke som en vits.Men jeg sier det ikke for å være morsom.
Barn og unge og andre som er redde trenger en plan, en med tiltak som står i 
forhold til krisen vi er i. En med forpliktelse og tidsperspektiv som er mulig å tro på.
De trenger det for å få tillit igjen.De trenger det for å gå på skolen igjen.
Vi streiker ikke for småtterier. Vi streiker for alt. Fordi alle andre saker avhenger av 
at vi løser klimakrisen.Men har vi ikke planer? Både en og to og tre?
Vi har Parisavtalen, det ble enighet om regelboka. Men vi kan ikke tenke at en 
avtale alle land skal kunne bli enige om, uansett hvor viktig den er, vil være god nok 
i forhold til det som kreves.Noen må gjøre mer. Norge må gjøre mer.
Sverige, Finland, Danmark, alle har en nasjonal plan for hvordan de skal nå 
bærekraftsmålene innen 2030. Men ikke Norge. Da jeg spurte politikere om dette i 
forrige uke, svarte Skei Grande at de har planer for enkeltsaker, enkeltområder.
Jeg tror ikke det holder.For svarene vi unge får fra politikere, og tiltakene som iverk-
settes, og det vi vet om klimaendringene, holder ikke i forhold til størrelsen på krisen. 
Det vet vi. Det vet dere. Det trengs mer handling.

Det hender når jeg blir sliten eller motløs at jeg leser om mennesker som har klart 
noe stort før i historien. Gandhi. Mandela. King.I går leste jeg om Martin Luther 
King.Jeg leste at president Johnson hadde sagt i et møte med King at han, som pres-
ident, ikke hadde makt til å endre grunnloven, gi svarte stemmerett, at han måtte 
vente til USA var klare.
Altså, at endring tar tid, slik Erna Solberg sier.
Da får vi gi dem den makten, svarte Martin Luther King.
Han trodde på kjærlighet og seier.
Jeg håper dere ser at det også er det vi unge og barn gjør nå.
Vi tar makt.
Men vi gir også makt. Vi forsøker å gi makt til å endre. Til å endre nå.
Vi vil leve.
Vi vil at andre barn skal få leve.
Så enkelt.



Eva Joly- Takketale ved Sofieprisen, 2012

Jeg er stolt over å være prisvinneren for 2012. Det er oppmuntrende å oppleve at 
kampen mot korrupsjon og for miljøet er belønnet av en så anerkjent internasjonal 
moralsk autoritet som Sofiestiftelsen. Det er en pris som kaller på våre høyeste mål: på 
tross av grusomhetene og hardheten i vår verden er vi ikke bare skjebnens fanger. Som 
Alberto sier det til Sophie i et av hans første brev: det er én ting vi alle trenger, det er 
å vite hvem vi er og hvorfor vi lever. Jostein Gaarder har rett: uten selvstendig tenkning 
og uavhengig handling er vi ikke frie kvinner og menn.  Våre handlinger og våre ord 
er viktige, vi har mulighet til å påvirke historien mot mer rettferdighet.  Det er verden 
over kvinner og menn som blir torturert, myrdet, fengslet, påført lidelser og ydmykelser 
i sin søken etter mer rettferdighet; det er også dem som hver dag ved sine modige han-
dlinger redder verden. Disse kvinner og menn er mer verdige enn jeg til å få prisen.
Det at mitt navn blir satt inn i rekken av prisvinnere er en leksjon i beskjedenhet. (les-
er et tenåringsblad kanskje?) Hvordan leve opp til Wangari Matthai, som døde i fjor, 
eller til Marina da Silva som var presidentkandidat i Brasil? Sammenlignet med deres 
bragder er mine realisasjoner beskjedne. Wangari var en utrettelig militant for men-
neskerettigheter og for beskyttelse av naturen, den første afrikanske kvinne som har 
mottatt Nobels fredspris. Hun har vist veien for millioner av kvinner ved å kjempe mot 
avskogningen. Hun ble fengslet flere titalls ganger etter å ha lenket seg selv til trær. 
Hun er blitt symbolet for miljø i Afrika, og med sin bevegelse, The Green Belt Move-
ment, har hun plantet og fått plantet 30 millioner trær.

Marina har bekjempet kynismen til  latifundiaene, innehaverne av store eiendommer, 
som ødelegger, ofte med maktinnehavernes velsignelse, Amazonas-skogen, og mar-
ginaliserer urbefolkningen som bor der. Hun var en enkel militant på grunnivå, og 
som Wangari, ble hun miljøvernminister i sitt land. Hun gikk av da hun konstaterte at 
på tross av sine anstrengelser, ikke klarte å forhindre den massive destruksjonen av 
verdens ‘grønne lunge’ og at befolkningen hele tiden sank inn i en større elendighet.
Disse to personene har tre ting felles: de er kvinner, de har slåss for utvikling og for mil-
jøet i landene sine.  For å føre sine kamper har de måttet slåss mot korrupsjonen som 
forvitrer det sivile og politiske samfunn i landene sine.

Jeg vil først si at planetens fremtid avhenger av kvinnene.

Det forsto jeg da jeg møtte japanske kvinner noen få kilometer fra Fukushima. Jeg så 
deres lidelser og på samme tid, deres vilje til å slåss mot atomkraftgalskapen og for 
fremtiden til de kommende generasjoner.
Jeg forstod det da jeg snakket med kvinn
ene i Dunkerque, nord i Frankrike, enkene til ofrene for asbest som har sett sine ekte-
feller dø i grusomme lidelser.



Jeg forstod det i møte med senegalesiske kvinner i Dakar, som kjemper for at familiene 
deres skal overleve når tekstilmarkedet og jordbruksmarkedet åpnes, og etter at den 
europeiske fiskeflåten har tømt havet og ødelagt næringsgrunnlaget for de lokale 
fiskerne.

