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Styreleder informerer 
 
 

 

Gratulerer!  

Du leser nå første årsrapport fra Kvinneuniversitetet i Norden.  

Kvinneuniversitetet i Norden ble etablert 11. januar 2011. Oppsummert mener interimstyret at vi har 
fått til mye av hva gjelder utvikling av strategi, samarbeidspartnere og gjennomføring av seminarer 
og konferanser. Vi er også svært glad over at vi har fått engasjert forskere. Høgskolen i Nesna skal 
også ha en stor takk for at dere har tatt imot oss med åpne armer, og bistått i å få oss etablert.  Men 
det første året har vært preget av mye dugnadsarbeid fra både interimstyrets medlemmer og andre 
støttespillere. Det som presser seg på er et system, en administrasjon, slik at opprettholdelse av den 
daglige driften kan drives av ansatte og ikke styret. Og Kvinneuniversitetet i Norden trenger også en 
fast grunnbevilgning for å kunne sikre stabilitet i driften fremover. 

En årsrapport kan aldri gi et fullt og helt bilde av aktiviteten vår, og du må mer enn gjerne ta kontakt 
med oss om du har spørsmål til den driften som ble ført i 2011 eller du ønsker mer informasjon om 
driften i 2012.  

Kvinneuniversitetet i Norden er et feministisk alternativ. Det er derfor Kvinneuniversitetet i Norden 
er etablert – fordi vi tror at Norge, Norden og verden trenger alternative stemmer som kan bidra 
konstruktivt i debatten som de siste årene har handlet om kjønnslikestilling og menns rettigheter. Vi 
mener at Norge ikke fungerer like bra for kvinner som for menn – og det har vi et ønske og en 
ambisjon om å bidra til å endre på.  

God lesing!  

 

 

På vegne av interimstyret 2011 

Gunhild Vehusheia 
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Historie 

Kvinneuniversitetet i Norden ble stiftet 11. januar 2011. Stifterne mente at det var nødvendig å 
videreføre det kvinneperspektivet som lå til grunn da Kvinneuniversitetet først ble etablert i 1983 av 
en tverrpolitisk kvinnegruppe med Berit Ås i spissen.  

Stifterne var: Berit Ås, Arna Meisfjord, Gunhild Vehusheia, Silje Marie Finsæther, Randi Fjørstad, Inge 
Ås, Ann Merete Furuberg, Tina Storsletten Nordstrøm og Gabriel Steinsbekk, alle fra Norge, Kaarina 
Kailo fra Finland, Eva Wilks fra Sverige og Paola Melchiori fra Italia. Vår juridiske rådgiver var Henning 
Jakhelln.  

11. januar ble det satt ned et interimstyre som fikk ansvar for å få stiftelsen registrert og igangsatt 
innen 1. desember samme år. Interimstyret i 2011 har bestått av Anne Allard, Mari Lund Arnem, Silje 
Marie Finsæther, Kaarina Kailo, Arna Meisfjord, Gunhild Vehusheia, Eva Wilks og Berit Ås. 

Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden driver fri forskning og formidling ut fra et kvinneperspektiv, 
ikke minst med et nordisk og internasjonalt perspektiv. Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden vil 
dermed være et supplement og alternativ til andre aktører.  
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Formål 
Stiftelsens formål er å:  

- Etablere og være et lærested som bygger på feministiske verdier og feministisk pedagogikk 
- Utvikle alternative modeller som kan styrke kvinners identitetsfølelse og bidra til 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.  

For mer informasjon om stiftelsens grunnlagsdokumenter henviser vi til vedtektene våre som du 
finner både på norsk og svensk på vår hjemmeside. (www.kunorden.org) 
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Aktiviteter och resultater 2011 

Driften av Kvinneuniversitetet i Norden har det første året blitt gjennomført av interimstyret, og mye 
av arbeidet har vært lagt ned på dugnad. For en gjennomgang av årets aktiviteter og resultater 
anvender vi en modell, som et bilde på de ulike sidene av en organisasjons liv.  

