
Årsmelding fra kvinnepolitisk utvalg 2014

Nyvalgt kvinnepolitisk leder, Julie Brun Bjørkheim hadde fint oppslag i nrk om krisesentrene, som Aud 
Karin Oen fulgte opp. Og som Marthe Hammer, sentral leder av Kvinnepolitisk utvalg,  deretter har fulgt opp
nasjonalt. Blant annet har Sør-Trøndelag hatt flere oppslag.
Dessverre ble Julie syk og måtte trekke seg, sånn at vi sto uten leder til å koordinere arbeidet.

Vi var allikevel klart å være svært engasjert i både 8. mars og Kvinnefestivalen.  
Marianne Sæhle hadde en koordinerende rolle i kvinnefestivalen og vi hadde medlemmer i gruppen som ar-
rangerte selve 8. mars arrangementet.
Vi hadde en sentral rolle i mobiliseringen både nasjonalt og her lokalt. Både i debatter og med innlegg i 
aviser og på TV/Radio. Marthe Hammer var i debatter både på radio og TV.
8. mars arrangerte vi møte, sammen med Kvinnefronten om 10 myter om prostitusjon med Rachel Moran, og
12. mars, om Abortpolitikkens historie, med forsker Kari Tove Elvebakk.
Marthe Hammer var konferansiereren på utearrangementet. 
Vi mobiliserte med røde strømper.

Hordaland SV, KpU, var sterkt representert på Nordisk Forum i Malmø, (5 stk) 
Her deltok Marthe Hammer i en paneldebatt sammen med politikere fra de andre nordiske landene.

Kvinnepolitisk utvalg fikk konstituert Anna Katrine Eltvik som leder av utvalget, dog ikke med plass i 
fylkesstyre. Hun har, sammen med Marthe Hammer og Marianne Sæhle, har hatt en håndfull innlegg i aviser 
om vold mot kvinner.
Marthe Hammer deltok i debatt om sexkjøpsloven, på UiB.
Vi har fremmet uttalelse om senabort fra årsmøtet, og fått den vedtatt av landdstyret.

Marthe Hammer, har som leder av det sentrale KpU hatt flere innlegg i nasjonale medier. Det som deffinitivt 
fikk mest oppmerksomhet var innspillet om Feministisk sykkelpolitikk. Dette førte til omtale i omtrent 
samtlige medier i nesten to hele uker, og var et av hovedtemaene på den ukens Nytt på Nytt.
Vi er sterkt representert i det sentrale KpU og er derfor godt involvert i den nasjonale Kvinnekonferansen, 
som vi arrangerte for 4 gang.
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