1913–1929:

Victoria!
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.

Researchassistanse: Ina Marie Ausland
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.LOGHPDWHULDOHWHUDUWLNOHUWDOHUO¡SHVHGOHUIRWRJUDÀHU
og iblant også enkeltpersoners minner og opplevelser.
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Kilder:

(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1930–1939:

Kvinners
krig
for fred
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.
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Kilder:

(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1940–1949:

Husarbeid
er samfunnsarbeid
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.
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Kilder:

(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1950–1959:

Kvinner og
menn skal ha
lik lønn for
likt arbeide
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.
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Kilder:

(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1960–1969:

Ingen
kvinnekamp uten
klassekamp.
Ingen
klassekamp uten
kvinnekamp.
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.
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Kilder:

(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1970–1979:

Sjølbestemt
abort nå
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.
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(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1980–1989:

Solidaritet
med
samekvinnenes
kamp
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.
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(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1990–1999:

Vi elsker
hvem
vi vil
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.
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Kilder:

(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

2000–2013:

Ingen
mennesker
er ulovlige
HUNDRE ÅR PÅ EN ARBEIDSDAG – En samling
paroler fra den norske kvinnebevegelsen 1913 – 2013
450 minutter videoloop

Hundre år på en arbeidsdag er et utvalg paroler fra
den norske kvinnebevegelsen som projiseres på veggen
i Regjeringskvartalet over et tidsrom på 7,5 timer.

Kajsa Dahlberg

I denne folderen er de samme parolene trykket med
kildehenvisninger.

Researchassistanse: Ina Marie Ausland
*UDÀVNXWIRUPLQJ6WXGLR60
Redigering: Simon Møller

.LOGHPDWHULDOHWHUDUWLNOHUWDOHUO¡SHVHGOHUIRWRJUDÀHU
og iblant også enkeltpersoners minner og opplevelser.
%DNGLVVHXOLNHGRNXPHQWHQHÀQQHVGHWHQUHNNHRUJDQL-

Kilder:

(06) BLIKK

(13) Katti Anker Møller

(01) Aftenposten (8. mars gjennom
70-tallet, NBs mikrofilmarkiv)

(07) Fakhra Salimi

(14) Kilden - informasjonssenter for
kjønnsforskning

(02) Amnesty International Norge

(08) FTP - Foreningen for
transpersoner Norge

(03) Antirasistisk Senter

(09) Gaysir

(04) Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (også Fotoarkiv)

(10) Gerd Brantenberg

(05) Arbeiderkvinnen

(12) Johanne Reutz

(11) Harriet Holter

(18) MiRA-Senteret: Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn

sasjoner, grupper, aksjoner og enkeltindivider som har
kjempet for kvinners rettigheter, men hvis identitet av
ulike årsaker ikke har vært synlig i det arkivmaterialet
vi har funnet. Kildelisten er dermed på mange måter ufullstendig. Vi takker alle de som har tatt imot oss og hjulpet
oss i arbeidet. Samtidig vil vi også takke alle grupper og
personer som ikke er omtalt her, men som hver især har
bidratt til arkivmaterialet og til kvinnekampen i Norge.

(24) Ottar

(31) Sirene
(32) Skeiv Ungdom

(19) Norges Kvinder

(25) PION - Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

(15) Kvinnefronten og Kvinnefrontens
8. mars komité

(20) Norsk Folkehjelp

(26) PolyNorge

(34) Ukjent

(21) Norsk Kommuneforbunds Fagblad

(27) Pro Sentret

(16) LLH - Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

(35) Åse Gruda Skard

(22) Nylænde - Tidsskrift utgitt av
Norsk Kvindesagsforening 1887–1927

(28) Rakel Seweriin

(17) Margarete Bonnevie

(23) Oslo Queer

(30) Sigrunn Benterud

(29) Sigrid Undset

I tillegg til de som nevnes i kildelisten, vil vi også takke Gro Hagemann, NBs mikrofilmarkiv, ROSA-stiftelsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO og Stortingsarkivet.

(33) Skeive Dager

1913–1929:
Victoria! (22)

1

Kvinder maa utvide sine interesser til at omfatte alt
menneskelig. (22)

Det storting som nu er traadt sammen er det sidste
som er valgt udelukkende af mænd. Det blir et
historisk aar. (22)

Saa længe en kvinde vurderes ringere fordi hun har
foretrukket at leve ugift end at dele tilværelsen med
en mand, saa længe findes der en kvindesak. (22)

Aabnet har sig thingens hal (22)

Lik løn for likt arbeide (22)

