
Kjære alle sammen! 

I dag, den 11.juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk allmenn stemmerett til 

Stortignet. Før 1913 måtte du enten være formuende eller mann for å kunne stemme. 

Den 11.juni 1913 er en viktig milepæl for vårt demokrati, for likestilling og for alles rett 

til å delta i samfunnet.  Dagens jubileum er derfor vel verdt å feire. 

I dag skal vi hedre de foregangskvinnene som kjempet fram allmenn stemmerett. Det 

begynte med Amalie Skram, etterfulgt av Gina Krog og Fredrikke Qvam for å nevne 

noen av de mest fremtredende. 

Diss kvinnene skapte møteplasser og debattfora. De bevisstgjorde seg selv og andre 

om rettferdighet og urett. De skaffet seg kunnskap og utdanning, vel vitende om at 

kunnskap er makt. 

Vi som er kvinner og bor i Norge, har fått en spesiell fødselsgave som vi kanskje ikke 

tenker over i det daglige, nemlig den gave at vi bor i et av verdens mest likestilte 

land. Vi tar det som en selvfølge at vår fylkesordfører er en kvinne, at en 

statsminister likegodt kan være en kvinne som en mann, at kvinner kan bli 

administrerende direktører, rørleggere og offiserer for å nevne noe. 

En av foregangskvinnene, Ragna Nielsen, skrev følgende i 1904: 

Norske kvinner som lever i år 2000 vil I kunne besvare dette. 

«Har norske kvinner i det 20.århundre benyttet alle de fordeler, all den adgang til 

utvikling som foregående århundre ikke bød kvinnene. Har de arbeidet fram en 

kvinnetype så fullkommen som verden aldri før så? Har de ikke det, har de dårlig 

benyttet sin frihet» Jeg lar hver og en av dere selv gi svar. 

Allmenn stemmerett er et vilkår for demokrati og likestilling.  

Når kvinner og menn kan delta i politikken eller i arbeidslivet, krever dette regler som 

tar hensyn til alle skal ha den samme mulighet til å være aktive samfunnsborgere. 

Praktiske spørsmål som  

 hvem skal passe barna hvis mor og far er på jobb 

 hvordan kan de gamle få det godt når de ikke lenger kan passe seg selv 

 hvor lang skal arbeidstiden være 

 skal også pappa ha barselpermisjon 

Slike spørsmål har menn har i liten grad frontet. Derfor har det vært viktig at kvinner 

også har valgt å gå inn i politikken og organisasjonsliv. 

 



La oss i dag innrømme at vi bor i et fantastisk land. Det fantastiske kommer ikke av 

seg selv. NOEN må sørge for at det blir slik.  I dag er det vi som må ta 

samfunnsansvar, gi til fellesskapet det vi kan ut fra våre forutsetninger.   

Den stemmeretten som pionerene kjempet fram for 100 år siden, må brukes. I år er 

det valg. La oss hedre demokratiet ved å bruke den stemmeretten vi har fått. 

Gi dere tid til å studere denne utstillingen som vi har vært å heldige å få. Her er mye 

kunnskap å hente. 

I ethvert fødselsselskap skal dere være en kake. Slik også hos oss i dag. Kakene 

finner dere bak meg 

Da står det bare igjen å ønske hverandre gratulerer med dagen! 

 

Liv Fredriksen, arbeidsplassmarkering 11. juni 2013 i 

sentraladministrasjonen i Rogaland fylkeskommune 