Det er kvinnene i India fra Chipko-bevegelsen som mobiliserte motstanden mot 
avskogningen. Det er kvinnene og barna i Syria som betaler en altfor høy pris til 
Assad klanens barbari. Over alt hvor kvinnene har handlet mot krisen, mot ødeleg-
gelse av miljøet, diktaturet og mot fattigdommen, har de også sett sammenhengen med 
den patriarkalske volden mot kvinnene, mot folket, mot naturen. Om finansverden som 
ikke har noe ansikt, har fattigdommen et spesifikt kvinnelig ansikt: tilgangen til jord, til 
arbeid, til kreditt, til tjenester er spesielt vanskelig for kvinner.

Wangaari og Marina har skjønt at krig og fred, ødeleggelse eller beskyttelse av 
naturen, brudd på eller forsvar av menneskerettigheter og demokratiske rettigheter, 
fattigdom eller velvære, tilstedeværelse av moralske og spirituelle verdier, forståelse 
eller ikke av medmennesker, ikke er isolerte fenomener som man kan analysere separat 
og uavhengig av hverandre. De er sammenkoblet, og må bli forstått fra denne 
synsvinkelen.  Det er i dag en opplagt sammenheng mellom korrupsjon, fattigdom 
og forverringen av miljøkrisen.  Det er sant at korrupsjon alltid har funnet sted, men i 
vår verdenslandsby hvor politikken for ofte er administrasjon, så ser vi tydelig hvilken 
kreftsvulst korrupsjonen er. Den understreker det uutholdelige i sosiale ulikheter. 
Den undergraver ærlig arbeid. Der det er mest korrupsjon er det alltid mye fattigdom. 
Der det er korrupsjon er miljøet alltid truet.  

Siden miljøet ble senter for profitt har korrupsjonen også inntatt dette markedet.  
Lederne i multinasjonale energiselskaper eller utvinningsindustrier kaprer 
naturressursene i utviklingsland, støtter opp om diktaturer og lar miljøet bli ødelag
t. Korrupte tjenestemenn lar skip, fylt med giftstoffer eller farlig avfall, komme inn til 
havnene og lar dem fritt spre giftstoffene som er farlige for befolkningen. Korrupte 
politikere beriker seg på å la multinasjonale selskaper kjøpe eller leie den fruktbare 
jorden for 99 år og utsulter på den måten befolkningen. De som har dyrket jorden, 
etterkommere av bønder i århundrer, men uten papirer på at de eier jorden, blir fratatt 
sine rettigheter og sulter, før de flytter inn til de stadig voksende metropolene og øker 
antallet vanskeligstilte som forsøker å overleve der. Korrupte tollere lar den italienske 
økomafien invadere Øst-Europa for å lagre ulovlig farlig industriavfall der. Korrupsjon 
blir observert på hvert stadium av distribusjon av vann: fra utarbeidelse av vannpoli-
tikken og etableringen av budsjettet, til måten man fakturerer på. Korrupsjonen angår 
alle land, rike og fattige. I utviklingsland øker korrupsjonen prisen på tilkoblingen til 
distribusjonsnettet med 30 %. Korrupsjon er ikke bare et moralsk spørsmål. Det er et 
politisk, sosialt og miljø spørsmål.

Korrupsjon er et verdensomspennende fenomen som har en høy politisk, sosial, 
økonomisk, helse og miljø pris. Korrupsjon er et angrep på menneskerettighetene og 
på demokratiets fundamenter. Den undergraver samfunnstilhørligheten og medfører tap 
av befolkningens tillit til institusjonene og lederne. Korrupsjonen flater ut skillet på det 
offentlige og det private. Dette skillet karakteriserer rettsstaten. Ved å privatisere staten 
til fordel for sine personlige behov, eller for en klans behov, sitt partis, sin families 
behov, svekker den korrumperende og den korrupte staten, og ødelegger statens 
legitimitet.  De benekter også borgernes like tilgang til markedene, til jobbene og til 
offentlige tilbud, og destabiliserer på denne måten staten.



Jeg hadde først observert disse fenomenene som etterforsknings-
dommer i Paris. Siden i mitt arbeid for justis og utenriksdeparte-
mentet i Norge og for Norad. Vi satte kampen mot korrupsjon 
sentralt i Norges bistandsarbeid. Vi dannet ’Corruption Hunters 
Network’ med likesinnede etterforskere for å forsterke arbeidet 
mot korrupsjon. Etter hvert besluttet jeg å bli politiker. Om man 
ikke bare vil påpeke porøsiteten og medviten mellom makten og 
pengene, men også foreslå løsninger, er det nødvendig på et visst 
tidspunkt å velge denne veien. Det er det Wangari og Marina har 
gjort før meg.  De valgte også den grønne politikken, fordi grønn 
politikk ikke er en ideologi reservert for de rike og privilegerte. I 
utviklingsland og i fremvoksende økonomier er miljøpolitikk svaret 
på de fattigstes behov. Miljøpolitikk er ikke en luksus for de rike. 
Det å bevare fellesgodene er en livsforsikring for de fattige. Når 
vannet, jorden, luften blir varer, det er da milliarder av menneske-
liv settes i fare øyeblikkelig.

Jeg vil nå legge frem de midlene vi har til rådighet for å bygge 
en mer rettferdig verden, med verdighet til alle.

 Først trenger vi en ny grunnlegging av verdensorden. Det ver-
ktøyet vi i dag rår over ble laget etter slutten av 2. verdenskrig 
og tilpasset den kalde krigen.  Det er ikke lenger tilpasset det 21. 
århundrets verden, hvor multipolariteten, globaliseringen og en 
verdensomfattende innenrikspolitikk er blitt regelen.  FN er blitt et 
registreringsorgan for massakre. WTO en instans for arbitrering 
mellom multinasjonale selskaper og rike land. Den nye verden-
sorden kan bare bli til om vi er i stand til å innføre rettsstaten på 
verdensbasis. 