Kvinderne har faaet politisk stemmeret og er dermed
friere (22)
Dygtige kvinder i anselig antal i vore kommunestyrer, det er prisopgaven som naa settes til 1924. (22)
Vaagn op, kvinder, og gjør eders pligt. (04)
8 timers arbeidsdag (04)
Forenkle arbeidet i huset og faa mest mulig tidssparende indretninger. (22)
Forsamlingen protesterer mot at voksne kvinders
arbeide skal være gjenstand for samme regulerende
bestemmelser som de der gjælder unge
mennesker. (22)
Vi forlanger samme ret som voksne mænd (22)
Kvinder har ikke noget ønske om at faa gjøre mænds
arbeide – de har nok at gjøre med sit eget – men
de ønsker at utdype det med at bringe det inn i det
offentlige liv. (22)
Er dette norsk ret? (22)
Hvad bør vi gjøre for vore fabrikarbeidersker? (22)
Like rettigheter for like pligter uanseet køn (22)
Norsk kvindesaksforening nedlægger en bestemt
protest mot, at der fastsættes lavere grundløn og
lavere maksimalløn for kvindelige end for mandlige
postexpeditører. (22)
Like løn for mand og kvinde – vi vil bort fra
principet: Løn efter kjøn. (22)
I alle de skandinaviske land er kvindernes krav de
samme: Fri og uhindret adgang til alt erhvervsarbeide, til den utdannelse, som arbeidet kræver,
og til den løn, det er verdt. (22)
Vi er ikke bare enkelte individer. Vi er samfundsmennesker, som har forpligtelser, ikke bare overfor
os selv eller vor nærmeste kreds, men overfor det
samfund og den verden, vi lever i. (22)
For guds skyld, stans krigen mens der endnu er tid. (22)
Det er en oppgave for kvindesaken, og desværre en
saare vanskelig, at faa de unge til at forstaa, at der
i livet gives ikke bare materielle, men også etiske
værdier at kjæmpe for. (22)

Efter mit syn har vi kun dette ene at gjøre: at komme
de styrende til hjælp, gi dem gode impulser, utvide
deres livsopfatning i samklang med kvinders ideal,
som er moderømhet og retfærdighet. (22)
Ægteskabsloven – Hvor blir der av den norske? (22)
Sørg for, at kvinder blir retfærdig repræsentert. (22)
La ikke vort land gli ut for stupet, men kom med for
at redde, mens tid er. (22)
Kumuler alle kvindenavne i den fulde utstrækning
loven tillater. (22)

Norsk sympatiadresse til Ungarns kvinder. Det gjør
os meget ondt at høre, at kvinders stemmeret i
Ungarn er i fare. (22)

For at et alsidig overblikk skal vindes, maa ogsaa
kvinders syn paa oppgavene komme frem. (22)

Utenlandske studenter støtter kvinnens frigjøring (04)

Kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeide (04)
Vi krever en friere abortlovgivning (05)
Husmorgymnastikken er en helsesak (05)
Når blir det husmødrenes tur? (05)

Det er kvinnene som lider mest under de følger
alkoholmisbruket har for hjemmene. (05)

Vi ansøker Stortinget om bibehold av mindstelønn
for handelsfunktionærer. (22)
Vi henvender oss til Stortinget med protest mot
Flaamsbanene. (22)
Vi ansøker Oslo kommunestyre om mer lys i
portrum og trappeoppganger. (22)
Kvindelig politi skal ha fuldt ut samme position og
myndighet som sine mandlige kolleger. (22)
Forældre skal ha samme myndighet over sine barn
(22)

I en tid da reaksjon, diktatur og fascisme går til
angrep på kvinnenes rettigheter, og truer verden
med en ny krig, kjemper den socialistiske arbeiderbevegelse for beskyttelse av hjem, mor og barn, for
kvinnenes ubegrensede rett til arbeide, og større
innflytelse i samfunnslivet for å bygge samfundet i
fredelig arbeide. (28)
Kampen for å frigjøre kvinnen har hittil stort sett
vært en kamp for den ugifte kvinne. Nu først
kommer turen til mødrene. (05)
Utrydd krigsleketøjet (05)
Tenker man nøkternt over spørsmålet finnes
det faktisk ikke et eneste saklig argument som
rettferdiggjør å holde kvinnen utenfor den offentlige
forvaltning. (05)

Kvinner kan samtidig være både gode mødre og
dyktige stortingsrepresentanter (05)

Diktatorens mål: Hele folket i uniform. Kvinnene
militariseres. Fascismen oppløser arbeiderhjemmene. (04)
Jeg vil konstatere at disse kvinner ikke kan få post
uten å gi sitt kjønnsliv til arbeidsgiveren som gratis
vederlag. (05)
Retten til å arbeide har aldri vært nektet henne –
det er retten til selv å nyte fruktene av sitt arbeid
som det er så vanskelig å innrømme henne. (12)
Et ypperlig tiltak av Lørenskog kommune –
yrkesskole for jenter. (05)

