Møte med danske IAW-ere
Som oppfølging av IAW-kongressen i
Tyskland i september ble jeg invitert til møte med Dansk Kvindesamfund i Silkeborg
lørdag 9.oktober 2004. Der møtte jeg lederen i DK Karen Hallberg, mangeårig styremedlem i IAW Lene Pind og flere av lokallagslederne i DK.
Flere av dem hadde vært til stede på selve jubileumsmarkeringen i Berlin. Interessen var stor for å høre om sakene som ble
behandlet på kongressen i Freiburg, høre
om IAWs nye ledelse og diskutere hvilken
rolle vi i Norden kan spille i IAW.
Danskene viste stor entusiasme for at jeg
er blitt ansvarlig for temaene vold, prostitusjon og handel med kvinner i IAW. De vil
gjerne være mine støttespillere, og de er
allerede i gang med arbeidet! Vi besluttet
der og da at vi lager en stor internasjonal
konferanse om prostitusjon i København i

fire dager i oktober 2006. Rundt bordet
meldte de seg øyeblikkelig som regnskapsansvarlig, researchansvarlig, sekretær og
ansvarlig for å søke om økonomisk støtte.
Snakk om entusiastiske damer!
Til neste planleggingsmøte 22.januar skal
jeg ha ferdig et utkast til program. Jeg tar
svært gjerne imot ideer både om dyktige
foredragsholdere og mulige inntektskilder.
Det viste seg at debatten om kriminalisering av kjøp av sex ikke er så framme i
Danmark, og DK har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet. Det vil de likevel gjøre
med det første, og det er ikke umulig at de
melder seg inn i Nettverket mot prostitusjon og handel med kvinner.
Vi får holde oss orientert på www.kvindesamfund.dk
Siri Hangeland
nestleder NKF

Seminar i Estland
I august blei jeg invitert til seminar med
kvinneorganisasjoner i de baltiske land.
Det blei holdt i Klooga utenfor Tallinn i en
tidligere konsentrasjonsleir hvor vakttårna
fra sovjetperioden fremdeles stod på stranda. Seminaret blei organisert av Estonian
Women´s Studies and Resource Centre
(ENUT) med deres dyktige leder Ilvi JoeCannon.
Blant de ulike emnene som blei diskutert, var det enighet om at kampen for mer
økonomisk støtte til kvinneorganisasjoner
skulle prioriteres høyest. Brev om dette
blei sendt til Nordisk Ministerråd og de
nordiske regjeringene.
Som norsk opplevde jeg det som nytt i
kvinnesakssammenheng at kvinner og alkohol var et viktig tema. Gruppa som tok
for seg dette temaet, valgte å bruke russisk
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som samtalespråk. På den måten fikk jeg et
lite innblikk i de mange utfordringene de
står overfor i de baltiske land.
Prostitusjon blei også et viktig tema på
seminaret. Jeg fortalte om Nettverket mot
prostitusjon og handel med kvinner, og jeg
foreslo at de lager et tilsvarende nettverk i
de baltiske land. Det blir spennende å se
om dette blir noe av. Seminaret vedtok i alle fall enstemmig å gå inn for kriminalisering av kjøp av sex. For Estland er dette et
høyaktuelt tema i og med at Finland ser ut
til å kriminalisere innen kort tid. Da frykter
esterne at en enda større del av prostitusjonen flyttes over til dem. Se omtale av seminaret på www.enut.eee/enut.php

Svar på høringsnotat
om endringer
i likestillingsloven
Uttalelsen ble sendt til Barne- og familiedepartementet 9. september:
Vi viser til departementets høringsnotat av 25.juni 2004 om forslag til
endringer i lov av 9.juni 1978 om likestilling mellom kjønnene.
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er i hovedsak enig i de endringene
som departementet foreslår. Vi støtter forslag som gir et sterkere
rettsvern mot diskriminering på grunn av kjønn, slik som forslaget om å
innføre forbud mot gjengjeldelser. Det er viktig gjennom lovverket å bidra til trygghet for de som fremmer en diskrimineringssak. Vi er glade
for at departementet sier klart fra om at dette også skal omfatte vitner.
En søksmålsfrist på 3 måneder for å bringe vedtak av Klagenemnda for
likestilling inn for domstolene mener NKF imidlertid er for kort.
Søksmålsfristen bør være minst det dobbelte, dvs. minst 6 måneder, slik
at den enkelte får mer tid til å vurdere om en skal gå til søksmål. Dette
er også mer i samsvar med søksmålsfristen på andre saksområder i samfunnet.
Når det gjelder likestillingslovens § 21 andre ledd mener NKF at denne
bør oppheves slik at det ikke skal foreligge en dispensasjonsadgang fra
kravet om kjønnsrepresentasjon i offentlige råd, utvalg, styrer m.m. Vi
ser det som en styrke for likestillingen at hvert kjønn skal være
representert med minst 40 prosent når det offentlige oppnevner styrer,
råd og utvalg. Det er viktig at det offentlige går foran i en slik sak, uten
dispensasjonsadgang.
For Norsk Kvinnesaksforening
Berit Kvæven
leder

Siri Hangeland
nestleder NKF
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