
Motiv 
og år 

Bildene forteller om Artikkel i kvinne-
konvensjonen 

1908  
Kvinner med 
plakat «Votes 
for women» 

Annie Kenney og Cristabel Pankhurst, aktivister fra Storbritannia, kjempet for kvinners rettigheter på 
begynnelsen av 1900 tallet. Aktivistene demonstrerte, aksjonerte og sultestreiket for å bli hørt. 
Kvinnebevegelsen fikk navnet «suffragette», fra «suffrage» (stemmerett på engelsk).  
https://snl.no/suffragetter 
Kvinner fikk stemmerett først i New Zealand (1893). Finland (1906), Norge (1913), Storbritannia (1928), 
Sveits: (1971). I dag er det få stater der kvinner ikke kan stemme. Se: FNs utstilling om kvinners 
rettigheter  https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.html#/1900 
 

7. Kvinner har stemmerett, 
rett til å delta i politikken og 
stille til valg. 
 
 

1910  
Kvinner på 
sykkel 
 

Fortsatt finnes fordommer i enkelte kulturer om at kvinner ikke bør sykle. Fordommen var utbredt på 
slutten av 1800-tallet og i Norge for 150 år siden. Stortingsrepresentant Arnulf B. Schøyen (H) betegnet 
kvinner som det svake kjønn, som i tillegg hadde ambisjoner om å sykle rundt (1892). Kvinner som 
syklet, ble etter hvert et vanlig syn. Se: Sykkelen har gjort mer for å frigjøre kvinner enn noe annet 
https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-kulturhistorie-sykling/sykkelen-har-gjort-mer-for-a-frigjore-
kvinner-enn-noe-annet/327155 
 

1. Statene fordømmer 
diskriminering av kvinner. 
Statene skal innlemme 
likestilling i lovene. De skal 
oppheve eller endre 
diskriminerende lover.    
 
5 (a) Staten skal treffe tiltak 
for å endre menns og 
kvinners sosiale og kulturelle 
atferdsmønstre for å avskaffe 
fordommer og skikk og bruk 
som bygger på forestillingen 
om at det ene kjønn er mer 
eller mindre verd enn det 
andre.  

 
 
 

1920 
Coco Chanel  

Coco Chanel (1883-1971 var en fransk motedesigner kjent for sitt radikale syn på kvinneklær. Hun 
mente kvinner skulle bruke enkle og funksjonelle klær som tillot friere bevegelse. Chanel var den første 
designeren som brukte bukser og lanserte en kolleksjon med bukser for kvinner. Hennes storhetstid 
begynte rundt 1920 med flere butikker I Paris. Se: A little history of women’s trousers - an overview 
(sister-mag.com) https://www.sister-mag.com/en/magazine/sistermag-no-57-may-2020/a-little-
history-of-womens-trousers/ 
 

 Andre bilder som viser fordommer, der det i dag har blitt mer likestilling  
Bilkjøring Bilkjøring var stort sett for menn fram til 1960-tallet i Europa. Det at kvinner begynte å kjøre bil hadde 

sammenheng med kvinners økte deltakelse i arbeidslivet og at de fikk lønnet inntekt. Fortsatt finnes 
stereotypier om kvinner og bilkjøring. Noen kan si at «han kjører som en kjerring». Saudi-Arabia hadde 
forbud mot kvinners kjøring inntil 2019.  
 

Jenter og 
fotball 

På 1960 og 1970-tallet var det enda uvanlig at jenter i Norge spite organisert fotball. Jenter kunne bli 
ertet hvis de gjorde det. I dag er fotball Norges største jenteidrett   
 

Menn med 
barnevogn/ 
pappaperm 

 

En pappa som triller barnevogn, er et vanlig syn i Norge. Slik har det ikke alltid vært. På 1950-tallet var 
det vanlig at kvinner gikk husmorskolen, mens menn var forventet å ta lønnet arbeid og forsørge 
familien. Kjønnsrollene skapes gjennom forventninger fra storsamfunn, familie eller omgangskrets. 
Parallelt med at kvinner fikk mer innflytelse i politikk og arbeidsliv, ble menns bidrag i hjemmet mer 
akseptert. Lov om lik rett til foreldrepermisjon for far og mor (1978) har bidratt til at menn har 
involvert seg mer i familien. Fedre har fått bedre kontakt med sine barn.  
 