Vi krever lik lønn for likeverdig arbeid (04)
Felles nordisk abortlov (05)

Særlig bestemmelsen om, at norske kvinder taper
sin norske statsborgerret ved ekteskap med en
utlænding er efter styrets mening støtende. (22)
Verdens første kvindelige statsraad – Danmark
har æren. (22)

Husarbeid er samfunnsarbeid (05)

Saa længe kvinder i det hele tat utelukkende blir set
paa som kønsmennesker, der er til for mandens
skyld og derfor forfølges som andet vildt, saa lenge
findes der en kvindesak. (22)

Hun er ikke dekorert som så mange menn for sin
krigsinnsats. (05)

Skal retfærdighet ske fyldest, maa den ogsaa gjælde
kvindernes saker, belyst gjennem kvindernes egne
repræsentanter. (22)

Telemarkskvinnene tar kampen opp mot
hamstringsgalskapen. (05) 5

Mer belysning i Kristiania by (22)
Saa lenge kvinders arbeid ikke blir vurdert efter
arbeidets værd, men efter arbeiderens kjøn, saa
længe eksisterer der en kvindesak. (22)

Frigjør oss fra vassbøtta (05)
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Folkehjelpen åpner registreringskontor
for kvinner. (05)

Saa længe kvinder blir set ned paa som et ringere
væsen, saa længe er der en kvindesak. (22)
Først naar kirken holder teologisk utdannede kvinder
til prestegjerning i menigheden, vil det manglende
forbindelsesledd naturlig kunne utfyldes og isolationen opphøre. (22)

1. Til støtte for stemmerettighetsforkjempere i Victoria, Australia. Victoria var
den første staten i Australia som tok opp
kampen for kvinners stemmerett, men
den siste som fikk det.
2. Dette er hentet fra en debatt om hvorvidt barn burde drikke kaffe eller ikke. Det
var utbredt at barn fikk kaffe til frokosten,
og her oppfordrer Nylænde til å bytte ut
kaffe med kakao til de aller minste.

En hustru som har inntekt av eget arbeide beskattes
etter denne lovbestemmelse ikke som selvstendig
individ, men som appendix til mannen. (17)
Kamp mot kjønnssykdommene (05)

3. Bad i hjemmene var mer enn en
sjeldenhet da Norsk Folkehjelp i 1939 tok
opp badstusaken. Det fantes bare 300
offentlige bad i hele landet. Bare 97 av
disse omfattet badstue, og 425 kommuner
var helt uten bad. Bare 3,5 prosent av
landets skoleungdom hadde tilgang til
bad så sent som i 1959.
4. Å bære vann var tungt arbeid, som ofte
ble utført av kvinner.

Nei til det hellige slaveskap (04)
Hvor lenge skal vi produsere vår egen kvinneundertrykkelse? (04)
Lesbisk kamp er kvinnekamp. Kvinnekamp er
lesbisk kamp. (04)

De nye kvinnene prater ikke lenger. De handler. (31)
De nye kvinnene venter ikke på han lenger. De går ut
og velger den de vil ha. (31)
De nye kvinnene spør ikke mennene til råds lenger,
men gjør det de selv synes er best. (31)
De nye kvinnene unnviker ikke problemene lenger,
men prøver selv å finne løsninger. (31)
De nye kvinnene er ikke redde for å si dumme ting
lenger, men kaster seg ut i diskusjoner. (31)

Retten til å bli hørt. Sexarbeidere skal høres når
sexarbeid debatteres. (25)
Knus sexindustrien – ny pornolov nå. (15)
Stopp stigmatiseringen av sexarbeidere (25)
Barn er barn uansett hvor de kommer fra – gi asylsøkerbarn de samme rettighetene som norske. (15)
Vern unge jenter mot tvangsekteskap (15)
Kjønnsnøytral ekteskapslov – full adopsjonsrett for
lesbiske og homofile. (15)
Jeg er også norsk (03)
Religion skal ikke styre kvinners liv (15)
Spreng mannsrollen – slutt å slå. (15)
Kamp mot vold og voldtekt – trygge gater, trygge
hjem. (15)

Vi er mange flere, resten står blant dere. (06)

Nei til salg av kvinner (04)

Mora mi er lesbisk … og hva så? (06)

Avisbudene krever fri påskeaften (04)

Sjølbestemt abort nå (04)

Gi oss partnerskapsloven (06)

Blodslitet snart en saga blott? Innlagt vann og elektrisk kraft befrir husmødrene på landsbygda. (05)

Vekk med porno’n (04)

Ikke-vold for mangfold (06)

Befolkningsveksten begynner ikke alltid på soverommet – ja til assistert befruktning for lesbiske. (15)

Nei til lønnsstoppen (04)

Vi elsker hvem vi vil (06)