1.1. Strategi 

• Plan for 2011 vedtatt på styremøte i januar. 
• Strategiske satsningsområder utarbeidet innen 1. mars 2011 
• Plan for 2012 utarbeidet på styremøte i oktober 

1.2. Organisasjon 

• Stiftelsen registrert i Stiftelsestilsynet 
• Etablert kontorsted på Nesna (hos Høgskolen i Nesna) fra oktober 
• Hjemmesiden er på plass (www.kunorden.org) 
• Styret på plass for 2012 
• Råd på plass for 2012. Rådet for 2012 består av følgende personer: Gudrun Jonsdottir Maj 

Britt Theorin, Birthe Marker, Dagrunn Grønbech (rådets leder), Gudrun Eliissa Eriksen Lindi, 

 

Aktører 
Verdier 
Menneskesyn  

Trivsel og motivasjon 
Faglig utvikling 
Personalsystemer 
Kvinnepolitisk 
verdiforankring 

Ledelse 
Sette mål 
Motivere 

Organisere 
Kommuniser

e 
Utvikle 

Ta beslutning 
Vurdere  

Ny organisasjon  
 Beslutningsregler 
Arbeidsmetodikk 

Samarbeid på 
tvers 

Informasjon 

Strategi 
Visjon 

Vedtekter og 
formål 

Mål og strategi 
Handlingsplaner 

 

Forhold til 
omverdenen 

Samarbeidspartnere 
Samfunn 

Styret 

Skape resultater:  Aktiviteter, realisering av formål 
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Inger Ljung, Giedre Purvaneckiene, Kirsi Asikainen, Berit Hundåla, Hedda Langemyr, Rigmor 
Hogstad, Tina Storsletten Nordstrøm, Mildrid Søbstad og Berit Mortensen.  

1.3. Eksterne relasjoner 

• Samarbeidspartnere 

Høgskolen i Nesna har vært en viktig samarbeidspartner.  

• Politisk støtte 

Kvinneuniversitetet i Nordens etablering har fått bred støtte fra tverrpolitisk hold. Blant annet har 
Kjellbjørg Lunde (tidligere parlamentariker i SV), Valgjerd Svarstad Haugland (tidligere partileder av 
KrF og parlamentariker), Åslaug Haga (tidligere partileder av SP og statsråd), Marit Bye (ordfører 
Nesna kommune, Høyre i Nesna), Randi Reese (tidligere leder av FO) Kari Østerhus (leder FO 
Stavanger), Liv Gjerstad (tidligere i Nittedal), professor Merete Furuberg (leder av Norsk Bonde- og 
Småbrukerlag), Berit Hundåla (1. nestleder i Norges Bondeland) og Gina Barstad (nåværende 
stortingsrepresentant for SV) støttet etableringen.  

Vi har også gjennomført tre møter med Kunnskapsdepartementet (KD) og ett møte med Barne-, 
Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (BLD).  

Berit Ås har også hatt møter i den svenske Riksdagen i forkant av etableringen, også der var det bred 
støtte og interesse for et nordisk initiativ.  

• Annet 

I tillegg har vi gjennomført samtaler med både KUN og Likestillingssenteret.  

Støttemedlemmer til stiftelsen 

• Egne seminarer og konferanser 

Nesna 28.05. 11 – Trenger vi Kvinneuniversitetet Norden? - representanter fra hele Norge  

Nesna 26.09.11 – Likestilling i skole og barnehage – ikkje så viktig lenger? Samarbeid med Høgskolen i 
Nesna.  

Løten 23-24.10.11 – Rådsmøte på Løten med representanter fra hele Norden  

Stockholm 29.10.11. –Behöver vi Kvinneuniversitetet Norden? - representanter fra hele Norden. 
Samarbeid med ABF.  

Mosjøen 12.11.11 – Torgmøte mot voldtekt. Samarbeid med Jentevakta og Krisesenteret i Mosjøen 

Norberg (Sverige) 19.11.11 – ”Behövs ett Kvinneuniversitet i Norden och vad vill den svenska delen 
att vi fokuserar på?" 

• Deltakelse på andres seminarere og konferanser 
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Vi har vært på seminar hos KuN og vi har vært på ulike seminare i både Sverige og Norge, blant annet 
Kvinner på Tvers, Norsk kvinnesaksforening, ulike avdelinger av FO og flere møte i Arbetarnas 
Bildningsförbund, ABF, blant annet ”Kvinnoekonomi” 27.11.11. Vi har også besluttet samarbeid med 
både UiO og Lunds Universitet i året som kommer. Vi har også vært tilstede på ulike arrangementer 
fra UiO.  

