
 

 Transkripsjon 
Fire nye år 

Astrid Hårstad om likestilling 
 

 

 1 

 
Mona 
Lindseth 

Velkommen til Fire nye år, leder av Venstrekvinnelaget Astrid Hårstad.  

Astrid 
Hårstad 

Takk Mona!  

Mona 
Lindseth 

Du har jo tidligere vært både politisk rådgiver for klima- og 
miljøvernminister Ola Elvestuen, vært folkevalgt i Bergen og i Vestland, og 
har vært aktiv i Venstre på både denne siden og andre siden av fjella. 
Hvorfor var det du valgte å melde deg inn i Venstre i sin tid?  
 

Astrid 
Hårstad 

Du, jeg har alltid vært opptatt av politikk. Hjemme på veggen så har jeg 
faktisk et bilde av den første politiske saken som jeg lobbet for. Jeg var 
kanskje fire... nei, fem – seks år da. Gikk i barnehagen og vi fikk da besøk fra 
en politiker. Og da satt jeg meg tett tett inntil han, under hele middagen, og 
fortalte at vi måtte ha og gang og sykkelvei. For det var jeg veldig opptatt 
av. Nei, så politikk har alltid ligget der. Også har jeg alltid vært veldig 
opptatt av klima og miljø, vokst opp med foreldre som jobber innenfor 
relevante yrker, så da var det et par partier som var aktuelle. Men det som 
tiltrakk meg med Venstre, var hele grunnsynet på mennesker. Det handlet 
om hvordan man setter mennesket foran systemer, og at man ønsker å 
løfte opp de svakeste men samtidig gi muligheter, og heller ikke være redd 
for å løfte fram de som er flinke. Og det var noe av det som tiltrakk meg og 
som gjorde at jeg meldte meg inn i Venstre. Og da ble jeg fort tatt tak i og 
fort aktiv.  
  

Mona 
Lindseth 

Mhm, og du har jo jobbet som tidligere nevnt mye med klima og miljø, men 
i dag er du også leder av Venstrekvinnelaget. Hva er det dere jobber med?  
 

Astrid 
Hårstad 

Ja, Venstrekvinnelaget var en... Det tok litt tid for meg før jeg liksom 
oppdaget Venstrekvinnelaget. Både jeg og tidligere leder Naomi Røkkum vi 
var veldig skeptisk når vi var med i Unge Venstre, fordi vi mente oppriktig at 
kvinner og menn var jo like mye verdt, så det var ikke noen grunn til å skille 
mellom kvinner og menn. Men så har vel realiteten kommet inn over oss at 
det faktisk er store forskjeller mellom de mulighetene kvinner og menn har, 
ikke bare muligheter, men reelle muligheter. Så derfor så gikk jeg inn i 
Venstrekvinnelaget. Og det vi jobber for, det er at alle skal ha de samme 
mulighetene til å leve frie og gode liv. Det er da uavhengig av kjønn, men 
også seksualitet, rase, alder, ja... Og det siste året har vi jobbet med mange 
ulike saker. Det er økonomisk ulikhet som jeg nevnte i stad, et eksempel der 
er skjevhetene som rammer minstepensjonistene, som hovedsakelig er 
kvinner. Også har vi jobbet mye med kvinner innen entreprenørskap. Noen 
av dem blir stemplet som velferdsprofitører veldig fort når man jobber med 
gründerskap innenfor helse og omsorgsyrker. Og vern av voldsutsatte. Og 
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der er det jo voldsutsatte grupper i stor grad kvinner, men også menn. Og 
barn. Også har vi nå den siste tiden vært engasjert i flyktningsituasjonen i 
Moria og transseksuelles rettigheter.  
 

Mona 
Lindseth 

Men Venstre har jo egentlig en veldig lang historie på likestillingsarbeid, 
strekker seg hundre år tilbake når Venstre egentlig var et veldig ferskt parti 
etter 1884 at man begynte å ta tak i likestillingssaker. Hva ville du trukket 
fram som viktige sånn milepæler som du er ekstra stolt over at Venstre har 
gått i bresjen for? 
 