Afghanske kvinners sak er vår sak (15)

Heim og familie et felles ansvar. Heimkunnskap som
obligatorisk fag både for jenter og gutter. (05)

Kvinner krever rett til arbeid (04)

Heterofile transvestitter støtter homofile transvestitter
mot atomvåpen (06)

Bidragsregler og støtteordninger må sikre mødres
uavhengighet (15)

Kvinnestreiken kommer (04)

Likestill skift og turnus nå (15)

Vi hilser svarte kvinner i Sør-Afrika (04)

Full barnehagedekning – flere førskolelærere. (15)
Nei til abortregister. Forsvar abortloven. (15)

Opp alle jordens homofile (10)

De nye kvinnene føler seg ikke forpliktet til å se
deilig ut lenger, men godtar seg selv som de er. (31)

Landskvinnekonferansen ber regjeringen nytte
alle muligheter for å få stoppet prøvene med
atomvåpen (04)

Prevensjonsveiledning i grunnskolen (04)

Fra mannssamfunn til menneskesamfunn (17)

Her kommer vi (24)

1960–1969:

Vi vil ligge øverst (14)

Nei til kjønnskvotering i ekteskapet. Homofile må få
adoptere. (06)

Vi krever lørdagsfri kl 13:00 (04)

1980–1989:

Kamp mot bordeller – nei til salg av kvinner. (04)

Mot atomvåpen på norsk jord, for internasjonal
nedrustning. (04)

Vi går for alvor inn i et nytt tiår, og vi håper og tror
at begeistringen snart vil blomstre opp igjen. (31)

Abortloven: Mørkemenn hold henda vekk. (04)

40 timers uke må nå være kravet (04)

Kamp mot patriarkat, kapitalmakt og rasisme. (04)

Regjeringens forslag om utvidelse av butikkenes
åpningstider, en politisk utfordring til butikkfunksjonærene. (04)

Solidaritet med samekvinnenes kamp (31)

Likelønn. Vår menneskerett - fra papir til virkelighet. (04)
Arbeidstid og fritidsmuligheter må sees i sammenheng med det økende arbeidspress. (04)
Krig er forakt for liv. Fred er å skape. (04)

Nå er det vår tur (04)

Har ikkje kvinnebevegelsen alltid vore opptatt av
å avsløre myter? (31)
Vi vil ut av kvinnelitteratur-båsen (31)
Vold mot kvinner er ingen privatsak. Offentlige
midler til krisesentrene. (04)
Kirken må ta kvinnekampen alvorlig (01)

Den yrkesaktive kvinnes død (04)
Nei til yrkesforbud for homofile i kirka (06)
Kvinner krever ei lønn å leve av. 10 kr timen, 20.000
i året i tillegg nå. (04)
8. mars: Full norsk boikott av Sør-Afrika. (04)
Prioriter 6-timersdagen nå (04)
Familier med én forelder – fullverdige familier,
ikke klienter. (04)

Kamp mot tvangsekteskap og omskjæring er felles
kvinnekamp (15)
Fra angst til aksjon – ta natta tilbake. (15)
Lesber i dagslys (16)
Min kropp, min business (15)
Vi vil være vårt eget skjønnhetsideal (15)
Jenters kropp, jenters grenser – nei til seksuell
trakassering. (15)

Islamstyre og USA-okkupasjon knuser kvinners
rettigheter i Irak (15)
Nei til en kvinnefiendtlig pensjonsreform – bevar
AFP og besteårsregelen. (15)
Til kamp mot kjønnslemlestelse (15)
Forståelsen og utviklingen av identitet inkluderer
både fortid, nåtid og fremtid. (18)
Det er viktig å ha røtter, men enda viktigere å ha
føtter så man kan bevege seg omkring. (18)
Jeg vil ikke at andre skal diktere mine følelser.
Det er diskriminerende. (18)
Rosa prinsesser og tøffe superhelter? Nei til snevre
barndommer. (15)

Kvinnelige prester fortjener lojalitet (01)

Staten stjeler 60 millioner fra alenemødres barn.
Støtt barnas rett til uavkortet bidrag. (04)

Fri abort (04)

Slipp kvinnene fram (04)

Kosovoalbanerne trenger beskyttelse (04)

Barn trenger barnehager (04)

Vi vil være arbeidskamerater – ikke sex-objekter (21)

For kjønnskvotering i kirkelige organer (04)

Ingen kvinnekamp uten klassekamp. Ingen
klassekamp uten kvinnekamp. (04)

Bryt kommunikasjonstabuet, snakk om klimakteriet. (31)

Bekjemp AIDS, ikke mennesker med AIDS. (06)

Akkurat som vi ikke kan måle menneskets intelligens
med kattas, kan vi ikke måle menns evne til følelsesmessige forhold med vår. (31)