Menn som  
støvsuger  

 

Kjønnsrollene også endret seg mye de siste 60 årene. I dag er det en selvfølge at menn i Norge bidrar i 
huset på lik linje med kvinner. Her  https://snl.no/Kvinners_rettigheter_i_Norge_fra_1945_til_1990-
årene er mer informasjon om kvinnesituasjonen under husmor-epoken (1960-tallet) og kvinnekampen 
i moderne tid (1990-tallet).  
 

1955 
Rosa Parks 
 

Rosa Parks https://snl.no/Rosa_Parks  (1913-2005) ble verdenskjent da hun i 1955, i Alabama, USA, 
satt på bussen og nektet å gi plassen sin til en hvit passasjer. Samfunnet i USA var frem til 1970-tallet 
segregert, med bla. adskilte kinoer, skoler osv. for hvite og svarte/fargede personer. I 1965 vedtok FN 
Konvensjonen mot rasediskriminering. Den ble viktig, og mange land tok oppgjør med statlig 
diskriminering. Avtalen var vesentlig også for Borgerrettsbevegelsen i USA på slutten av 1960-tallet, 
ledet av Martin Luther King. https://no.wikipedia.org/wiki/Borgerrettsbevegelsen_i_USA_(1955–1968) 
  

7. Kvinner skal kunne delta i 
det sivile samfunn / 
foreningsliv  

1961 
 P-pillen 
 

P-pillen ble først lansert i USA i 1961. Sammen med andre prevensjonsmidler har pillen bidratt til bedre 
muligheter for kvinner til å bestemme over egen kropp og liv. Se: En historie om seksuell frigjøring ). I 
1975 ble selvbestemt abort lovfestet i Norge. https://forskning.no/helse-svangerskap-seksualitet/en-
historie-om-seksuell-frigjoring-og-tvilsomme-forskningsmetoder/300647 

12. Om familie-planlegging  
16. Lik rett til å avgjøre antall 
barn og avstand mellom 
barnefødsler. 

1961 
Ingrid Bjerkås 

Selv om kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913, tok det lang tid før det ble vanlig at kvinner tok høyere 
utdanning. Presteyrket var for eksempel tradisjonelt forbeholdt menn. I 1961 ble den første kvinnen, 
Ingrid Bjerkås, prest i Den norske kirke. I dag er kvinnelige prester vanlig. Som arbeidsgiver er Den 
norske kirke pålagt å ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn eller seksuell legning når de ansetter 
prester.  https://snl.no/Ingrid_Bjerkås 
 

11.  Statene skal avskaffe 
diskriminering på 
arbeidsmarkedet. Statene 
skal sikre kvinner lik rett til 
fritt valg av yrke og arbeid og 
til lik lønn ved likt arbeid.  
 
 

1968  
Lilly Henriksen  
 

Lilly Henriksen ble den første kvinnelige høyesterettsdommer i Norge i 1968. Hun kjempet for kvinners 
rettigheter og bidro til ny lov om ekteskap. Se: Lilly Bølviken – Wikipedia  
https://no.wikipedia.org/wiki/Lilly_Bølviken 
 
I mange land opplever fremdeles utallige jenter og kvinner diskriminering i utdanning og yrke. 
Situasjonen bli imidlertid bedre dag for dag. 
 

1970-tallet 
Oppvask-
maskinen 
 

Oppvaskmaskin inntok de fleste hjem i Norge på slutten av 1970-tallet. Også vaskemaskinen, kjøle-
skapet, støvsugeren og andre oppfinnelser har bidratt til bedre muligheter for kvinner til lønnet arbeid. 
 