Dertil trenger vi å ha en overordnet verdensrett som skal være 
hevet over den internasjonale rett, som egentlig bare er en inter-
statelig rett. Menneskerettserklæringen av 1948 har utarbeidet 
sterkere og mer universelle verdier enn de som ligger i FN traktat-
en som var produktet av et kompromiss av nasjonene som hadde 
vunnet den 2. verdenskrig. Vi blir nødt til å velge mellom de to 
oppfatningene.
Deretter må vi kom
me skatteparadisene til livs. De skaper en verdensomspennende 
apartheid og en mafiamodell for økonomien. Disse fristedene for 
kriminalitet og lovløs finans hvitvasker penger fra kriminelle han-
dlinger, fra narkotikahandel og menneskehandel, men muliggjør 
også de multinasjonale selskapenes ekstravagante fortjenester.  
De ulovlige og ukontrollerte pengestrømmene spiller en hoved-
rolle i destabiliseringen av stater og verdensøkonomien.  De 
nærer spekulasjonene mot valutaene. Det er enorme summer som 
er kumulert over årtier for å unngå beskatning og etterforsking. 

Skatteparadiser er i dag steder hvor en parallell verden blir 
organisert, en verden med båter registrert i ”flaggstater”, 
delokaliseringer og frisoner.  

Halvparten av finanstransaksjonene går gjennom 
skatteparadisene, utenfor rettstaten. De lager sin egen egoistiske 
suverenitet offshore, hvor andre interessenter er utelukket, basert 
på banksekretesse og ustraffethet.

Og tilslutt må vi etablere en verdensstatus for fellesgoder: for 
vann, for klima, for energi, for ikke fornybare ressurser, for det 
levende, for frø, for kunnskap. For å beskytte disse goder må det 
opprettes et internasjonalt rettsorgan som en 
Verdensorganisasjon for Miljø, med straffemuligheter og en egen 
seksjon i Den Internasjonale straffedomstol for miljøforbrytelser 
som kan anses som forbrytelser mot menneskeheten.

For at disse reformene skal kunne fullbyrdes trenger vi en dyp 
forandring i mentaliteten. Sansen for fellesskapets goder er over 
alt på vikende front til fordel for egoistiske og merkantile verdier. 
Om eliten og folkemeningen ikke reagerer energisk på massede-
struksjonsvåpnene som mangel på etikk og respekt for loven er, 
vil det sivilisasjonsprosjektet Europa er bærer av, langsomt dø ut. 
Jeg nekter å akseptere ideen om at vi må underkaste oss et nytt 
oligarki skapt av penger. De fattiges makt er mye sterkere når 
den settes i bevegelse: Gandhi, Martin Luther King, Nelson 
Mandela og mange mange flere har bevist at den kraften kan 
flytte fjell.

La oss alle hige etter den verden som burde finnes. Selv om vi 
vet at undertrykkelsen alltid vil finnes blant oss, kan vi fortsette å 
søke etter rettferdighet og verdighet. Selv om vi vet at det alltid 
vil finnes kriger, kan vi lete etter fred. Det er hele verdens håp. 
I det 20. århundre, og i dette begynnende 21. århundre, har vi 
vært i stand til å innføre det største system av internasjonal rett 
og internasjonale institusjoner som menneskeheten har noen gang 
hatt. Vi må ta god hånd om det, fordi det har vært bygget opp 
takket være store ofre og uendelig stort arbeid, vi skal hegne om 
det som den skatten det er. Om vi er i stand til å få opinionen til 
å skjønne verdien for menneskeheten av den arven vi har fått, 
da vil det bli lettere å beskytte den, utvide den og få til noe enda 
mer ambisiøst for de kommende generasjoner.  Vi må tenke på 
menneskehetens framtid. Det er de kommende generasjoner vi må 
tenke på, og ikke bare på vårt tidsledd. Måten vi forurenser på 
setter menneskehetens framtid på spill. Vi må bli bevisste på at vi 
ikke eier jorden, vi er bare leietakere, vi kan ikke gjøre hva som 
helst på en hvilken som helst måte.
Om vi ønsker å kunne løse våre uenigheter på en fredelig måte, 
må vi også behandle grunnen til konflikter, fordi fred, det er ikke 
bare fravær av konflikt, det er også at rettferdigheten er tilstede. 
Om vi klarer å gjøre rettferdigheten tilstedeværende, da kan vi 
leve i en fredelig verden. Det er av alle disse grunner at forsvaret 
av verdiene rettferdighet, integritet, verdighet er så viktig. 



Om vi skal klare å komme ut av et samfunn med mistillit, så må vi skjønne at kampen 
mot korrupsjon ikke er en byrde, men den helt nødvendige betingelse for at vi får selvtil-
liten tilbake. Korrupsjonen fyrer opp under urettferdigheten. Kampen mot urettferdighet 
har alltid vært i hjertet av alle verdens omveltninger. I dag er urettferdighet i sentrum for 
indignasjon og opprør i hele verden.  Om vi kombinerer kampen mot urettferdighet og 
kampen for miljøet og for planeten, så gir det oss gode grunner til å tro på at en mer 
rettferdig verden er mulig. Dette kollossale prosjektet er vårt felles anliggende. (notre 
affaire à tous). Jeg som har levd flere profesjonelle liv, mitt kompass har alltid vært det 
samme: bekjempe urettferdighet overalt hvor den finnes.
Det er med en stor lykke, med stolthet og håp jeg mottar denne oppmerksomheten.
Denne prisen gir meg en ny kraft, men også nytt ansvar.
Jeg takker dere for tilliten.
Jeg vil gjøre alt for å vise meg prisen verdig.
Takk.