Astrid 
Hårstad 

Du jeg vil faktisk gå 150 år tilbake. Fordi det kan vi snart... ja, nesten da. 
Strekker den litt, men det kan vi snart begynne å gjøre, fordi Cecilie 
Thoresen Krogh, hun kjempet for at kvinner skulle få tilgang til høyere 
utdanning. Og det at alle har like muligheter til å gå på skole og ta en 
utdanning, det er noe av det mest sosiale utjevnende vi kan gjøre. Og 
tidligere var det ikke lov for kvinner å ta artium da, som det het den gangen. 
Så det spørsmålet, om hun kunne avlegge eksamen artium, måtte faktisk 
vedtas av Stortinget. Så da høsten 1881 tok hun kontakt med 
Venstremannen Hagbart E. Berner. 
 

Mona 
Lindseth 

Faktastisk navn. 

Astrid 
Hårstad 

Ser for meg at han har en stor bart. Som fremmet et lovforslag i Stortinget 
på hennes vegne, og det ble vedtatt mot 1 stemme. Så da fikk hun lov til å 
ta eksamen artium. Og hun var da også politisk aktiv i Venstre, vara for 
Venstre i da Kristiania som det het den gangen, bystyret. Og var aktiv i 
kvinnebevegelsen. Var. Med å stifte Skuld, som du sikkert kjenner til, 
forgjengeren til Norges Kvinnesaksforening. Så det vil jeg si er den kanskje, 
bortsett fra selvfølgelig som du nevnte stemmerett, så muligheten til å ta 
høyere utdanning.  
 

Mona 
Lindseth 

Og stemmeretten, det var jo en overraskende seig kamp å vinne fram med, 
men den jobbet man jo med i Venstre, selv om man også i Venstre hadde 
interne kamper og det tok lang tid før man fikk det inn i programmet – til 
STOR frustrasjon tror jeg hos veldig mange Venstrekvinner, for vi hadde jo 
faktisk kvinner som var folkevalgte før kvinner hadde stemmerett.  
 

Astrid 
Hårstad 

Det hadde vi. Og Gina Sverdrup Krogh, for eksempel, hun er jo en norsk 
politiker, kvinneaktivist, hun var egentlig en lederskikkelse for å – sammen 
med flere andre selvfølgelig. Men hun satt også som varamedlem av 
landsstyret til Venstre i 1909. Og var da initiativtaker for 
Kvinnestemmerettsforeningen. Så det var egentlig hun, sammen med åtte 
ganske, sikkert på den tiden, radikale menn altså, som stod bak det første 



 

 Transkripsjon 
Fire nye år 

Astrid Hårstad om likestilling 
 

 

 3 

lovforslaget om kvinnelig stemmerett. Og det ble faktisk lagt fram så tidlig 
som i 1890. Så tok det litt tid.  
 

Mona 
Lindseth 

Det tok litt tid, for den allmenne stemmeretten – det var jo også en 
diskusjon for man hadde jo ikke allmenn stemmerett for menn heller på 
den tiden, men når vi kommer helt fram til 1919 så var det jo allmenn 
stemmerett for både menn og kvinner.  
 

Astrid 
Hårstad 

Og der fant jo du noe veldig gøy, når du var innom.... 

Mona 
Lindseth 

Mhm, vi var jo veldig nylig på Arkivverket faktisk. Sammen med Trine Skei 
Grande og Marit Meyer, som er generalsekretær i Venstre den siste uka 
Trine var leder for Venstre. Og da, når vi lette i arkivet der, fant vi jo veldig 
mye spennende fra den tidlige historien til Venstre, blant annet 
stiftelsesprotokollen fra 1884, og vi fant brevet fra Kong Oscar hvor han 
oppfordret Johan Sverdrup til å opprette regjering og være statsminister for 
den selv. Men vi fant jo også en, ja, TORDENtale fra Randi Blehr, tidlig aktiv 
kvinneaktivist i Venstre og kone til Otto Blehr, som også var ganske radikal 
Venstrepolitiker den gangen, som holdt da en tale som må ha vært i 1919, 
en oppfordring til kvinner om å benytte denne nyvunnede stemmeretten. 
 