Gjør din plikt – krev din rett (04)

Dersom kampen for likestilling skal baseres på
dogmer som at ”mannen er et ynkelig vesen som
uforstående virrer rundt i et følelsesmessig vakuum
uten mulighet for å nå opp til kvinnens fantastiske
følelsesverden” – ja, da er jeg redd for at veien til
likestilling kan bli uendelig lang. (31)

Fram for ny mannsrolle i kirken, bort med
komitéstress, inn i omsorgsoppgaver. (04)

Kvinner sier nei til atomvåpen, nei til supermaktenes
våpenkappløp. (04)

Boikott ukebladenes reaksjonære kvinnesyn (04)

Hvorfor gjør ikke mennene noe? Hvorfor braser de
ikke inn i kvinnesaken med reformiver, maktpotensialer, bevilgninger og oppbrettede skjorteermer? Hva
fanden nøler de etter? (31)

Prostitusjon er ikke en egenskap, men en handling. (27)

Full jordmordekning nå (15)

Nei til bruk av kvinner som reservearbeidskraft (04)

Vi bør komme mannshatet til livs (31)

Forsvar kvinners rett til selvbestemt abort (04)

Gratis barnehage og aktivitetsskole (15)

Vi vil ha menneskelønn, ikke kvinnelønn (04)

Jentefedre, forén dere! (31)

Nei til kjønnsdiskriminering ved ansettelse av
legevikarer (04)

2000–2013:

Kvinnene i jordbruket blir ikkje rekna som eiga
yrkesgruppe. (31)

Vi krever frihet og like rettigheter for iranske
kvinner nå (15)

Vi er mange flere enn vi aner (26)

Åpen kirke for lesbiske og homofile. Vi vil gifte oss. (09)

Kvinner til kamp mot globalisering, privatisering
og kvinnehandel. (15)

Kjønnsanarki! (23)

Vårt mål er 5 dagers uke med lørdagsfri også for
handelen. (04)

1970–1979:

Ja til norsk sjølråderett (04)

Kamp mot all kvinneundertrykking – for full
frigjøring av kvinnene. (15)

Likestillinga har kome for langt, påstår 16 % av dei
spurte i ei meiningsmåling. (31)

Pornografi er kvinneforakt (04)

Å stå på egne bein er ikke vondt. Det er verre når
andre står på dem. (31)

Nei til kvinnen som salgsvare (04)

Tørk tårene, knytt nevene, tren selvforsvar. (04)

Voldtektsmenn: Bruk det andre hodet. (04)
Avslør volden mot kvinner – offentlige midler til
krisesentre. (04)

Nei til feminisering av fattigdom (15)
Stopp hetsen mot mor – nei til tvungen delt omsorg. (15)

Fred og trygghet for afghanske kvinner.
Hent soldatene hjem. (15)
Heltid en rettighet – deltid et valg. (15)
Gi au pairer rettigheter som andre arbeidere (15)
Kan jeg få jobbe uten å bytte navn? (18)
Vi er også ”oss” (18)
Arbeid, velferd, bolig. Kvinnekamp mot krise. (15)
Bevar og styrk dagens uførepensjonsordning (15)
Kvinner sier nei til sosial dumping – veto mot EUs
tjenestedirektiv. (15)
Bevar dagens offentlige tjenestepensjonsordning.
30 års opptjening – minst 66 % av sluttlønn. (15)
La Gaza leve (15)

Stopp pornofiseringa av det offentlige rom (15)
Homorevolusjon. Fred, frihet og gratis tyllskjørt
til alle. (23)

Boikott reproduksjonen inntil samfunnet innser
sitt ansvar for barna. (04)

Hvem skal vokte lovens voktere? (31)

Vekk med kontantstøtta. Gratis barnehage og SFO. (15)

Kvinnene må ta freden i egne hender (31)

Lesbisk feminist? Javisst (15)

Selvstendig juridisk status for flyktning- og
innvandrerkvinner. (15)

Alle kvinners rett til smertefri fødsel (04)

Den enkelte kvinne må selv få velge om hun vil sitte,
ligge eller evt. innta en annen stilling som hun synes
er den mest effektive under fødselsarbeidet. (31)

Ung, stolt og homo (23)

Vanskelig å kjønne? (32)

Gammal, treig og hetero (34)

Staten ut av underbuksa. Stopp tvangssterilisering.
(23) (02) (16) (32) (08)

Jeg er lesbisk mor (04)

Ta eksamen etter eggløysinga – då er hjernen på
det skarpaste. (31)

Kjønnsbasert forfølgelse må gi rett til asyl.
Håndhev loven. (15)

La meg snakke (18)

Alt tyder på at den gamle pater familias har
blitt borte (11)

Ta natta tilbake – fra angst til aksjon. (04)

