Feminisme i frammarsj
En ny bølge feminisme?
Feminismen er i fremmarsj, og mange mener at en «ny» bølge feminisme er over oss. Samtidig ser vi
at ledere i mange land tar et skritt tilbake når det gjelder kvinners rettigheter. Det å være feminist er
med andre ord ingen overflødighet i dagens samfunn. Det er like viktig i dag, som på 70-tallet, å stå
sammen på barrikadene og ta kampen for et varmere samfunn.

Amerikanske kvinner aksjonerer mot president Donald Trump.
21. januar 2017 gikk 5 millioner mennesker overalt i verden i tog for feminisme, antirasisme, og
inkludering. 1 million mennesker aksjonerte i Washington D.C, for å markere en protest mot den
foregående valgkampen i USA, og mot president Donald Trumps splittende retorikk- og politikk.
Women`s March samlet ulike grupper i samfunnet på tvers av alder, funksjonsevne, hudfarge,
religion, kjønn og seksuell orientering, og er den største protesten i USAs historie.

Norske kvinner bretter også opp ermene.
Også i Norge kunne man høre målbevisste skritt i gatene 21.januar. Ca. 3000 mennesker gikk i tog i
Oslo, og Bergen og Trondheim hadde også egne arrangementer med god oppslutning.

USAs president- og andre med ham, fører en politikk som splitter oss. Som sprer fremmedfrykt og
fremmer sexistiske holdninger til kvinner. For få dager siden skrev han under på en presidentordre
som forbyr offentlig pengestøtte til utenlandske helseorganisasjoner som gir veiledning om abort.
Heretter blir det straffbart å yte bistand til internasjonale grupper som enten utfører aborter, sprer
informasjon om abort, eller gir veiledning. En ordre signert av en mann, med kun menn tilstede.
Norske feministorganisasjoner opplever økt interesse for sin aktivitet, men får også mer motbør fra
egne mannsgrupperinger, blant annet fra den mye omdiskuterte Facebook-gruppen «Mannegruppa
Ottar»

Vestfold SV mener at SV er det fremste feministiske partiet i Norge. Vi vil fortsette å
bruke uttalt feministisk retorikk innad og utad. Vestfold SV tar kampen for å gjøre vold- og
overgrep mot kvinner til et problem som ikke marginaliseres til noe som bare handler om
et dårlig kvinnesyn i enkelte religioner eller kulturer. Vi vil jobbe for at 8. mars blir et årlig
høydepunkt i de ulike byene i Vestfold.
Vestfold SV fylkesårsmøte, 4. februar 2017
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