Astrid 
Hårstad 

Ja, og hun går jo også ganske langt. «Og som første parti» sier hun, «går 
Venstre da til valg på at det skal være allmenn stemmerett for både menn 
og kvinner». For tidligere hadde det da ikke vært for alle, sikker bare da 
kvinner mer eiendom. Vil jeg tro. 
 

Mona 
Lindseth 

Og det var jo en viktig kampsak for Randi Blehr i det valget, var jo 1: hun var 
jo pro Venstre for å si det sånn, hun oppfordret jo folk av veldig mange 
grunner til å stemme Venstre, men hun var også i sin tale veldig opptatt av 
at «nå har vi fått denne muligheten, nå må vi vise oss verdig». Og jeg tror 
den følelsen de satt med da, om kan vi faktisk miste denne retten igjen? 
 

Astrid 
Hårstad 

At det blir tatt fra deg, ikke sant? 

Mona 
Lindseth 

Yes! 

Astrid 
Hårstad 

Jeg tenker det må være en helt forferdelig følelse å gå med, at du føler rett 
og slett at du har en forpliktelse til å gjøre rett valg, samtidig som det må 
være en utrolig stor frihetsfølelse. Og samtidig få lov til å være med og 
bestemme. Det er litt vanskelig å se for seg, så selvfølgelig vi tar det i dag. 
 

Mona 
Lindseth 

Men det var veldig gøy å se talen, for en ser at det er en del av de samme 
kampsakene den dag i dag og ikke minst denne kampen, for noe som vi i 
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dag kanskje ville kalle: Alle skal ha muligheter, alle skal ha frihet, alle skal ha 
mulighet til å påvirke sin framtid, uansett lag. Og det var det hun var 
opptatt av da hun holdt sin tale i 1919: «Ja, vi har fått vår stemmerett, men 
kampen er ikke vunnet. Vi må sikre at flere kan delta, at flere kommer med, 
at flere kan bli med uansett – altså, hun sa det ikke med de ordene, men i 
praksis – uansett lommebok.  
 

Astrid 
Hårstad 

Mhm, men det har jo alltid vært en del av Venstres sjel, som man så fint 
kaller det. At alle skal ha muligheten til å studere, at alle skal ha muligheten 
til å stemme, men du spurte om tre ting i stad – og den siste tingen som jeg 
kanskje mener er viktig er at man har rettigheter for barn som er født 
utenfor ekteskap. Som går jo da veldig mye på det samme, da skulle – for 
det var jo da de Castbergske barnelover, hvor både Johan Castberg og Katti 
Anker Møller kjempet for at ugifte mødre skulle ha rettigheter og ikke minst 
barna. At barna skulle ha muligheten til å ta navnet til faren, og selvfølgelig 
da rett til arv. Som var kjempeviktig på den tiden.  
 

Mona 
Lindseth 

Så, den kom jo da? 

Astrid 
Hårstad 

Den kom i 1915, men ble iverksatt året etter og ble vedtatt av landets første 
sosialminister Johan Castberg.  
 

Mona 
Lindseth 

Men det er veldig spennende å se at, dette var jo et veldig radikalt forslag 
som ble drevet fram av en mannlig politiker i en tid hvor kvinner ikke hadde 
stemmerett, og det var jo ikke akkurat et populært forslag i denne tiden at 
kvinner som hadde blitt gravid, plutselig kunne komme å kreve en rett av en 
mann? 
 

Astrid 
Hårstad 

Ja, og det var jo en enorm skam. Min bestemor er såkalt et uekte barn, og 
det var en skam hun bar med seg gjennom hele livet. Som nok opplevdes 
som en del av hennes identitet. Og det handlet jo om hvordan hele 
samfunnet så på deg, fra altså... du blir oppdratt av noen andre enn dine 
egne foreldre, hun ble satt bort ikke sant. Du, du er ikke et ekte barn. Så det 
er klart at de Castbergske barnelover brøt veldig med en del hierarkiske 
strukturer i samfunnet, og var veldig veldig viktig. Også for å verne kvinner 
da mot overgrep og veldig mange andre... ja.  
 

