
100 år med stemmerett; på tide å bli 
hørt! 
I år feires 100 år med stemmerett for kvinner i Norge. Historien viser at 
det både er nødvendig med kollektiv handling, organisering og politisk 
representasjon for å fremme kvinners interesser. Stemmerett har vært en 
forutsetning for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, styre egen 
økonomi, ta ut skilsmisse, få lik lønn for likt arbeid og barnehageplass. 

Selv om kvinner har nådd langt, har vi likevel ikke nådd langt nok. 
Fremdeles blir kvinners interesser og perspektiver på politikk og samfunn 
skjøvet i bakgrunn og usynliggjort. Fremdeles domineres politikken av 
hvite menn. Mangfold i politiske organer er viktig først og fremst for 
kvaliteten på beslutninger som fattes, men også for legitimiteten til 
demokratiet. 

Hets, diskriminering og seksualisert trakassering er gift for demokratiet. 
Kvinner som deltar i den offentlige debatten rammes i skremmende stor 
grad av grov sjikane og trakassering. Hets og trakassering er en trussel 
mot ytringsfrihet og kvinners deltakelse i demokratiet. 

Stemmerett og valgbarhet ser ikke ut til å gi kvinner tallmessig uttelling i 
form av representasjon. Hvite menn i alderen 45-60 år er overrepresentert 
på alle politiske nivåer. De er i flertall på Stortinget, blant ordførerne og i 
kommunestyrene. Kun i et fåtall av landets kommuner er flertallet av 
representantene kvinner. I en rekke kommune er kvinner kraftig 
underrepresentert, i noen kommuner er under 10 % av 
kommunestyrerepresentantene kvinner. I stemmerettsåret 2013 vil SV 
derfor sikre kvinner økt representasjon gjennom å 

• innføre en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer og 
fylkesting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende 
folkevalgte organet, og at den folkevalgte forsamlingen avgjør om 
det skal stilles krav om at hvert kjønn skal være representert med 
minst 40 prosent på valglister ved det kommende valget, slik 
Sametinget gjør. 

• oppfylle hovedintensjonen om lik kjønnsbalanse. Det betyr at 
kommuneloven § 36, 1 må endres. Vi må hindre smutthull som 



tillater overrepresentasjon av et kjønn når vervene fordeles i 
Formannskap og utvalg. Dette må også gjelde for lederposisjoner i 
nevnte organer 

• i større grad legges til rette for at småbarnsforeldre kan delta på lik 
linje med andre i folkevalgte forsamlinger, f.eks. ved 
barnepassordninger og tilpasning av møtetidspunkt 

Etter 100 år med stemmerett er det på tide at kvinner blir hørt! Det er 
grunn til å feire seirene, men vi må også erkjenne at vi ikke er kommet 
langt nok. SV vil derfor feire stemmerettsjubileet med fokus på tiltak som 
kan få flere kvinner i politikken. Gjennom representasjon, praktisk 
politikk, aktive prioriteringer og kollektiv handling, vil kvinners 
stemmerett få sin rettmessige verdi og gjennomslagskraft. 


