
 

Agder Sosialistisk Venstreparti                                       sv.no/agder                    
Stener Heyerdahlsgate 1, 4612 Kristansand S                                                                               agder@sv.no 
  1 

Årsberetning fra kvinnepolitisk utvalg, 
Agder 2019 
 
Utvalget har bestått av: Siri Hangeland, Maren Garman Launes, Amina Bitar, Tunne Torstveit, 
Martine Moen og Bjørg Tveter.    
Martine Moen flyttet til Oslo før sommeren, men er medlem av KPU sentralt. Maren Garman Launes 
ble før sommeren byttet ut med Vibeke Wærn.  
 
Mandat for Kvinnepolitisk utvalg i Agder SV 
Kvinnepolitisk utvalg Agder SV er forpliktet av det generelle mandatet som gjelder for alle utvalgene i 
Agder SV.  
Vi ønsker å være et organ som fanger opp og fronter aktuelle kvinnepolitiske saker i vår landsdel. Vi 
vil stimulere til engasjement og deltakelse fra lokallag.  
Vi vil drøfte og løfte kvinnepolitikk inn i partiorganene lokalt, sentralt og i fylket og spille inn 
kvinnepolitiske tema på møter/kurser i Agder SV.  
KPU i Agder vil delta i KPUs sentrale nettverk og delta og mobilisere til SVs årlige kvinnekonferanse.  
Utvalget støtter opp om 8.mars-arrangement i fylket, og oppfordrer medlemmer til å ta del i 
komiteer og arrangement. Utvalget tar også initiativ til egne kvinnepolitiske møter. 
 
Vi har holdt 2 møter og ellers kommunisert via mail og Facebook.  
 
Åpne møter:  
I april arrangerte vi et åpent møte i Fagforeningens hus, Arendal. Tema var foreldrepermisjon.  I 
panelet: Kari Ann Jordre (jordmorforbundet), Adel Jaradat (pappa, sitter i innvandringsrådet), Mirell 
Høyer-Berntsen (Agder SVs fylkesordførerkandidat) Trond Madsen (NHO). Debattleder Inger Brokka 
de Ruiter.  
 
I november var Agder KPU medarrangør i Kvinnefrontens møte om sexkjøpsloven 10 år. KPU Agder 
var representert i panelet med Siri Hangeland.  
 
Kvinnekonferansen 2019. 
Det ble ikke arrangert kvinnekonferanse i 2019.  
 
Kontakt med KPU og fylkeskontaktene 
Det har vært møte med KPU sentralt og fylkeskontakten hver 6, uke på Zoom.  
 
Medlemmene av KPU Agder er aktive i 8. mars arbeidet.  
 
8. mars 2019 
Mandal: Dagen ble markert på Mandal VGS med fotoutstilling, foredrag og paneldebatt med temaer 
som kvinner og økonomi, deltidsarbeid, pensjon mm.  
Kristiansand: Hovedtema for 8. mars i Kristiansand var fokus på voldtekt og vold som våpen i krig. I 
forbindelse med fredsprisvinneren.  Møte på Arkivet dagen før med paneldebatt og innlegg om vår 
krigshistorie, Kongo (Pranzi sykehuset), FN utvalget-1325 kvinner i krig og Kulturelt innslag med Sol 
og Vilde.  
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Hovedtaler var Marit Toppe Berg, (som har arbeidet på Pranzi sykehuset i Kongo) appell ved 
Margareth Bjørtvedt, SMSO og ungdomsappell ved Sol Råbu, SU.  Det møtte ca 800-1000 i toget.  
Etter toget var det arrangement på kafe Mestizo hvor det ble servert gratis suppe. Kulturinnslag ved 
slampoet Fatma Gaide og Sol og Vilde.  
Arendal:   
8 mars i 2019 var det tog.   Angrep på abortloven var hovedtema.  Debatt med ordførerkandidat i 
Arendal, med likestilling som tema. Presenterte også en rapport om hvordan det er å være skeiv på 
Sørlandet. Heksepris til Hilde Mjøs for arbeid med integrering i Arendal.  Likestillingsfest på kvelden 
med DJ.  
 
Arbeid med 8. mars 2020.  
Kristiansand 
Markering hele helgen. Tema: Kvinner og økonomisk selvstendighet.  Det blir flere arrangementer, 
bl.a. 2 filmer på cinemateket den 5. og 10. mars, omvisning SKMU, arrangement på biblioteket i 
Kristiansand og i Vågsbygd, konsert lørdag kveld, arrangement på lørdag formiddag i samarbeid med  
Afrikansk kvinneforening med diskusjon og salg av mat. Tog 8 mars:  hovedtaler Hilde Vanvik fra 
CARE, appell ved JURK og AUF. Fest på Mestizo.  
 
Mandal   
Markering hele helga, Quindefestivalen, med bl.a. Quiz o´clock og konsert med Oakland Rain. Tema: 
Mangfold og solidaritet - et internasjonalt kvinneperspektiv fra Mandal. Appell på torget Sølvi 
Thommasen, internasjonal appell. Bokbad med Anne Bitsch.  
 
Arendal  
I år blir det tog. Gro Bråten skal si noe likestilling på Agder, «Ingen kvinner på topp i 
fylkeskommunen». Appell om kroppspress. Ikke helt i boks med resten av programmet.      

Bjørg Tveter, kvinnepolitisk leder Agder.  
 
 