Mona 
Lindseth 

Og konsekvensene av den type... at konsekvensene for en kvinne som da 
ufrivillig kanskje, blir gravid i tidlig alder, er det noe som på den tiden mer 
enn i dag men også i dag, preger deg for resten av livet? 
 

Astrid 
Hårstad 

En ting er jo da hvis du står på bar bakke for din egen del og ikke har penger 
til deg selv, men når ungen ikke har lov til å ta faren sitt navn, ikke har rett 
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på arv, da er det vanskelig å komme seg opp... en ting er for kvinnen, men 
enda vanskeligere kanskje for barnet.  
 

Mona 
Lindseth 

Og nettopp dette peker på en rød tråd som går egentlig fra den tidlige, 
første reformen til Venstre med folkeskolen. Hvor alle barn skulle ha rett til 
å gå på skolen, så er dette del to av å sette barn først. Å sette barns 
rettigheter først, og sikre like muligheter til å skape sitt eget liv på tross av 
hvilke kår man kommer fra. Og det var et viktig tidlig arbeid for, rett og 
slett, å gi alle norske borgere frie muligheter senere i livet.  
 

Astrid 
Hårstad 

Ja, og det som jeg synes er så fint er at den røde tråden, den ser du 
gjennom hele Venstres historie og du ser den også gjennom Venstres 
politikk i dag. Dette er veldig mye av hva man jobber med og hva vi jobber 
med i Venstrekvinnelaget. Man skal ikke dømme folk og man skal ikke ha 
mindre muligheter på grunn av hvem man er eller hva man gjør eller hvor 
man kommer ifra, alle skal ha like muligheter uansett i samfunnet og ingen 
skal bli satt i bokser. Ingen skal bli dømt.  
 

Mona 
Lindseth 

Du skal rett og slett ha stor frihet til å være annerledes og velge annerledes. 

Astrid 
Hårstad 

Og velge det livet du vil og de løsningene som er best for deg. Og det er jo 
noe av det som jeg synes skiller oss, det som en grunntanke er veldig 
annerledes. Når du snakker med mennesker i andre partier, så er det en... 
Det er ikke alle som forstår hvorfor, hvor grunnleggende det er i Venstre 
som parti.   
 

Mona 
Lindseth 

Ja, også er det den forskjellen mellom likhet og likeverd. At vi skal ha like 
muligheter, men det skal jo nettopp være friheten til å velge ulikt. Å velge 
ulike mål, ulike drømmer, ha ulike visjoner for livet ditt og gå utenom 
boksen.  
 

Astrid 
Hårstad 

Ja, og da setter du på en måte mennesket i sentrum. Samtidig så, det som 
er viktig for Venstre er at skal vi ha muligheter så gjelder det også i 
fremtiden. Og da må vi ta vare på jorda. Å høste den riktig, å sørge for at 
neste generasjon også kan leve her for det handler om DERES frihet.  
 

Mona 
Lindseth 

Og her strekker det seg egentlig en rød tråd fram til dag, via kanskje en av 
de største pionerene på likestilling på 70-tallet. Altså Eva Kolstad, som ble 
den første kvinnelige partilederen for Venstre og som også ble verdens 
første likestillingsombud. Hun var likestillingsminister, ble likestillingsombud 
etterpå. Og hun var jo en veldig... hun var revisor og veldig stor forkjemper 
for økonomisk frihet og økonomisk selvstendighet. Og fjernet da 
samskatten for å gi kvinner og menn like muligheter.  
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Astrid 
Hårstad 

Ja, samskatten var veldig problematisk for den gjorde at det faktisk ikke 
lønte seg i mange tilfeller at kvinnen gikk ut i jobb. Det kunne i en del 
tilfeller innebære at de ikke fikk noe særlig mer lønn, men samtidig så fikk 
du da den ressursen at kvinnen var i hjemmet og gjorde arbeid i hjemmet. 
Så det å få fjernet samskatten, det var veldig viktig.  
 

Mona 
Lindseth 

Og i dag så er jo en av de viktige likestillingskampene Venstre kjempet, var å 
få mer pappaperm.  
 