Eva Ramm-
Epleslang i Eden, 1989

Felleskapet, et besnærende ord. Utallige forsøk har vært gjort for å virkeliggjøre det, på det 
personlige plan som i verdenssammenheng. Men hittil har alle ismer, ideologier og religioner 
fått oss til å utelukke noen. Kan det gå annerledes med et felleskap basert på helhetens 
“ideologi”?Vil det ikke strande på samme feilskjær, nemlig at noen må holdes utenfor? Vil 
vår nye felleskapsmoral måtte forblø på de samme skarpe pikktrådgjerdene som de gamle 
fastlåste avgrensede ideologiene?
Overflatisk sett innebærer begrepet “paradis” evig fred og harmoni, at alle skal ha det godt, 
nok å spise, nok å kle seg med, nok å foreta seg, at vi alltid skal få være sammen med dem vi 
er glade i og at ingen skal være syke eller uføre. Døden skulle helst også være overvunnet. Vi 
skulle alle være lykkelige. 
Dette samfunnet minner om det religiøse paradiset og er naturligvis en umulighet. Jo dypere 
man går i emnet, dess mer forståelig blir det at profetene hadde behov for et “sjelenes 
paradis” uten “kjødets” problemer. For også vårt jordiske Utopia er vanskelig å gjennomføre 
uten at det går ut over noen. 
På veien vil vi derfor få mange ubehagelige spørsmål å ta stilling til. Som for eksempel: Kan 
fellesskapet virkelig være for alle? Mange vil ønske at et jordisk fellesskap også skal omfatte 
dyrene, at de skulle ha like stor rett til å eksistere som vi, og bli behandlet som oss. Og i vårt 
Utopia kan naturligvis ingen være glade hvis medskapninger lider. 
Derfor må vårt mål være å gjøre slutt på all utnytting og utbytting av dyreriket av 
økonomiske, forfengelige og underholdningsmessige grunner, som jakt for jaktens skyld, fiske 
for at mennesket skal få “slappe av”, pelsdyrhold, hanekamper og tyrefekting. Fangst på 
dyreunger for pelsens skyld er en saga blott. Kjæledyr og husdyr får sin status oppvurdert, vi 
plasserer dem ikke lenger i trange bur, og skarpe grenser settes for vitenskapelig forskning på 
medskapninger. Vi respekterer alle og ser noe av oss selv i hver enkelt. Må vi ta liv, gjør vi det 
skånsomt. I Utopia har vi lagt alle brutale avlivningsmetoder bak oss og har respekt også for 
dyrs følelsesliv. 
Likevel vil det neppe noensinne være mulig å skape like forhold for dyr og mennesker. Kjøtt og 
fisk vil fortsatt lenge være menneskeføde. Etter hvert vil kanskje vitenskapen bestrebe seg på å 
utvinne kunstige stoffer, mer syntetisk materiale, både til å spise og kle oss med. Til slutt velger 
vi kanskje å bli “tablettmennesker” for å spare dyr og natur. I så fall kan det hende at vi 
samtidig velger andre kroppsformer for menneskeheten, mindre muskler og fett, svakere 
benbygning, større hode. 
Vi er blitt “snillere”. Vil det være nok? Naturen er jo ikke egentlig “snill” den heller. Det har 
ofte vært understreket at det “naturlige” er det beste. Men i dyreverdenen er gru, smerte, 
redsel og sorg en daglig forteelse. Seg imellom fører artene en ubønnhørlig krig. Rovdyr 
jager og lemleser svakere dyr. Det er blant de forhold som får oss til å innse at det ikke står 
noen “god” Gud bak skaperverket. 
Burde vi bruke vår overmakt til å utrydde de mest blodtørstige artene? Men det er myriad 
igjen som lever etter samme prinsipp: den sterkestes “rett” til å drepe. Så hvor skulle vi sette 
grensen? La den morderiske edderkoppen leve, mens løvene og tigrene forsvant? Kanskje vi 
kunne omskolere villdyrene, plassere dem i innhegninger og lære dem å overleve på syntetisk 
føde? Så kunne “løven og lammt grease tilhope”, slik det loves i Johannes Åpenbaring. 



Men en slik omstilling ville nok gå lettere i et åndelig etterdødensamfunn enn i vårt. Her ville det nok ikke skje uten blodig 
kamp. Og vi ville ikke være bedre enn ideologiene før Utopia-tiden som i (hva de selv vil kalle) beste mening utryddet 
milliarder mennesker og la byer og natur øde. Vi ville ødelegge vår klode slik vi kjenner den, og sannsynligvis til liten nytte. 
Naturen har sin egen innebygde vilje som sikkert gjenstridig ville holde på sin verdensordning. Det er nok fornuftig å anta 
at uansett hvilken innsats vi kommer til å gjøre, vil det alltid være kjøttetende dyr på jord. Og mennesket er blant dem på 
ubestemt tid. Det vi etter hvert må ta stilling til, er i hvilken grad det skal være slik. 

Et enda mer ubehagelig spørsmål er hvorvidt alle kategorier mennesker skal ha sin selvfølgelige plass i et fremtidig 
“paradis”. 
Naturligvis har vi ingen raseformer i Utopia. Men vha med forskjellige handicaps? Hvis ingen skal sørge eller lids, må vel 
sorg og lidelse ryddes av veien? Allerede idag går diskusjonen høyt om barmhjertighetsdrap, passiv og aktiv dødshjelp, 
selvbestemt abort ov. Mange mennesker lider på denne jord, ikke bare på grunn av grusomheter, men fordi de er sterkt 
uføre, psykisk eller fysisk eller begge deler, andre fordi de er nære slektninger av mennesker som lider. Hvordan kan vi 
skape et “paradis” når så mange lider?

Vi nærmer oss spørsmålet om seleksjon, hvem skal få lov å bli født, hvem skal få lov å leve videre?
Selve spørsmålet skaper nye lidelser, for dem som skal ta avgjørelsene: Om det ufødte barnet med stor hodeskade skal bli 
født, og den sterkt lidende tvinges til å leve, ettersom “Gud vil det”. Teorien bak dette synet er at lidelse og smerte tvinger 
menneskesinnet til syndserkjennelse og “frelse”. 
I Utopia har vi makt og rett til å sette mange grenser selv. Unødvendig lidelse kan vi avskaffe. Det er opp til oss om det 
ufødte barnet med stor hodeskade skal fødes. Om den uhelbredelig syke skal få lov til å dø hvis han ønsker det. 
Representative mennesker uten reliliøse anfektelser, men med fellesskapets tillit, vil måtte ta slike vanskelige avgjørelser. 



