
Kvinner har historisk hatt ansvar for en omsorgs- og ansvarsrasjonalitet der en  
teknisk-økonomisk begrenset rasjonalitet kommer til kort. Det er nødvendig med 
et kvinneperspektiv i helsearbeid for å skape et samfunn som er godt for barn, 
kvinner og menn og dermed for reproduksjonen. Reproduksjon handler i videste 
forstand om å skape trygghet for barna, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Kvinner, arbeid og lønn 
Systematiske og strukturelle ulikheter mellom kvinner og menn, fører til at 
kvinner ikke får likelønn, at enslige kvinner med barn blir fattige of at kvinnelige 
pensjonister kommer dårligst ut. Typiske kvinneyrker er systematisk dårligere 
betalt enn sammenlignbare mannsdominerte yrker. Kvinners rolle som 
omsorgspersoner for barn, syke og gamle forsterker denne skjevheten, blant 
annet fordi kvinner oftere jobber deltid. Kvinners rolle i det ulønnede arbeidet 
innen helse og kultur, er ofte usynliggjort. Kvinneuniversitetet i Norden vil bidra 
till forskning for å forstå og forklare de ulikheter som fattiggjør kvinner og utvikle 
alternative økonomiske modeller for å bøte på dette. 

Historisk har forståelse av kvinners rettigheter gått i bølger. Det 
har på mange måter skjedd et tilbakeslag i kvinnekampen de 
siste ti årene og det er vanskeligere å få forståelse for 
betydningen av en særskilt kvinneorganisering. Stiftelsen 
Kvinneuniversitetet i Norden mener at dette må møtes med 
fornyet kraft og gjennom å mobilisere stadig nye generasjoner 
kvinner til å ta tak i de utfordringer som tidsånden til enhver tid 
krever. 
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Professor Berit Ås var initiativtaker til det 
første kvinneuniversitet i Norge 1983 og til 
Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden. 
Hær sammen med Arna Meisfjord, tidligere 
rektor ved Høgskolen i Nesna. 
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Med tidigare föregångare som exempel har 
Kvinneuniversitetet i Norden levt som idé och möjlighet i 
många år innan tankarna blev verklighet i samband med 

instiftningen den 11 januari 2011.  
 
 

 
Vid instiftningen deltog ovan fr. v. Randi Fjørstad, Gunhild Vehusheia, Silje Marie Fin- 
sæther, Gabriel Steinsbekk, Merete Furuberg, Inge Ås, Paola Melchiori. Nedre raden 
fr. v. Arna Meisfjord, Kaarina Kailo, Berit Ås och Eva Wilks. Deltog gjorde även Tina 
Storsletten Nordstrøm, Gina Barstad och Henning Jakhelln, som också tog bilden. 
 

Kvinneuniversitetet i Norden etablerades i januari 2011 med Högskolan i Nesna, 
Norge som värdsinstitution och finansieras av norska Kunnskapsdepartementet. 
Detta är en fortsättning på det tidigare Kvinneuniversitetet i Norge som 
etablerades av Berit Ås 1983 och dagens Kvinneuniversitetet följer också de 
tidigare stadgarna. 
 
Vi bedriver forskning, utbildning och spridning av kunskap med utgångpunkt från 
ett kvinnoperspektiv, såväl med nordiskt som internationellt fokus. 

§ 2 Formål 
 Etablere og være et lærested som bygger på feministiske verdier og 

feministisk pedagogikk. 
 Utvikle alternative modeller som kan styrke kvinners identitetsfølelse og 

bidra till kvinnefrigjøring. 

 Bidra til å styrke kvinners selvtillit, synliggjøre kvinners innsats og 
betydning. 

 Drive tverrfaglig forskning og undervisning om og for kvinner i alle aldre, 
fra ulike land og med ulik utdannelse og erfaring. 

 Være en premissleverandør for kvinnepolitikk. 

 

I § 3 er det  fastsatt hvilke oppgaver Kvinneuniversitetet i Norden har for å oppnå 
sitt formål. Blant annet skal stiftelsen bidra til å føre resultater av kvinneforskning 
tilbake til de grupper som kan nyttiggjøre seg kunnskapen, og videre skal det 
samarbeides med kvinnebevegelsen, kvinneorganisasjoner og kvinnegrupper, 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
Kvinneuniversitetet i Norden skal konsentrere sitt arbeid rundt tre 
hovedområder: 
 
Bekjempe vold mot kvinner  
Vold mot og voldtekt av kvinner er et stort samfunnsproblem. Vold i nære 
relasjoner viser en systematisk utrygghet som rammer kvinner. Siden 
tusenårsskiftet har nærmere hundre kvinner i Norge blitt drept av sin nåværende 
eller tidligere partner. Det trengs en systematisk forskning og opplysningsarbeid 
for å synliggjøre og avdekke de dypstrukturer som fører til menns vold mot 
kvinner, i nære relasjoner så vel som i krig og okkupasjon. 
 
Kvinner og reproduktivt arbeid 
Kvinner og menn har grunnleggende ulik rolle i forbindelse med reproduksjonen. 
Kvinner er gravide, føder og ammer barn og kvinners helse er nært knyttet opp 
mot disse funksjonene. Mannen er i tillegg normen i medisinsk forskning, og 
derfor er det nødvendig med et kvinneperspektiv i helsearbeid for kvinner.  

Kvinneuniversitetet i Norden sitt formål og oppgaver, Kvinneuniversitetet i Norden sitt formål og oppgaver, 
er nedfelt i vedtektene for Stiftelsen er nedfelt i vedtektene for Stiftelsen 

Kvinneuniversitetet i Norden.Kvinneuniversitetet i Norden.   


