debatt. Bakgrunnen for at temaet var satt på
dagsorden var den senere tids mediadebatt
om nye og gamle feminister. Tre av de unge
”media-feministene” var også invitert til å
være med på denne delen av møtet.
Bjerrum Nielsen fremhevet at NKFs liberale
tradisjon burde passe godt for unge
feminister. Hun pekte på at det er kommet et
nytt innhold i feminisme-begrepet og at den
omfattende debatten i media er de unge
feministenes fortjeneste. De velger nye
arbeidsmetoder, men mange av sakene er de
samme.
En ny nordisk antologi er lansert: Femkamp.
Hovedredaktøren, Hilde Charlotte Solheim,
var en av de tre inviterte.
Bjerrum Nielsen viste til at 70-tallsfeministene hadde et anstrengt forhold til sine
mødre og ”borgerlig likestillings-politikk”.
De unge feministene er ikke i opprør mot sine
mødre, som i stor grad nettopp er 70tallsfeministene. Hun mente at dersom det
kommer flere yngre medlemmer inn i NKF vil
dette medføre fornyelse av organisasjonen og
dermed endres også de eldres ståsted.
Bjerrum Nielsen pekte også på at vi selv er
med på å skape de strukturer vi bekjemper. Vi
er selv en del av systemet. Dette var det tabu
å peke på i 70-åra.
Det er andre måter å lage kvinnepolitikk på
enn tog og høringsuttalelser. Det nye er
”media- og festivalfeminisme”. Sterke innslag
av selvironi er noe nytt. Også yngre menn er
interessert i å høre om kvinneundertrykking.
De yngre feministene avviser for generelle
begreper. Individualitet vektlegges generelt i
samfunnet nå. Dette er ikke ensbetydende
med egoisme. De yngre feministene er
opptatt av det kollektive ansvaret. Menn
oppfattes ikke som hovedfienden. Debatten
mellom yngre og eldre feminister er en
pågående prosess – ingen konklusjon her og
nå.
Under diskusjonen fremkom det at de unge
feministene planlegger et nytt feministisk
tidsskrift, som bl.a. vil føre til nedleggelse av
Kvinnejournalen.
Et
diskusjonsforum,
”Feministisk salong”, er også på trappene.
Flere av NKFs delegater påpekte at
foreningen bør være åpen og interessert i å
inkludere nye medlemmer. Dette er først og

fremst en oppgave for den enkelte lokalforening.
12 Uttalelser fra landsmøtet
Fredrikstads uttalelse om situasjonen for
kvinner i Irak ble vedtatt som landsmøtets
uttalelse. Nødvendige justeringer (fra
uttalelse fra Fredrikstads årsmøte) foretas av
AU.
Grunnlagsnotatet
fra
Trondheim
om
pensjonsreformen jobbes det videre med i
regi av AU med sikte på en høringsuttalelse til
Finansdepartementet innen 15. mai.
13 Valg
Aud Langbo fremla valgkomiteens innstilling.
Turid Loewe var innstilt fra valgkomiteen
som kasserer, men hun klargjorde at hun ikke
ønsket gjenvalg til AU. Hun er imidlertid villig
til å påta seg å sørge for regnskapsarbeidet, jf.
foretatte endringer i vedtektene der kasserer
ikke trenger være en del av arbeidsutvalget.
Grethe May Giertsen, OKF ble dermed
foreslått som nytt medlem i tillegg til de
valgkomiteen hadde foreslått. Valgkomiteens
innstilling ble med denne justeringen vedtatt.
Landsmøtet
valgte
dermed
følgende
medlemmer til landsstyret. I tillegg kommer
lederne av lokalforeningene, hvorav en velges
som utenbys nestleder.
Leder: Berit Kvæven (ny, tidligere nestleder)
Nestleder: Siri Hangeland (ny, tidligere leder)
Sekretær. Pia Gaarder (ny)
Øvrige medlemmer:
Beatrice Halsaa (gjenvalg)
Edwige Mortyr (gjenvalg)
Grethe May Giertsen (ny)
Ellen Hoogerwerf (ny)
Kristin Alterskjær (ny)
Revisor: Astrid Eikrem, Oslo (ny)
Valgkomite:
Eva Nærby, Oslo (gjenvalg)
Ingjerd Oksrød, Fredrikstad (ny)
Christine Hjortland, Oslo (ny)
Etter at valgene var avsluttet takket Christine
Hjortland avtroppende leder, Siri; på vegne av
avtroppende AU. Siri takket for samarbeid
gjennom 6 år. Berit Kvæven takket for den
tilliten landsmøtet hadde vist ved å velge
henne som leder og takket også Siri for
hennes innsats som leder. Hun takket også
Christine Hjortland for hennes innsats som
sekretær og leder av Romania-prosjektet og
Turid Loewe for det tidkrevende arbeidet
som kasserer.
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