Men i Utopia vil det stadig være noen som på grunn av sykdom eller ulykkker likder under forskjellige mangler, psykiske som fysiske, og ingne vil falle på å si at de på grunn av sine lidelser ikke har 
livets rett. Å lide er et perspektiv som gjelder alle, og den handiappedes rett til utdanning og utfoldelse, til livskvalitet er derfor like selvsagt som for enhver annen borger av Utopia. Det skjer heller 
ikke en ovenfra og nedad tildeling over skattebudsjettet fra de arbeidsføre til de “uproduktive”. For i Utopia gis det ikke almisser, man deler, ut fra hovedtesen: Menneskeheten er ett, og det er en 
selvfølge å restaurere lidende deler av menneskelegement i den hensikt å gjøre hele legemet friskt og arbeidsdyktig igjen. At noen til enhver tid kan glede seg over god helse og arbeidsevne, er 
forbigående privilegier, og å prioritere rehabilitering en forutsetning for fellesskapets funksjon. 

I Utopia vil man nok se ganske praktisk og lidenskapsløst på en rkeke forhold. De fleste religiøse systemer, kristendommen ikke unntatt, har mer enn én gang gått i spissen for både krig og tortur, 
men for eksempel motarbeidet kvinners rett til abort. I et fremtidig Utopia vil selve befolkningstallet være avgjørende for antall fødsler. Ettersom et stadig økende antall mennesker har direkte inn-
virkning på jordens samlede stressfaktor, miljøforurensingen, det nedbrutte ozonlaget, de stadige konfliktene, sultkatastrofer, naroktikaondet, sykdommer som AIDS osv., vil det i Utopia måtte settes 
tak for økning av verdensbefolkningen. Men under det fastsatte taket for fødsler har den enkelte kvinne selvråderett over egen kropp. I Utopia vil ikke dette spørsmålet være så følelsesladet lenger, 
ettersom det enkelte fosterskapet ikke tillegges slik spesiell betydning. Et barn er en glede, et foster en menneskespire som stort sett blir det man gjør den til, avhenging av omsorg og kjærlighet. 
Når det skapes barn, tenkes det derofri ikke så mye på at det skal føre den spesielle familiens, eventuelt farens, navn og arv videre, som at samfunnet trenger en ny, fellesskapsbevisst liten borger. 
I den perioden vi nå er inne i, er kjønnslivet et sterkt fokusert men også tabubelagt område. Konflikten mellom våre drifter og lett aktiviserbare kjønnsorganer, og den sexfiendtlige innstillingen i flere 
religioner har resultert i overdreven pornografi, hallikvirksomhet, horer og horehus. Samtidig har fattigdommen i verden og katolisismens avvisning av prevensjon gjort at fertiliteten er kommet helt ut 
av kontroll. 
I Utopia vil det bli fullt lys på barneproduksjonen. Prevensjonsmidler er et verdensanliggende, noe som for eksempel brukes stedvis under perioder med høy fertilitet. Seksualiteten og seksuelle prob-
lemer diskuteres åpenlyst. I Utopia har hverken horehus, horekunder eller pornografi, ikke barne- eller dyresex, ettersom ingenting av dette kan tenkes uten at det skader andre. Man ønsker likevel 
at alle skal få del i kjærlighetens gleder, og voksne, ansvarlige mennesker får praktisere sin sex som de vil. Kjønnslivet er ikke lenger ansett som stygt, skammelig eller syndig, sex ikke noe frustrerte 
menn må kjøpe på gaten, eller forsømte ensomme kvinner skaffer seg ved hjelp av massasjeapparater. 

Heller ikke noe det gjøres store penger på ved å torturere eller fotografere småbarn og kvinner. Nakenhet vekker ikke anstøt. Helt åpenlyst vedkjenner man seg sin seksuelle drift og prøver å være 
til glede og behag for andre. 
Men også kjønnsdriften kan trenge en neddemping, slik at menneskeheten blir i stand til å sublimere sine drifter til sterkere innsats for fellesskapet. Kanskje vil det i Utopia bli “løpetid” for mennesker 



som for andre arter? Antakelig ville det vært mest til gagn for oss, og skape anledning 
for mann og kvinne til å lære hverandre å kjenne uten de evige undertonene av seksuelt 
begjær. 
Små smått blir manns- og kvinnerollen annerledes. Man lærer å respektere hverandre. 
Det viktige er ikke å være like, men likeverdige. Mannen som kvinnens overhode er en 
saga blitt. Allerede i barneskolen drøfter gutter og jenter inngående hva de egentlig 
ønsker seg av livet og hverandre. Hvordan mann og kvinne bør være for å gjøre hver-
andre og resten av fellesskapet lykkelige. Hva som betyr noe. 

