«Kvinner på tvers» og samarbeid
Lørdag 18. og søndag 19. september kom i
overkant av 120 kvinner i alle aldre og med
høyst ulike bakgrunner sammen på den årlige
konferansen Kvinner på tvers. Kvinner på
tvers er i tillegg til samarbeidet om konferansen et samarbeid mellom kvinnedominerte
fagforeninger, kvinneorganisasjoner, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Således
favner samarbeidet om kvinners krav og virkelighet på tvers av fagbevegelse, kvinnebevegelse, offentlig sektor, privat sektor, studenter og arbeidsledige. Samarbeidet mellom organisasjonene og bevegelsene har blant annet
som mål å skape et forum med rom til å tenke
og handle utradisjonelt. Forumet skal fungere
som en møteplass der kvinner ikke defineres
som problemet, men har styrke nettopp fordi
deltakerne er kvinner.
Behovet for samarbeid springer ut fra en
enighet om at skarpe skiller og konkurranse
mellom ulike hovedorganisasjoner sammen
med avstanden mellom kvinnebevegelsen og
fagbevegelsen utgjorde avgjørende hindringer for å komme videre med kampsaker som
kvinnelønn og kortere arbeidsdag. Problemstillingene som dannet bakgrunnen for
Kvinner på tvers er fremdeles høyst aktuelle.
Kvinner på tvers fortsetter samarbeidet og
kampen fordi kvinner fortsatt tjener mindre
enn menn i alle yrker, fordi kvinner fortsatt
ikke har en arbeidsdag de kan leve med, fordi
eneforsørgere fremdeles fratas rettigheter og
fordi velferdsstaten bygges ned og markedet
overtar mer og mer. Mange organisasjoner
innen kvinne- og fagbevegelse jobber med
disse sakene hver for seg. Kvinner på tvers
ønsker at vi skal jobbe sammen for å snu utviklingen.
Samarbeidet Kvinner på tvers organiseres
rundt konkrete prosjekter som konferanser
og markeringer. Årets konferanse var den 11.
i rekken, og hovedtemaet var Arbeidstid.
Kvinner på tvers har det siste halvåret i tillegg
til å forberede konferansen arbeidet blant annet med uttalelser og markeringer i forhold til
forslag til ny arbeidslivslov og innstillingen fra
pensjonskommisjonen. Organisasjoner og enkeltpersoner kan delta i samarbeidet på det
nivået de selv ønsker fra gang til gang – stå
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som initiativtakere, støtte med penger eller
delta i det pågående arbeidet. Arbeidsgruppa
er åpen for alle og fungerer til en viss grad
som en ad hoc-gruppe. Med denne form for
organisering kan deltakerne bidra i den grad
de har mulighet ut fra egen situasjon og egne
forutsetninger. Arbeidet foregår i et forum av
kvinner fra de deltakende organisasjonene.
Representantene fra de ulike organisasjonene
stiller med ulike syn på saker. Dette fører til
spennende og lærerike diskusjoner i en gruppe som respekterer uenigheter og forskjeller,
og samarbeider om det gruppa kan enes om.
Samarbeidet på tvers gjør også at man knytter
nye bekjentskaper og etablerer verdifulle
nettverk med kvinner fra hele landet.
«Kvinner på tvers er først og fremst en idé,
en måte å jobbe på. Idéen om at samarbeid
mellom fagforeninger, klubber, kvinneorganisasjoner på tvers, utenfor systemet, formelt og
uformelt , er nødvendig for å slå gjennom med
kvinners interesser – i smått og stort.»
«Vår styrke og vår mulighet som Kvinner
på tvers, ligger i at vi står utenfor det etablerte
systemet og kan konsentrere oss om det som
er felles og utnytte styrken i å være mange. Vi
kan utvikle nye måter å jobbe på, vi kan stille
krav til myndighetene og mobilisere opinionen, samtidig som vi har folk i forhandlingsposisjoner. Vi er overalt.»