Slå tilbake mot rasisme og homofobi (23)

Vi krever gay-rettigheter i Afghanistan (09)

Likerett for ulike samlivsformer (04)

Kamp mot porno, nei til kvinnemord som underholdning, stopp videovolden. (04)

Vold mot kvinner er patriarkatets kultur (15)

Sett en grense for hvor lenge mennesker i Norge
kan være ulovlige (20)

Innfør unisexdoer, stopp vold mot
transkjønnede. (32)

Ingen mennesker er ulovlige (03) 8

Vi krever samme rett til jorda som våre brødre.
Likestill odelsretten. (04)

Nei til moderskapet (14)

Kvinder, husk, med borgerrett følger ansvar. (22)

Vi krever lov mot diskriminering (04)

Å være frigjort kvinne i 80-åra koster. Det er lett
å frigjøre seg med hjernen, men problemet er at
følelsene henger etter. Vi bærer på inngrodde vaner
og forestillinger. Vi vet hva vi vil, men det er så
vanskelig å omsette det i praksis. (31)

Porno er vold mot kvinner. (15)

6 måneders svangerskapspermisjon med full lønn (04)

Lettere å forene husmorarbeid og yrke i dag enn for
6 år siden. (05)

Barnet er vår dyreste eie, men hvordan steller vi
dem? (05)

Kvinner i FN – mindretallet som representerer
flertallet. (05)

Likestillingsloven mangler konkrete tiltak (04)

Har feministene overtatt patriarkatets syn på
prostituerte? (27)

1990–1999:

Studentene i sentrum krever barnehage nå (04)

Norsk Folkehjelps husmorferie har blitt en suksess. (05)

Likestillingsloven må gjelde privatlivet (04)

Arbeidsløshet – tøft også for kvinner. (31)

Asyl for kvinner utsatt for trafficking (15)

Gjør det sjøl (04)

I Sovjet-samveldet er det likestilling (05)

Ny kultur fri for fyll (04)

Skal vi ikke arbeide for at faa flere kvinder ind i vore
kommunestyrer? (22)

Spreng rammene – hev kvinnelønna. (15)

Mary Poppins får også orgasme (31)

Nei til kjønnsdiskriminering i lærebøkene (04)

Vi vil ha en kvinne i lønnsnemnda og vi krever
samme lønn for samme arbeid. (05)

Full barnehagedekning nå (15)

Mannen tilbake til hjemmet (04)

Fri abort er en kvinnerett (04)

Kvinnens kamp for de bærende demokratiske
prinsipper: den personlige frihet og alle borgeres
likhet for loven. (05)

La oss bygge kvinnelige hus (31)

Hatten av for forbrukerrådet. Forbrukernes kjøpebøker kommer nå i tur og orden, og snart skal ingen
lure oss på kvaliteten. (05)

Vi vil ha kamp mot drikkeondet (05)

Kvinners krav til det nye Norge: Arbeid til alle. Full
fart i boligbyggingen. Vann og vask i alle hjem. (05)

Nei til sharialoven – frihet for kvinner. (15)

De nye kvinnene prater ikke lenger. De går sine
egne veier. (31)

Kvinders solidaritetsfølelse maa atter vaakne
og overvinde den krigshypnose som enda skiller
dem ad. (22)

Nå er det de praktiske arbeidsoppgavene
som skal løses (05)

Vi ble diskriminert som kvinner, minoritet og av
kvinnebevegelsen. (07)

Nei til helsepersonalets torpedering av abortloven (04)

Demokrati i hverdagen. Vi krever demokratiske
bedriftsstyrer. (04)

Kvinnebevegelsen tar fatt på ny (05)

Lev lesbisk – spreng kjernefamilien. (15)

Nytt framstøt for likelønn (05)

Nu er hushjelpkomiteen nedsatt (05)

1940–1949:

Nei til rasisme. Ja til et fargerikt fellesskap. (04)

Frigjøring på våre premisser (04)

Kvinder er gode samfundsborgere, hjælp derfor
kvinderne frem i år. Vi maa ikke lenger unddra os
vore pligter, stemmeret er stemmepligt. (22)

Krigsleker? Nei (05)

Nei til pensjonsreformen – bedre pensjon for
kvinner. (15)

Nei til skatt på bind og tampong (04)

Jeg vil bli statsminister (14)

Kvinners krig for fred (05)

Kvinnene er nok kommet for å bli – også i den
vitenskapelige stige. (31)

Alle jenter skal lære husstell. Men guttene trenger
også å lære det grøvste for å kunne greie seg sjøl
eller bli gode familiefedre. (05)

La badstu bli det norske folks bad (20) 3

Norges første kvindelige skibsradiotelegrafist (22)

Gratis daghjem til alle barn (14)