Det utvikles etter hvert en rekke samlivsformer. Barn somv oksne vet at ethvert menneske 
bare er til låns, og at man kan miste det både ved død og forandrede livsvilkår. Over 
hele felleskapet vokser det opp gutter og jenter som søker sin tilfredsstillelse i å ha flere 
varme, medmenneskelige forhold. Kollektivt er en utbredt boform, og barna venner seg 
til å ha mange “mødre” og “fedre”. 
egne barn er ikke viktigere enn andres barn. Vennskap og arbeid søkes i alle leire og 
alle land, uten at konkurransebehov, selvpålagte plikter, prestisjehensyn og overdreven 
sex ødelegger livsgleden.
Over hele kloden sprer det seg etter hvert en følelse av likeverd, trygghet og 
selvsikkerhet, hos den enkelte som i folkeslag og nasjoner. Man vil fortsatt lenge tilhøre 
forskjellige etniske, religiøse og ideologiske grupper. Men det er ikke lenger et 
overordnet behov at andre skal tenke eller være som oss, eller at bare vi skal ek-
sistere på “vårt” areal. Det blir mer og mer allment oppfattet at jordens ressurser eies i 
felleskap. Gradvis har det skjedd en omfordeling, slik at ingen land er så rike lenger at 
de kan låne ut penger til fattige nasjoner, kreve store renter og pålegge dem enorme 
gjeldsbyrder. Tvert imot er de forpliktet til å dele sin overflod med dem som i øyeblikket 
har mindre. Gjør de det ikke frivillig, påser verdensregjeringen at så skjer. 
Alle land er felleseie, forpaktet av dem som til enhver tid bor der. Nasjonale grenser er 
åpne for alle kulturer og alle hudfarger. Handel og samkvem flyter fritt. Alle kan si sin 
mening, ytringsfriheten er absolutt, så lenge den er saklig. Ingen misforstått finfølelse 
hindrer diskusjoner over kulturelle barrierer. Alle vurderes som likestilte mennesker som 
kan tåle å bli konfrontert med andres meninger. Mange misforståelser er ryddet bort 
underveis, i utdanningssystemet. Fra barnsben av har vi lært å respektere andre, se 
deres gode sider og gjøre oss nytte av erfaringene de har gjort. Men opplagte utvek-
ster på verdenssamfunnet som omskjæring av kvinner, grusomme straffemetoder, jent-
edrap, enkebrenning, slaveri, barnearbeid, prostitusjon og annet, som nok ennå en 
stund forekommer i det skjulte, blir tatt opp i diskusjoner når representanter fra forskjel-
lige kulturer møter hverandre. Og på denne måten mildnes uønsket adferd, holdninger 
forandres. 
Heller ikke dette skjer ovenfra og ned, fra de storartede til de “usiviliserte”. Ingen pres-
tisjehensyn hindrer oss i  gi andre ære. Verdenssamfunnet legger vekt på å hente fram 
det beste fra tidligere ideologier og religioner, solidaritet og likhet fra kommunismen, 
frihet til å tenke annerledes og skape ut fra eget hode fra kapitalistiske teorier, ro og 
kontemplasjon fra buddhisme og edruelighet fra islam. Vår filosofi er at, slik vi har skapt 
verdensgodene i fellesskap, har vi også i fellesskap ansvar for de uheldige sidene ved 
menneskelivet. 
Som alt annet av vesentlig betydning er også forskningen et anliggende for hele 
verdenssamfunnet. Det legges ikke lenger moralske bånd på utviklingen, heller ikke 
overlates forskning til profittinnstilte tiltak. Alle viktige spørsmål legges frem for 
Verdensrådet, all eksperimentering er underlagt hovedprinsippet om respekt og omsorg 
for annet liv. Ingen skal lide for vårt skyld. Alle bestemmelser tas i fellesskap. 
Så hva med for eksempel genforskning? Kommer vi til å avfinne oss med at mennesket 



for evig og alltid er predestinert til offer for all verdens sykdommer og tidlig død, 
eller skal vi sette oss ut over “vår bestemmelse” og forbedre vårt arveutstyr så godt 
vi kan?
Uten guder vil det være lettere å ta stilling til slike spørsmål. Sannsynligvis vil vi 
bestemme oss for å gjøre alt som er mulig for å bedre vår livskvalitet og forlenge 
livet. 
Ser vi altså for oss et samfunn hvor ingen lenger fødes med svære handicap, ingen 
holdes i live til tross for uutholdelige smerter, et samfunn hvor helsen blir stadig bedre 
og hvor det er et tak på befolkningsveksten, slik at vi til enhver tid vet hvor mange 
mennesker vi kan livnære på fullt ut god og tilstrekkelig måte?
I så fall: om vi blir færre til å bære fellesbyrdene, må vel alle arbeide desto mer? 
Men ettersom det ikke lenger gjør oss så lykkelige å eie mange ting eller fråtse i 
mat, drikke og andre nytelser, skal det færre arbeidsverk til for å holde fellesskapet 
i gang, og arbeidstiden er derfor tilsvarende redusert. Noen vil likevel arbeide mer 
enn andre som foretrekker å ta det langsomt, kanskje rett ut sagt dovne seg. Får de 
av den grunn ikke mat, klær og bolig, eller sin lønn målt etter hvor mye de har 
arbeidet? Den riktig late, må han sove under buskene i fellesskapets frodige 
parkanlegg og ernære seg av fuglefrø og smulene som fellesskapets velnærte hunder 
etterlater seg?
De nye menneskene i vårt Utopia ser større på tingene. Å kunne og å ville arbeide 
er et privilegium, ikke en straff. Men trangen til latskap kan ramme enhver i løpet 
av livet. Alle har derfor i utgangspunktet fri adgang til mat, klær og bolig. Den late 
som den flittige vil dessuten finne rikelig adspredelse i vårt fremtidssamfunn. Ettersom 
alle nasjonale og internasjonale ressurser er til bruk for hele fellesskapet, og felless-
kapet er interessert i internasjonal forbrødring, går store beløp til å subsidiere reiser 
verden rundt for Hvermann. Så rik er jorden når antall mennesker tilpasses dens res-
surser, at Hvermann kan ha sin egen lille bil (som går på solenergi?) eller kanskje sitt 
eget lille fly, og reise glad fra land til land, og slik være en viktig ambassadør for det 
folkeslaget han representerer. Og fellesskapet har naturligvis rikelig av billige tilbud 
på kulturelle nytelser, opera, ballett, drama, litteratur. 
Frykten for dommedag er borte, utviklingen er i god gjenge, det danses, elskes og 
drikkes med glede, men med måte, for fremtidens mennesker finner ingen fornøyelse 
i overstadig rus. Vi kan ikke se bort fra at det også i Utopia vil være folk som når de 
får et pund, ikke graver det ned, men får det til å yngle og derfor eier litt mer enn 
andre. I så fall kan noen bli misunnelige. Hva skal man gjøre med dem som stjeler, 
eller skader oss på andre måter?
I Utopia benytter vi oss av den sunne og gode fornuft. Kriminelle blir sett på som 
uheldige medmennesker som det er fellesskapets oppgave å brunge på fote igjen. 
Den som stjeler blir tilbudt det han mangler. Den som slår, får hjelp av 
“Katastrofepsykologer” eller venner i nærmiljøet. Vi har ingen fengsler i vårt nye 
samfunn. Ingen galger, ingen elektrisk stol, ingen bøddel som hogger hendene av 
tyver. Å sperre folk inne eller drepe dem på bestialsk vis, ved hengning eller bren-
ning eller ved å hogge hodet av dem, var noe barbarene før oss drev med. 