Astrid 
Hårstad 

Mhm, absolutt. Det er mange som kanskje ikke tenker på hvor viktig det er 
for kvinnen. Det er klart det er veldig viktig for mannen og det er viktig for 
barnet at de får den kontakten seg i mellom. Det er en rettighet som far 
skal få, og som skal være hans, og det er viktig for barnet for å få tilknytning 
til begge foreldrene. Men det er også en viktig likestillingskamp. Og det er 
det nok ikke alle som tenker så mye over. Og det handler rett og slett om at  
- det å fordele oppgaver og byrder i hjemmet fra et tidlig tidspunkt, det er 
veldig viktig. Det handler om hvem som forstår at det må kjøpes en ny 
regnbukse til barnehagen, det å ha oversikt over det som trengs i et hus, 
hva som skal gjøres, og at den oppgaven skal falle på begge foreldrene. Det 
er klart hvis far er mye i, hvis far har en hel høst i pappaperm så skjønner 
han alt som må til for et utstyrslager for en unge. Det er lurt. Så det å 
fordele pappapermen, det er også veldig bra for likestilling.  
 

Mona 
Lindseth 

Mhm, også er det hva samfunnet er vant til og hva samfunnet forventer. 
For det man så, man har jo faktisk en gang i historien kuttet pappapermen 
ned etter å ha kjempet den opp, og da kuttet man det ned igjen til ti uker og 
da så man at det var det fedre flest tok. Det er stor variasjon i hvor lang tid 
kvinner tar sin foreldrepermisjon, men menn hadde... de tar den tiden de 
får utdelt. Og det er jo også hvilken forventning det da ligger tilbake på mor, 
og det kan jo faktisk påvirke mulighetene i arbeidsmarkedet. Det er jo nylig 
sak med en gravid kvinne som saksøkte fordi hun ikke hadde fått lov til å 
begynne å jobbe når de fant ut at hun var gravid. 
 

Astrid 
Hårstad 

Mhm, og de sakene skjer ofte. Men du ser også, du sa at det handler om 
forventinger. Man ser jo også at i en del yrker for menn, så er det en 
forventning om at man ikke skal ta full pappaperm fordi det er en kotyme, 
hvis en skal kalle det det, at jobben din er så viktig at du må raskt tilbake 
igjen i jobb. Det gjelder mange arbeidsgrupper, blant annet 
advokatbransjen. Og det er klart at det er jo også problematisk for 
mennene. De har... jeg kjenner jo veldig mange flotte fedre som har elsket å 
være i pappaperm og har gjort en fantastisk jobb. Så det å ta fra far den 
muligheten også, det tenker jeg er synd da. Studier har jo vist at fedre som 
tar mye permisjon, også følger opp barna tettere etterpå. Og vi liker jo å 
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tenke at vi er veldig likestilt her i Norge, men faktum er at kvinner fortsatt 
tjener mindre enn menn, de er mer sykemeldt, det er færre som blir ledere, 
det er færre kvinnelige politikere og ordførere, og i næringslivet, 
selvstendige gründere. Det er viktig at man klarer å fange opp ulike 
familiekonstellasjoner. Det er nok noe man må jobbe mer med.  
 

Mona 
Lindseth 

For å stille deg et helt annet spørsmål, for Venstrekvinner og i Venstre så 
omtaler vi oss som liberale feminister. Men hva er det som skiller en liberal 
feminist fra en sosialistisk for eksempel?  
 

Astrid 
Hårstad 

Nei, har du vært på 8.marsmøte? 

Mona 
Lindseth 

Det har jeg.  

Astrid 
Hårstad 

For der merker du det veldig godt. Det er noen, men samtidig ganske viktige 
forskjeller som skiller liberale feminister fra andre feminister. Og det er at, 
for å ta et eksempel: på 8. marsmøter er det spesielt to ting som provoserer 
enormt Venstresiden. Det ene er diskusjonen hvorvidt menn skal ha lov til å 
ha stemmerett på 8. marsmøte. Og det er en diskusjon som ofte tar fyr og 
gjør at du kan bli skjelt ut etter notene. Når vi har vært på parolemøter, har 
vi valgt å ta den diskusjonen, for ofte opplever vi at en del feminister har et 
veldig inndelt syn på hva som er kjønn. Og jeg mener at man må tilnærme 
seg kjønn og seksualitet på en mye bredere måte enn det jeg opplever at 
mange feminister har gjort tidligere. Du ser det hos flere typer feminister, 
både de blodrøde men også konservative feminister, at de ikke klarer å ta 
inn transseksuelle og transkjønnede inn i et utvidet kvinnebegrep. Og det 
synes jeg er veldig problematisk.  
 