Nei til likestillingslov, frigjøring på våre premisser. (04)

Husmora tilhører landets største yrkesgruppe,
men også den mest forsømte. (05)

Vi støtter sykepleierstreiken (15)

Sexarbeid skal anerkjennes som arbeid. Vi krever
rettigheter for sexarbeidere. (25)

11.000 husmødre har fått ferie av Norsk Folkehjelp
etter krigen. (05)

Vi henvender oss til Socialdepartementet for at
støtte Kvindelig Industriskoles ansøking om bidrag
av Rockefellerinstitutet. (22)

Rett til arbeid – med og uten hijab. (15)

Kvinner krever rett til lønnet arbeid (04)

Rett til lønn under barns sykdom (04)

Lektor ved U. Pihls skole i Bergen frk. Elise Hambro
er av Kirke- og Undervisningsdepartementet utnævnt til rektor ved samme skole. Hun er den første
kvinde i vort land som indehar denne stilling. (22)

Kvinnebevegelsen i vekst. Forbrukersaken og
familierådgivningen i forgrunnen på landskvinnekonferansen. (05)

Nye menn, gamle tanker: Kvinnene truer forskningen
mener Universitetet i Oslo. (31)

Til kamp for 6-timers normalarbeidsdag med full
lønnskompensasjon. (15)

Kriminalisér horekundene. Prostitusjon er ikke
arbeid. (15)

Ja til lov om likestilling (04)

Fra slit i yrke – til sol og styrke. (20)

Ikke la deg undertrykke. Sitt ikke hjemme og vent.
Gå ikke tre skritt etter mannen. (31)

Tvangsekteskap er ikke min kultur (18)

Kvinneorganisasjonene har hittil vært mest opptatt
av kvinnen som arbeidstaker, tiden er nå inne til å
tenke på småbarnsforeldre som gruppe. (31)

Kvinnelig viseordfører i Rælingen. (05)

Vi henvender oss til fængselsstyrelsen angaaende
Kvindelige sjælesørger ved Landsfængslet for
kvinder. (22)

Kvinnesaken har gudskjelov få martyrer og mange
formødre, og tendensen til å oppheve lidelse til et
gode har ligget den fjernt. (31)

Det er nødvendig for oss å skape våre egne rollemodeller. Rasistisk kjønnsdiskriminering betyr at alt
må rekonstrueres og skapes på nytt. (18)

Gi kvinner makt, ikke blomster og vakre ord. (04)

Nei til tvangspuling (15)
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Mødrene er blitt eldre – men nåde den som er for
gammal. (31)

Riv herbergene. Gi oss et skikkelig sted å bo. (04)

Nå er det forbrukernes tur (05)

Hushjelpen krever ordnede arbeidsforhold (04)

En eneste dag om aaret for at bringe litt lys og hvile
til disse overanstrengte, en eneste dag om aaret
for at bringe de tankeløse omgivelser til at stoppe op
et øieblik, og tenke litt paa hende som bærer dagens
og nattens byrder ustanselig. Skulde det være for
meget? Det tror jeg ikke. (22)

De hjemløses situasjon er uholdbar – kvinnene har
det verst. (04)

Næstekjærlighetens bud ligger kvinders samfundssyn nærmere end det ligger mænds. (22)

Å være mor er ikke arbeide. Det medfører arbeide
og plikter. (29)

Mænd som røker, kan ikke ta hensyn, cigaren maa
hænge i munden, de maa som smaa vuggebarn ha en
taate imellem læberne, naar de er tobakstørste. (22)

Kvinnefronten på Grünerløkka sier nei til totalsanering (04) (15)

Vi krever lønn vi kan leve av (04)

Vaskekonen har like tungt arbeid som tømmerhuggeren (05)

Kvindens vigtigste yrke er morsarbeidet. Til intet
arbeide går hun så uforberedt. (13)

Intet svangerskap burde hensette kvinnen i nød,
sjelelig eller legemlig. (05)

Vi krever rett til ferie og vikarordninger for husmødre (15)

All historie forteller at krig virker demoraliserende. (05)

Vi elsker moderskapet og vil dets vel, men i full
frivillighet og under vort eget ansvar. (13)

Alle kvinder i by og bygd maa møte op paa valgdagen og angi sin stemme paa andre opstillede
kvindelige kandidater. (22)

Flere daghjemsplasser på Ullevål (04)

Arbeidsplasser der kvinner bor (04)

Fru Aase Helgesen er Norges første kvindelige
ordfører (22)

Gifte kvinners rett til lønnet arbeide (12)

Det lød som et skrik utover Norges land,
da Amtmandens Døtre kom ut, og den sprængte
med et slag fængslets mure. (22)

Arbeidsterapi et “kvinneyrke”. Vi vil bli hørt. (04)