Men overalt lurer andre farer som setter systemets hovedprinsipp i fare, at Utopia er 
for alle. Hva med dem som griper til hjemmelagede bomber og andre våpen for å 
skaffe seg makt? Hvordan skal vi takle slike problemer uten at det ødelegger selve 
grunnlaget for fellesskapet?
Ingen i Utopia har rett til å skade andre mennesker. Over hele verden er det 
opprettet lokale “brannkorps”, hjelpemannskap som står parat til å gripe inn, når 
fellesskapet er i fare, en slags FN-styrke som påser at freden bevares. Vil den bære 

våpen? Skal det likevel være våpnene som avgjør?
Vi er i Utopia og har utopiske muligheter. Vi har ingen våpenindustri lenger, ingen 
atombomber, ingen raketter, ikke noe avskrekkingsforsvar. Bak oss har vi 
fellesskapets rådende organer som med sine representanter fra hele verden 
bestemmer når og hvordan det skal gripes inn. Bare ikkevoldelige midler og 
sanksjoner er tillatt, og alt vi etterhvert har lært oss om menneskesinnet, vil bli 
brukt for å ordne opp i problemene. Så lenge oppstanden er perifer og minimal, 
vil nok også påtrykket fra en for øvrig samlet verden være tilstrekkelig til å stanse 
opprøret. Ingen vil som nå profittere på å selge våpen til slagsbrødrene. Men vik-
tigst er den 
medmenneskelige innsatsen og samfunnsmoralen som tilsier at selv opprørere mot 
felleskapet skal gis nye sjanser og som nå avvises, foraktes straffes eller sperres 
inne. Men det er ganske klart at noen vil mistrives i Utopia også, og ha helt andre 
meninger om hvordan et godt fellesskap skal være. Noen mener for eksempel at 
alt var mye bedre før og stiller spørsmål som:
Hvorfor kan vi ikke lenger skryte av vår nasjonale egenart og at vi er størst og 
prektigst i verden? Hvorfor er vi ikke lenger først og fremst nordmenn, svensker, 
amerikanere, asiater, afrikanere, hvorfor har vi ikke industriland og utviklingsland, 
ikke tredjerangs annenrangs og førsterangs personer? Fattige å “hjelpe”? Profitt å 
hente? Hvorfor skal alt være likt, alle like gode, alle like rike, det gjør det jo helt 
uinteressant å leve? Ingen å trampe under oss, ingen å krige mot! Ingen ideologier 
å forkynne og forsvare! Ingen helter å se opp til! Ingen skurker å hate! Ingen 
guder å tilbe!

Klart det alt sammen vil være vanskelige spørsmål. Men tenk over det! Kanskje en 
gang: Ingen å hate, ingen å forakte. Milliarder å bli kjent med. Færre sykdommer, 
erfaringer å hente over alle landegrenser. Et uendelig utvalg av lokal 
oppfinnsomhet, en hel menneskehet med frihet tilå skape etter evne og behov, en 
hel verden hvor grensene bare er for syns skyld. Ingen kjønns-, religions-, eller 
rasebarrierer. Ingen som føler seg bedre enn alle andre, eller verre. Etter hvert blir 
vi kanskje mer lik hverandre også, får noenlunde samme hudfarge og språkene 
utlignes over de gamle, nasjonale grensene og blir ett språk med utallige lokale 
dialekter…

Vanskelig å godta? Ikke mer noen aldeles rotekte norsk nordmann fra Norge? 
Men samarbeidet lettes, jorden puster lettere, luften blir gradvis bedre, 
regnskogene vokser opp igjen. Elver og hav renses, fisken spreller i livsglede, stor 
fredete havdyr krysser oceanene. Våpen smis om til plog og harv, 
atomvåpenarsenal forvitrer, nye fredelige arbeidsplasser skapes på jorden som i 
kosmos, verdener i unvisersum oppdages og gjestes. Vår erobrertrang er borte, 
vi er blitt vitebegjærlige reisende i livet. I fellesskap dyrker vi vår deilige jord, og 
behandler hverandre med all den omsorg vi kan mønstre. Ingen nød, ingen sult, 
ingen kollektiv skyldfølelse, ingen skam fordi vi er mette, mens andre sulter. Ingen 
lasaretter fulle av invalider og krigsofre. Ingen fanger bak jerngitre. Ingen tortur. 
Ingen ensomme. Ingen guder som er anklagende på oss fra oven, ingen dårlig 
samvittighet. Ingen salvelsesfulle prester som forteller oss hvordan vi skal leve. 
Ingen redsel for dommedag. Ingen begrensning for vår fornuft. Ingen søvnløse 
netter for at alle våre eiendommer kan bli stjålet. Vi deler det vi har, har det vi 
trenger, og nok med det. Himmelen over vårt arbeid er skaperkraft og livsglede, 
ikke bare i våre egne hjerter, men i hele fellesskapets…. 



Reidun Melvær Berge - “Rett På Sak”, 2021
Kva kjempar eg for? Dei rundt meg? Det som kjem etter meg? Meg sjølv?
Kva er vi blinde for i dag? No som vi er komen så langt?
Kva forskjellar skal vi dyrke og kor skal vi strebe etter likskap?
Kva urett rammar meg og kva urett fører eg over over på andre? 
 
Ragna Nielsen, Eva Jolie, Kari Jaquesson, Eva Ramm, Else Michelet, Berit Ås, Penelope 
Lea.
Dei har kjempa sine kampar. Folk som kjemper kamper, brøytar vegen for kvarandre. 
For andre. For meg. 
Dei har kjempa ein kamp. Dei har brøyta vegen for meg, og for kvarandre. Eg kjenne 
på takknemlegheit. Ho sto i den kampen, og ho sto i den for akkurat meg. Kva kjempar 
eg for? Dei rundt meg? Det som kjem etter meg? Meg sjølv?
 
Nokre av orda deira treff meg skikkeleg. Kvifor har eg ikkje hørt på dei før? Sjølv om 
eg berre forstår litt, sånn eigentleg. Eg klara jo å forstå orda, men forstår eg det? Har 
eg den minste forrutsettning for å forstå? Har eg den minste forusetning for å gjere noko 
med det? Problema som blir snakka om? Kan eg redde 
verda? Skal eg redde verda? Eg kan jo prøve. 
 