• Presse 

I forbindelse med oppstart: 
RanaBlad – 12. januar 2011 ”Vil etablere et kvinneuniversitet” 

Helgelands Blad – 19. januar 2011 ”Gir 100.000 till Kvinneuniversitetet i Norden – Skal løfte 
fram kvinners stemme” 

I svenske aviser: 
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning –  6. april 2011 ”Eva Wilks i styrelsen för nytt 
kvinnouniversitet” og 6. april 2011  ”Berit Ås sätter ord på maktens språk” 

Eskilstuna-Kuriren – 23. april 2011 ”Utbildning bästa vägen att stärka kvinnors ställning” 

Før seminarium på Høgskolen i Nesna 
Helgeland Arbeiderblad – 30. april 2011 ”Historisk dag for kvinnekunskap”  

 Helgelands Blad – 20. maj 2011 ”Seks søkere til lederstilling for kvinneuniversitetet”, 
”Anerkjennelse till ’Kystkvinnen’” (Dagrunn Grønbechs bok) og ”aktuell i dag” (Arna 
Meisfjord) 

Ny Tid – 27. maj 2011 ”Nytt kvinneuniversitet”  

Presseoppslag i forbindelse med seminarene på Nesna:  
Helgelands Blad – 30. maj 2011 ”Nestoren” (om Berit Ås foredrag) og ”Kvinneuniversitet 
åpnet” (intervjuer och rapporter) 

 Helgeland Arbeiderblad – 30. maj 2011 ”Vil forske for kvinner” (Intervjuer Berit Ås, Arna 
Meisfjord, foreleser og deltakere) 

 Rana Blad – 30. maj 2011 ”En ruvende skikkelse innen likestilling” 

 Helgelands Arbeiderblad – 31. maj 2011 ”130 sider jordmorhistorie” (om Berit Mortensen) og 
”- Tar soldaritet på alvor” (Arna Meisfjord kommentare til Berit Mortensen) 

Intervju i Justine – Nr. 1 sept. 2011 ”Møt Gunhild Vehusheia – Livet som ammende power woman” 

I forbindelse med rådsmøte på Rosenlund, Løten 15. oktober 2011: 
Hamar Arbeiderblad – 17. oktober 2011 ”Tilbake till røttene” 

I forbindelse med ny daglig leder på Nesna: 
Helgelands Blad – 14. desember 2011 ”Daglig leder i Kvinneuniversitetet på plass – Skal holde 
kvinneperspektivet oppe” 
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1.4. Ledelse 

• Interimstyret nedsatt 11.1.2011 
• Gjennomført 10 styremøter i løpet av året 
• Nytt styre nedsatt innen 1.12.2011 
• 1.12.2011 ansatte vi første daglig leder (i prosjektstilling frem til 31.05.2012) 

 

1.5. Medarbeidere/kompetanse 

• Engasjert mag.art. Margunn Bjørnholt som forsker  
• Engasjert dr. philos Dagrunn Grønbech 
• Engasjert medarbeider for å kartlegge og nedtegne det feministiske nettverket til Berit Ås 

 

1.6. Resultater 

• Seminarer:  
o Nesna 28.05 
o Nesna 26.09 
o Løten 23-24.10 
o Stockholm 29.10 
o Norberg, Sverige 11.11 

• Forskning/artikler: 
o Likedelt foreldreskap og dets konsekvenser for kvinner.  
o Artikkel om Arna Meisfjord 
o Prosjektsøknad til bok, markering 2013 stemmerettsjubileium  

• Nettverk/samarbeid 
o Etablert en støttegruppe i et ”Råd” som består av 15 kvinner fra hele Norden.  
o Kartlagt feministiske nettverk i Europa 

• Satt ned prosjektgrupper for å etablere studieopplegg: 
o Vold mot kvinner  
o Feministisk økonomi 
o 1325 – vold mot kvinner i krig 

• Økonomiske resultater:  
o Støtte fra KD og BLD 
o Støtte fra Nesna kommune 
o Støtte fra FFFF (Foreningen til fremme av feministisk forskning) og Frøyas hus 

organisasjon 
o Støtteringen 

• Rapport  
o ”Trenger vi Kvinneuniversitetet i Norden” 
o Arna Meisfjord - foregangskvinne 
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Mer om forskningen ”Likestillingens pris- en analyse 
av mødre med delt omsorg.” 
 

Mål med prosjektet 

Prosjektet vil analysere og teoretisere forholdet mellom velferds-statlig og rettslig utvikling i retning 
av ett mer likestilt foreldreskap, og mulige konsekvenser for kvinners autonomi, livskvalitet og 
økonomiske medborgerskap i lys av nyere teori om rettferdighet. 

Prosjektet vil følge opp Delt-bosted-undersøkelsen fra 2007, som fant at mødre med delt omsorg var 
den gruppen foreldre som kom dårligst ut økonomisk etter samlivsbrudd. Prosjektet vil gjennom 
kvalitative intervjuer søke å avdekke hvilke prosesser og mekanismer som kan forklare at mødre med 
delt daglig omsorg kommer så dårlig ut økonomisk, mens fedre med delt omsorg kommer best ut av 
alle grupper skilte foreldre. 