1979  
Knust hjerte 

I 1979 ble FNs Kvinnekonvensjon vedtatt og kvinner verden over fikk rett til å velge fritt hvem de vil 
gifte seg med, stifte familie, men også rett til å skille seg. Rettighetene er forankret i flere 
internasjonale dokumenter om menneskerettigheter. Kvinner har også rett til å skille seg og ha like 
rettigheter som menn ved skilsmisse. Skilsmisse er i mange kulturer et tabu tema som fører med seg 
skam og skyldfølelse. Lov om skilsmisse ble første gang vedtatt i Norge i 1909. Se: Kvinners rettigheter i 
Norge 1913 til 1940 – Store norske leksikon (snl.no) 
https://snl.no/Kvinners_rettigheter_i_Norge_fra_1913_til_1940 
 

16. Lik rett til å inngå 
ekteskap; fritt å velge 
ektefelle; bare inngå ekteskap 
med samtykke. Samme rett 
og plikt ved eventuell 
oppløsning av ekteskapet.  

1979  
Kvinne med 
frukttralle 

I 1979 ble FNs kvinnekonvensjon vedtatt, og kvinner over hele verden fikk økonomiske og juridiske 
rettigheter. Bildet fra Vietnam illustrerer at kvinner arbeider og er økonomisk uavhengig. Det er viktig 
at statene legger til rette for at kvinner har reell uavhengighet (rett til å inngå avtaler, egen bankkonto 
etc.) Kvinners økonomiske selvstendighet har blitt gradvis bedre i Norge de siste 200 år. På slutten av 

13. Lik rett som menn til 
trygdeytelser, banklån, og 
kreditt 



1800-tallet var det fremdeles mannen den som hadde myndighet i familien i de fleste saker, inkludert 
eiendom og økonomi. Se:  
https://snl.no/Kvinners_rettigheter_i_Norge_fra_1913_til_1940 
 

15. Lik rett til å inngå avtaler 
og forvalte eiendom 
 

2014 
Malala 
Yousafzai 
 

Menneskerettighetsaktivist fra Pakistan som engasjerer seg for jenters rett til utdanning. Malala ble 
verdenskjent i 2012 da hun ble skutt i hodet mens hun holdt appell på skolen. I 2014 ble hun som 17-
åring, den yngste som noensinne er blitt tildelt Nobels fredspris. Sitat: «I tell this story not because it is 
unique, but because it is the story of many girls”. Store norske leksikon: 
https://snl.no/Malala_Yousafzai og https://www.malala.org/, Girls' education | Malala Fund  
 

10. Kvinner skal ha lik rett 
som menn til utdanning på 
alle nivåer  

2019 
Alaa Salah 
 

Alaa Salah ble kjent etter at hennes bilde «Woman in White» ble publisert i 2019. Hun ble symbolet på 
demonstrasjoner i Sudan mot daværende president Omar Al Bashir. Al Bashir ble i 2008 ettersøkt av 
Den Internasjonale Straffedomstolen i Haag (ICC) for folkemord i Darfur. Sitat: “After decades of 
struggle and all that we risked to peacefully end Bashir’s dictatorship-gender inequality is not and will 
never be acceptable to the women and girls of Sudan.” (tale FNs Sikkerhetsråd 2019) Se: Alaa Salah 
Helped Fuel Sudan's Revolution. Now She and Other Women Are Being Sidelined | Time  
https://time.com/5712952/alaa-salah-sudan-women-protest/ 
 

7. Statene skal sikre kvinner 
stemmerett, rett til å delta i 
politikken og stemme ved 
valg.  
 
Kvinner skal delta i 
utformingen og 
gjennomføringen av 
samfunnsstyringen og ha 
offentlige stilinger på alle 
nivåer.  
Kvinner skal kunne delta i det 
sivile samfunn/ foreningsliv.  
 

2020.  
Kamala Harris 
 
 

Første kvinnelige visepresident i USA Hun har minoritetsbakgrunn. Sitat: ”I may be the first, but I will 
definitely not be the last” (3.11.2020)  
 I dag er 24 prosent av parlamentarikere verden over kvinner, mot 11 prosent for 25 år siden. Se: Facts 
and figures: Leadership and political participation | UN Women – Headquarters 
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures 
 

2021  
Erna Solberg 
 

Statsminister i Norge (fra 2013). I 1981 ble Gro Harlem Brundtland Norges første kvinnelige stats-
minister. § 28 i Likestillingsloven sier at det skal være minst 40 prosent lik kjønnsfordeling i styrer i 
bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private. For informasjon og statistikk om likestilling i 
Norge se Likestilling - SSB  https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling 
 

 