Skal vi få løst dette problemet, må det skje noe mer
enn bare en ordning med deltidsarbeid, småbarnsinstitusjoner eller andre samfunnstiltak. Det må skje
noe i selve det hjemmet vi skal leve i. (35)

Han fikk smaken på brennevin under krigen,
og siden har det tatt mer overhånd. (05)

Alle som har fulgt og følger med i den offentlige
diskussion og i dagspressen vil ha lagt merke til
hvorledes kvindesak er blit tidens pryledræng. (22)

Vore modstandere findes i omtrent alle kredser og
mange, mange indenfor kvindernes egen leir, ogsaa
blant dem som skylder kvindesaken sin utdannelse,
sin stilling og sit levebrød. (22)

Sykepleiere og leger, felles interesser. Vi støtter
sykepleiernes kamp. (04)

I kan hvis I vil (22)

1930–1939:

Ved frk. Jenny Ellefsens utnævnelse til apoteker i
Brumunddal har Norge fået sin tredje kvindelige
apoteker. (22)

Tre store ønsker for fremtiden: Human abortlovgivning, flere kuratorer og økt opplysning
om prevensjon. (05)

Helse- og sosialarbeidere er underbetalte –
tradisjonelt kvinneyrke. (04)

Vi trenger forbrukeropplysning (05)

Like ret for mand og kvinde – samme utdannelse,
samme arbeide, samme løn. (22)

Man tvinger ikke mænd til noget slags bestemt
arbeide, saa det bør heller ikke gjøres overfor
kvinder. (19)

Kvinner trenger i dag mer enn noensinne å holde sammen om de skal få sine rettferdige krav gjennomført. (05)

I har flertallets magt, naar I samles til handling. (22)

Faar vi nogen Kvinde ind paa Stortinget? (22)

Der maa stilles samme krav til begge kjøns moral. (22)

Solidaritet med fremmedarbeiderkvinnene (14)

Full støtte til de svenske rengjøringskvinnene i
Skøvde (04)

Bruk kakao! (22) 2

Det forlanges ellers altid at vi kvinder skal være
sædelighetens mest ansvarlige vogtere, da er det
ogsaa selvsagt at vi maa være med om at utarbeide
de love som skal værne om sædeligheten. (22)

1950–1959:

Gjenreis 8. mars som arbeiderkvinnenes kampdag (04)
Skal vi dømmes til livsvarig ved kjøkkenbenken? (30) 7
Flere daghjemsplasser (04)
Menn, solidariser dere. (04)
600.000 kvinner har kun folkeskole – styrk voksenundervisningen. (04)
Kortere arbeidstid for småbarnsforeldre (04)

5. Varene begynte sakte, men sikkert
å komme tilbake i butikkhyllene etter
krigen, og mange kjøpte mer enn de
egentlig trengte. Oppfordring til å vise
måtehold.
6. Reklameplakat.
7. Den 15. april 1975 får alle 13 kvinnelige ansatte sparken da Våler Skurelag
skulle foreta nedskjæringer. Bedriften
hevdet at kvinnene uansett ble forsørget

Sexarbeideres rettigheter er menneskerettigheter (27)
Den vanvittige og allment godtatte ”hver mann – og
hver kvinne – sin bil” -tanken fører bare til at luften blir
mer forpestet og at bråket blir mer øredøvende. (31)
Hvordan møter vi våre medsøstre fra den såkalte
tredje verden? (31)
Vi krever 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon (04)
Kvinnenes stilling må ikke blandes inn i økonomiske
spørsmål (31)

av sine ektemenn. De protesterte umiddelbart, og krevde at ansiennitetsprinsippet
skulle ligge til grunn for oppsigelsene.
Kvinnene mottok straks støtteerklæringer
fra hele landet, og etter massivt press ga
bedriften etter. Seks av kvinnene fikk jobbene sine tilbake, og dette skulle bli siste
gang i norsk historie at kjønn ble brukt
som offisiell grunn ved avskjedigelser.

Barns beste må få forrang foran innvandringspolitiske
hensyn (20)
Ta meg på alvor – ikke på rumpa. (15)
Kamp mot incest og seksuelle overgrep mot barn (15)
Likestilling krever kjønnsforskning (15)
Nei til mannsdominerte medier (15)
Kjønnsrevolusjon i akademia – forskning for
endring. (15)

8. Denne parolen kommer fra Antirasistisk Senter, men kampanjen No Person
Is Illegal (Kein mensch ist illegal) ble først
dannet i 1997 under kunstutstillingen
“documenta X” i Kassel. Den har siden
blitt brukt av en rekke organisasjoner som
representerer statsløse innvandere som
har mistet sine imigrasjonsdokumenter
eller som er i fare for å bli deportert.

Leve ytringsfriheten (33)