Sitater fra oppsummering av samarbeidet i
forbindelse med 10-års jubileet i 2003, hentet
fra jubileumsheftet Kvinner på tvers 10 år –
Pustehull og handlingsrom.
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har i år
for første gang deltatt i arbeidsgruppa og stått
som initiativtaker til konferansen. For mer informasjon, spørsmål eller ønske om deltakelse i arbeidsgruppa kontakt: ellen.hoogerwerf@sensewave.com
Kvinner på tvers på nett:
http://home.no.net/kptvers/
Ellen Hoogerwerf
medlem av AU i NKF

IAW 100 år
International Alliance of Women ble stiftet i Berlin i 1904 av kvinneorganisasjoner fra Norge, Sverige, Danmark, England, USA, Tyskland,
Nederland og Australia. I september i år var det duket for stor jubileumsfeiring i samme by.
Rotes Rathaus var rammen rundt selve
feiringen hvor et par hundre fremmøtte
fra hele verden deltok. Det ble en vakker
markering med musikk av en kvinnelig
trio, foredrag om CEDAW og paneldebatt om utfordringene for IAW i fortid og
framtid. Deretter reiste alle de fremmøtte seg etter at deres land ble ropt opp i
kronologisk orden i forhold til når de
sluttet seg til IAW. Fra Norge deltok en
representant fra den norske ambassaden
i tillegg til undertegnede.
Nesten 100 av oss drog så med samme
tog til Freiburg i Baden-Wurtemberg
hvor kongressen skulle avholdes. Foruten
vanlige organisatoriske poster ble prostitusjon og handel med kvinner et hett tema. Det førte bl a til at hun som har hatt
ansvaret for dette temaet, trakk seg fra
sin posisjon som hun har hatt i mange år.
Hun mente at ”vellykkede” kvinner ikke
burde gjøre livet vanskelig for prostituerte, men heller hjelpe dem til trygge arbeidsforhold. Jeg stod for et helt annet
syn, nemlig at prostitusjon er vold mot
kvinner og må bekjempes selv om noen
på kort sikt vil rammes ved å miste inntekten sin. Organisasjonen tok ikke stilling til temaet denne gangen, men jeg ble
den nye ansvarlige for dette temaet i organisasjonen! Utfordringen nå blir å
samle informasjon og forberede en grundig saksgang. Alle bidrag mottas med
stor takk!

IAW vedtok en ny konstitusjon som bl
a sier at styret reduseres fra 25 til 22 medlemmer med maksimum to perioders
sammenhengende funksjonstid. Det har
vært en tendens til at vervene har vært
samlet på få (og eldre) hender, og det
prøver man nå å motvirke. Den nye lederen heter Rosy Weiss. Hun er østerriker,
bor i Wien og har nettopp pensjonert seg
fra sin jobb som tolk. Nestlederne kommer fra India og Nederland. Chipo Sinzara fra Zimbabwe, Lillian Mushota fra
Zambia og Marilyn La Tona fra Italia kan
stå som representanter for unge krefter i
det nye styret, noe som sårt trengtes.
Dessverre falt andelen nordiske representanter i styret. Bare Torbjørg Inga
Jonsdottir fra Island og Irene Rundberg
fra Sverige stilte til valg denne gangen.
Det bør vi gjøre noe med fra norsk side
ved neste kongress som skal holdes i SørAfrika om 3 år.
Hjemmesiden til IAW www.womenalliance.com blir nå oppdatert. Men hvis
man vil følge med i hva IAW gjør i hele
verden, kan man få tilsendt IAW News
på mail hver måned. Send en mail til meg
hvis du vil stå på postlista for IAW News.
Til slutt: Send også en mail til meg hvis du
vil støtte verdens eldste feministorganisasjon og bli individuelt medlem i IAW.
Siri Hangeland
nestleder NKF
sirih@vfk.no
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