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Anita Håkegård (SV) og
Monica Nielsen (Ap) invi-
terer alle damer i politis-
ke verv til sosial mingle-
kveld. 

Det er arbeidsgruppa i prosjektet
«Utstillingsvindu for kvinner i
lokal politikk» som ønsker å invi-
tere alle kvinner som er valgt inn i
lokalpolitikken i perioden 2007-
2011 til en uformell samling. Dette
skal skje på Vica hotell 13. oktober
kl. 20.00.

– Målet med sammenkomsten er
å samle alle kvinner i alle råd og
utvalg, på tvers av partier, til en
sosial kveld med faglig innhold,
sier Monica Nielsen.

Stabilt antall
Hun og Anita Håkegård Pedersen

er to av kvinnene som er med i pro-
sjektgruppa, som i inneværende
kommunestyreperiode har fått
midler til å satse på kvinnelig
rekruttering til lokalpolitikken.
Målet da prosjektet startet i 2007
var å øke andelen kvinner i kom-
munestyret til 50 prosent innen
2011. 

– Dette har ikke lyktes, vi er fortsatt
der vi har vært de siste 16 årene, på
34 prosent, medgir de to kvinnene,
som understreker at dette langt fra
er verst i klassen, men likevel under
målet. 

Haster
Nå haster det med å rekruttere

nye medlemmer til politikken,
men minst like viktig er det å
beholde de kvinnene som allerede
er aktive.

– Det er derfor vi nå ønsker å
samle alle som har politiske verv til
en sosial kveld. Vi vil at alle skal føle
seg sett og hørt, og vi trenger disse
kvinnene for å komme oss videre i
arbeidet, sier Anita og Monica.

De legger til:
– Det er veldig mange kvinner

som sitter i politiske underutvalg,
som overhodet ikke har vært synli-
ge utad. Vi ønsker å høre hva akku-
rat disse kvinnene mener er viktig
for at de skal ønske å fortsette i poli-
tikken. Og det er viktig å understre-
ke at vi ønsker at både de kvinnene
som har tenkt å fortsette og de som
har tenkt å trekke seg ut, skal
komme. Vi trenger både ris og ros
og erfaringene til de som vil forlate
politikken er utrolig verdifull.

Større bevissthet
Meningen med å møtes på en

uformell arena er også å styrke
samholdet kvinnene imellom. 

– Det er på tide å knuse myten om
at politikere på tvers av partier bare
krangler. Selv om vi kan være
rykende uenige i sak, har vi det
utrolig artig sammen likevel, sier
Monica, som beskriver kvelden på
Vica som en stimulans og kick-off.
Anita og Monica er skuffet over at
kvinneprosjektet ikke har medført
økt prosentandel kvinner i kom-
munestyret, men samtidig mener
de at det er blitt mer bevissthet
rundt kvinnelig deltakelse.

– Nå er det ikke lenger et tema at
partimøtene bør holdes etter klok-
ka 20.00 på kvelden, etter at ung-
ene har lagt seg, eksemplifiserer de
og legger til:

– Selv om det ikke er flere kvinne-

lige kommunestyrerepresentan-
ter, er det likevel mange kvinner i
underutvalgene og det har også
kommet flere kvinner inn i parti-
ene. I alle fall i vårt, sier Ap-kvinnen
Nielsen.

Politikerskolen
Ett av de viktigste temaene på

onsdagens møte er å utforme pro-
grammet for Politikerskolen som
skal gå av stabelen i november.

– Politikerskolen er en skole for

kvinner som ennå ikke er politisk
aktive, men som kunne tenke seg å
bli det. Til å utforme innholdet i
denne skolen tenker vi å bruke de
tverrpolitiske kvinnene vi allerede
har, sier Monica og Anita, som

håper så mange som mulig dukker
opp på Vica. Både unge og eldre. 

– Det vil bli enkelt bevertning,
blant annet bacalao, frister de. 
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ØNSKER MEDVIND: Anita Håkegård Pedersen (SV) og Monica Nielsen (Ap) vil at alt som kan krype og gå av politisk aktive kvinner kommer til Vica førstkommende onsdag
(Foto: Hanne Larsen)