Med delt-omsorg-mødrene som strategisk utvalg vil prosjektet bidra til å utvikle nye perspektiver på 
medborgerskap og rettferdighet ved å se familie-, likestillings- og barnelovgivningen og den praktiske 
utformingen av dagens likestilte foreldreskap i sammenheng med ulikhetsskapende prosesser i 
samfunnet.  

Prosjektet vil videre frembringe ny kunnskap med umiddelbar relevans for myndigheter og 
hjelpeapparat, og i konkrete situasjoner som megling ved samlivsbrudd og rettssaker om 
barnefordeling og valg av omsorgsløsning. Dette er blant annet viktig i forhold til at det med nylige 
endringer i barneloven er innført mulighet for å idømme delt omsorg i barnefordelingssaker, samt 
aktuelle politiske initiativer for delt daglig omsorg og delt bosted som hovedregel. 

Status 

Margunn Bjørnholt har fått en tilknytning til forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn 
(RIKS) ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, og samarbeid med Emory School of Law i Atlanta og 
Forskningsmiljøet Rätt och utsatthet ved Juridisk fakultet i Lund. I første fase arbeider Bjørnholt 
primært teoretisk, og er for tiden gjesteforsker hos Martha Fineman ved Emory, knyttet til Feminist 
legal theory/Vulnerability and the Human condition initiative. Som ledd i prosjektet inngår utprøving 
av Fineman's sårbarhetstilnærming for nordiske forhold, der Bjørnholt diskuterer hvordan vi kan 
forstå nye, ulikhetsskapende prosesser som følge av og i skyggen av en både omsorgsfull og styrende 
stat som aktivt tilstreber harmonisering av menns og kvinners livsløp, og som dermed kan sies å ha 
overskredet skillet mellom privat og offentlig, som lenge var et viktig feministisk ankepunkt. 

Norske kvinner er langt fra full likestilling og på enkelte områder er kvinners muligheter og 
rettigheter svekket, så som ved skilsmisse, der retten til skjevdeling, avskaffelsen av hustrubidrag, 
samt manglende rett til å dele pensjonsrettigheter gir negative utslag for kvinner. Og, der likestilling 
av foreldre kan få uforutsette utslag, som når likestilte og likedelende mødre med delt omsorg blir 
fattige, som Bjørnholt håper å kunne undersøke nærmere i neste fase av prosjektet.  
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Bjørnholts tese er at mens staten i dag tar ansvar for, og legger tilrette for harmonisering av menns og 
kvinners livsløp i retning av å dele likere på lønnsarbeid og omsorg, privatiseres konsekvensene av 
fortsatt kjønnede livsløp og dermed også de kjønnede konsekvensene av ulikheter f.eks. på 
arbeidsmarkedet. Når kvinner, tross gode velferdstilbud, og statlige incentiver for at menn skal dele 
omsorgen, likevel velger lavt betalte, kvinnedominerte yrker, kanskje tar det meste av 
foreldrepermisjonen og deretter jobber deltid, blir det sett som deres eget valg, og ulikhetene i lønn, 
karriere og til slutt pensjon er kvinners private ansvar. Det er i dette landskapet av Fineman`s 
sårbarhetstilnærming vil kunne gi et perspektiv som kan være nyttig i neste fase av prosjektet, hvor 
samtaler med kvinner som har delt omsorg med sine menn står sentralt. 

Som ledd i prosjektet har Bjørnholt detatt i en workshop og lagt frem paper på en workshop   i løpet 
av oppholdet ved Emory. Videre har hun ansvaret for en workshop for med Fineman i Oslo i august 
2012. Denne gjennomføres som et samarbeid mellom Kvinneuniversitetet i Norden, 
Forskningsmiljøet Rätt og utsatthet ved Juridisk fakultet ved Lunds universitet og forskergruppen 
Rettigheter, Individer, kultur og samfunn (RIKS) ved det juridiske fakultetet Universitetet i Oslo. Vi 
søker for tiden videre finansiering av prosjektet. 
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Regnskap 
 

Takk til dere som støtter oss med både driftsstøtte og prosjektstøtte! Stiftelsen Kvinneuniversitetet i 
Norden har arbeidet mye med å få på plass driftsstøtte i 2011, men har ikke helt kommet i mål. Av 
den grunn har vi sett oss nødt til å avsette en del midler til driften i 2012, slik at vi kan sikre oss 
planlagte og nyttige aktiviteter også i første halvdel av 2012 mens vi arbeider for tryggere 
grunnfinansiering.  

Vi vil også gi en stor takk til Nesna Kommune som gav oss 100 000,- i grunnkapital. Under denne 
støtten vil realiseringen av stiftelsen bli vanskelig.  

Også takk til Høgskolen på Nesna som har gitt oss rimelige og gode fasiliteter.  
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