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En ny feministbølge (?) 



En ny feministbølge (?) 
Hva er feminisme?  
Aktuelle saker nå (og før)  

- Reproduksjon  
- Abort, surrogati 

- Familie  
- Pappaperm, kontantstøtte, 

barnehager, eneforsørgere, 
au pair-ordning  

- Arbeidsliv  
- Likelønn, heltid, 6-

timersdag, arbeidsmiljøloven   
- Vold mot kvinner / seksuell 

undertrykking  
- Voldtekt, seksuell 

trakassering, prostitusjon, 
porno, stripping, 
omskjæring, tvangsekteskap 

- Sexisme i populærkulturen  
- Identitetspolitikk  

 
 



Identitetspolitikk 
VG 30.8.2014: «Disse jentene har sluttet å 
fjerne kroppshår 
- Det er et politisk statement 
Disse fire jentene mener fjerning av kroppshår 
er en sosial konstruksjon, og har sluttet helt. 
Men de dekker seg ikke til av den grunn 
– Jeg nekter å la noen fortelle meg at jeg ikke er 
noen gudinne fordi jeg ikke tvangsmessig 
barberer hver eneste kvadratcentimeter av 
kroppen min. Det er tull, sier Kristine (22). (…)  
Negative reaksjoner fra gutter går mest på at de 
får høre at ingen vil ha dem, og at de står i fare 
for å få mindre sex. Det tar de med knusende 
ro. 
– Jeg anser det som et drittsekk-filter. Er de så 
overfladiske vil jeg ikke ha dem uansett, sier 
Molland. 
 
 



 

Feministisk Initiativ – Oslo 2. september 2015  

«F! ønsker å innføre begrepet MOKKI, forkortelse for Marginaliserte orienteringer, kjønnsidentiteter, 

kjønnsuttrykk og intersex. MOKKI er mer anvendelig enn LHBT begrepet som i størst grad anvendes i Norge i 

dag, det rommer ikke blant annet, queerpersoner, intersexpersoner, aseksuelle, panseksuelle, demiseksuelle og 

personer med ulike kjønnsidentiteter eller kjønnsuttrykk. Ved å samle ulike seksuelle orienteringer i 

samlebetegnelsen «Marginaliserte orienteringer» vil ikke noen form for seksuell orientering bli utelatt fra 

begrepet. Blant annet blir personer med ulike kjønnsuttrykk, kjønnsidentiteter, intersex, transpersoner, queer, 

panseksuelle, demiseksuelle og aseksuelle også inkludert i MOKKI-begrepet, samt kvinner i relasjoner med 

kvinner, menn i relasjoner med menn og bifile. Det er viktig å innføre et begrep der alle seksuelle minoriteter, 

kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk blir inkludert. F! vil arbeide for et mer inkluderende, mindre 

marginaliserende og mindre diskriminerende samfunn, det er derfor viktig å innføre et begrep hvor ALLE blir 

inkludert og ingen blir glemt.»  
 

Mer identitetspolitikk… 

https://www.facebook.com/fioslo?fref=nf


 
Nancy Fraser: How feminism became capitalism's 
handmaiden - and how to reclaim it  
  
“Feminism has also made a second contribution to the neoliberal ethos. In the era of state-

organised capitalism, we rightly criticised a constricted political vision that was so intently 

focused on class inequality that it could not see such "non-economic" injustices as domestic 

violence, sexual assault and reproductive oppression. Rejecting "economism" and politicising 

"the personal", feminists broadened the political agenda to challenge status hierarchies 

premised on cultural constructions of gender difference. The result should have been to 

expand the struggle for justice to encompass both culture and economics. But the actual result 

was a one-sided focus on "gender identity" at the expense of bread and butter issues. Worse 

still, the feminist turn to identity politics dovetailed all too neatly with a rising neoliberalism that 

wanted nothing more than to repress all memory of social equality. In effect, we absolutised the 

critique of cultural sexism at precisely the moment when circumstances required redoubled 

attention to the critique of political economy.” 

(the Guardian 2013) 
 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal 



8. mars 2015 



 
Litt om organisasjonsformer og protestmåter og motstand 
mot feminisme før og nå 

 
  

Aftenposten 14.2. 2015: «Fifty Shades of Grey»: - Det er ikke en kjærlighetshistorie, det er en tragedie 
Rundt 40 demonstranter møtte opp utenfor Colosseum kino fredag, for å demonstrere mot filmen Fifty Shades of 
Grey. (…)  - Nei til romantisering av vold mot kvinner! er parolen som Kvinnegruppa Ottar, Stopp Pornokulturen, 
Kvinnefronten, Under Arbeid, Norsk Kvinnesaksforening, Oslo Rød Ungdom og Krisesentersekretariatet stiller seg 
bak. Ottar har tidligere advart mot at filmen slettes ikke er en askepotthistorie, men snarere en film om en 
maktsjuk, sjalu, manipulerende psykopat som krever full kontroll over sin kvinne. 
 



 
En styrke ved feminist/kvinnebevegelsen i 
Norge har vært at den har (eller i alle fall 
prøvd å ha) 
 • hatt kampsaker som 

angår hverdagslivet til 
«vanlige» kvinner 

• vært demokratiske 
medlemsorganisasjoner 
basert på dugnadsånd 

• brukt et språk som det 
fleste forstår   

• vært relativt pragmatisk 
når det gjelder å inngå 
allianser  



 

Fagbevegelsen som 
alliansepartner: 
 
 
Sylvia Walby: "Today trade 
unions are among the most 
important mass organizations 
pursuing the feminist goal of 
equality in pay and conditions 
of employment."  

The Future of Feminism, 2011 
 



«Feministiske» vedtak i LO 
1977: 
• gå inn for selvbestemt abort 
1981:  
• arbeide for 6-timersdagen 
• støtte de homofile i arbeidet for likestilling og mot diskriminering  
1985: 
• støtte arbeidet mot pornografi og prostitusjon 
1989: 
• motarbeide seksuell trakassering i arbeidslivet  
1997:  
• full barnehagedekning offentlig ansvar på linje med skole  
2001:  
• Avvikle kontantstøtten 
2005:  
• 40 % kjønnskvotering i valg og oppnevnelser i LO 
• Uønsket seksuell oppmerksomhet skal ikke forekomme i arbeidslivet eller i 

fagbevegelsen 
• Forsøk med 6-timersdag  
• arbeide for kjønnsnøytral ekteskapslov  
• vurdere forbud mot kjøp av seksuelle tjenester 
2009: 
- arbeide aktivt for å bekjempe sexindustrien og menneskehandel (pris til 

Krisesentersekretariatet) 
- IKKE vedtatt støtte til Likelønnskommisjonen(!)  



Takk for meg! 
t.r.korsvik@stk.uio.no  

mailto:t.r.korsvik@stk.uio.no
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