Dei store tankane kan ofte kvele dei små tankane. Korleis nyte roen av ei vakker utsikt 
og gleda av her og no, når ein samtidig skal vere ein som bidrar positivt til samfunnet 
eg er ein del av?
 
Kva skal eg kjempe for? Eller mot?  Makt? Det veit eg kva er. Eg har møtt det. Eg har 
hatt det. Eg var rundt 8- 9 år då eg forsto kva makt er. Eg forsto kor stor makt eit 
menneske kan ha over eit anna menneske.
  
Eg tenkjer ofte at vi må høyre på så mykje drit. Vi blir fora av så mange raske og hule 
tankar at vi ikkje høyre dei som har tenkt seg om to gonger.
 
Girls, Sex and the city, Unge Lovande. Kan desse folka bry seg om nokke som helst 
anna enn seg sjølv og sin eigen Kohort? Feministiske seriar er spekka av kvinner som 
berre bryr seg om seg sjølv. Kva kvinner møter eg i media i dag? Narsissistar. Og om 
dei bryr seg om noko varar det i to dagar, ein facebookstatus og så sluttar det. Det er 
mote. Feministar som ikkje lar rett kvinne få ta del i fellesskapet. Feministar som skal 
fram ved å trakke på menn. Dei har jo trakka på meg først! Eller kanskje var det beste-
mora mi ein mann trakka på?  Og dei som klarar å rett blikket vekk frå seg sjølv og sitt, 
dei hjelp andre med akkurat same problem som seg sjølv. Slik kan dei snakke endå meir 
om seg sjølv. I ein biografi, med det bilde på. Som nokon kritisera. Og så har vi noko å 
kjempe for igjen. Dette er problem som berre finst her. Og eg er heilt lik dei. Heilt lik. 
Eigentleg. Sjølv om eg ikkje vil innrømme det. Eg nektar å innrømme det. Men det er 
nok sant dessverre.
 
Kven er vi kvinner i verda? Eg tenke faktisk veldig mykje på det akkurat no. Kven eg er, 



og så blir eg litt flau. Skulle jo ikkje bli ein sånn. Men det er eg. Slapp ikkje unna eg 
heller.
 
Så snakkar eg plutseleg med ei kvinne i eller ein mann, som er ein del av mitt dageleg 
liv. Ikkje media, ikkje det raske, ikkje det som kjem servert på skjermen min. Og der er 
det. Engasjement. Nokon som bryr seg som noko anna enn seg sjølv. Dei bryr seg om 
naboen sin, kollegaen sin, læraren sin, om venninna til mora,  om pasienten sin, om elev-
en sin, om mora si, om meg. Kanskje eg skal høyre meir på dei?
 
”Om du trakkar folk på tærne blir dei fort tunghørte” sa Pappa ”Ronge vegen vert ik-
kje rett om det er mange som går han” sa Mamma. Eg høyrde desse ordtaka mange 
gonger gjennom min oppvekst. Dei er grunnsteinar i oppdaginga mi. Skattar mine forel-
dre har gitt meg. Samtidig kjem dei med eit ansvar, og stiller på eit vis krav til korleis eg 
kan møte verda.
 
Kva forventingar har dåkke til meg?
 
Som barn likte eg ikkje rosa, men eg likte kjolar. Dei fine kjolane søstera mi sydde til 
meg. Då kunne eg vere prisesse, men eg skulle i vertfall ikkje bu i eit slott. Alt for mykje 
å vaske. Likar ikkje å vaske. Ikkje no heller. Eg skulle ha Tarzan sitt hus opp i eit tre, i ei 
stor blodbøk  som den som står på tunet, slik at eg kunne turne meg ned kvar morgon 
når eg skulle på jobb. Og eit lite anneks ved foten av treet slik at gamle eller andre  som 
ikkje kunne klatre i trær også skulle kunne komme på besøk. Universell utforming. Skal 
ikkje gjere forskjell på folk. Eg har innsett at draumen, denne store draumen ikkje er så 
realistisk. For noko dritt å måtte gje slepp på den. Eg hadde det jo så gøy i den 
draumen.
 
Eg heite Reidun. Eg hadde ein anna draum som liten det var å bli skodespelar. Det er 
eg no. Eg har ikkje noko Tarzanhus, men eg går på jobb i ulike teaterbygg. Og eg får 
jobbe med tankar som eg ikkje har produsert sjølv. Eg jobbar som regel med andre sine 
tankar, og tolkar dei.  Eg bearbeida dei og både fysisk og ved å elte dei i hjernen min.  
Det er ikkje så mange som brukar så lang til på bearbeide tekst. Ein les det kanskje ein 
gong, kanskje to. Eg les det hundre gongar. Det er eit privilegum tenker eg. Eg får 
verkeleg lytta til orda då.
Eg kan bli inspirert og sint. Full av håp og pågnagsmot. Takknemlegheit. Så tenkte eg, 
men stemmer dette?  Eller, men har ho kanskje eit poeng der? Kanskje ho berre burde 
vere stille?
 
Orda eg har formidla til dåkke i dag, var ikkje mine, men dei er det litt no. (Så er mitt 
privte prosjekt å finne ut kva orda kan nyttast til.) Eva ber meg kjempe mot urettferigheit, 
Penelope ber meg legge press på Noreg som føregangsland i klimakampen, Ragna ber 
meg våkne av den åndelause sløvheten og sjå tingene slik som dei er, Kari meinar biolo-
gi trumfar alt, Eva stiller spørmål om det inkluderande felleskapet, Else minnar meg på at 
utdanninga mi bl.a. er betalt av Noregs våpenproduksjon, Berit meinar eg ikkje veit kven 
eg er.  Kva krav stiller kokken, Aupairen, malelæraren, etterforskaren, den demante, 
biskopen, soldaten?
 
Og så vil eg gjerne avslutte med orda til Berit Ås: ”Og mens vi er på leiting etter 
meiningan med våre liv, vårt eiget og kvinners liv som gruppe, skal ingen forstyrre oss i 
vårt arbeid.” 

”Ronge vegen vert ikkje 
rett om det er mange som 
går han”
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