Mona 
Lindseth 

Så hvordan er Venstrekvinnelaget sin tilnærming til denne problematikken? 
 

Astrid 
Hårstad 

Uavhengig av hva du er født som, så er det hva du føler deg som som er det 
avgjørende. Du er, hvilke genitalier du har har ingenting å si for hvilken 
kjønnsidentitet du har. Og jeg synes kjønnsidentitet er et litt rart ord, men 
det er jo på en måte kjønn da som følt kjønn. Føler du deg som kvinne, da 
er du en kvinne. Og det å være villig til å slippe flere inn i flokken sin, det er 
noe som jeg opplever at en del feminister på begge sider, ikke gjør på lik 
linje som liberale feminister gjør.  
 

Mona 
Lindseth 

Hva tror du er grunnen til at de opplever det som en trussel mot, både 
likestillingsarbeidet og mot likestillingssaken? 
 

Astrid 
Hårstad 

Det er vel en frykt fordi man har over så mange år hardt tilkjempet seg 
rettighetene som kvinner har, og at man er redd for at menn skal komme og 
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vaske de ut. Eller ta de fra dem. Men det er litt som jeg sa i stad, liberale 
feminister mener staten ikke skal blande seg opp i hvilket kjønn den enkelte 
identifiserer seg som, og i prinsipprogrammet som vi akkurat har vedtatt 
har vi gått fra det. At vi vil fjerne juridiske kjønn i offentlige registre. Og det 
er en styrking av rettighetene til transvestitter, transseksuelle og andre 
kjønnsidentiteter. Også er det jo, historisk har jo Venstre alltid stått 
sammen med de skeive i sin kamp. Toleranse og raushet er jo kjernen i 
Venstre og kjernen i den liberale feminismen.  
 

Mona 
Lindseth 

Og en ting som provoserte meg veldig ved fjorårets 8. marstog, var jo at 
Unge Venstre hadde jo en stor delegasjon som deltok i toget og opplevde å 
bli skjelt ut fordi de hadde en plakat hvor det stod at sexarbeidere er 
mennesker. Som ble revet i sund.  
 

Astrid 
Hårstad 

Det er jo den andre store saken som virkelig setter fyr på 8. marsmøtene. 
Og der har jo Amanda Schei, tidligere leder av Venstrekvinnelaget, fikk 
ganske harde kommentarer. Det er en diskusjon som blir enormt 
følelsesstyrt, og hvor man, og det er veldig sterke følelser på hver sin side 
her. Men fra et liberalt feministisk utgangspunkt, så kan du ikke forby noe 
bare fordi du mener det er umoralsk. Også er det klart – vi må ha gode 
systemer for å hjelpe de som er trafickingofre. Det er et problem og det er 
en del ofre i denne bransjen som er nødt til å bli tatt alvorlig. Men jeg tror 
ikke at ved å forby en hel bransje, så fjerner du den. Det du gjør er rett og 
slett at du gjør at mye av aktiviteten går under jorda, hvor det er vanskelig å 
spore opp, rettighetene til disse kvinnene forsvinner, systemene som kunne 
ligget til grunn blir borte. Tryggheten forsvinner. Så jeg tror at det er bedre 
å ha mer rettigheter til sexarbeidere, juridiske rettigheter. Altså, hvis du er 
utsatt for vold da. Overgrep. Eller du er fratatt passet ditt, blir utpresset for 
penger. Det er mange situasjoner som er og kan være farlige i et uregulert 
marked som det der. Så, nei, så jeg har absolutt tro på at man bør i mye 
større grad tillate og regulere. Men det er jo også, som PRO-senteret har 
sagt her i byen så har det jo blitt et mye tøffere miljø for de prostituerte 
etter forbudet kom. Og det er jo fakta som er viktig å ha med seg inn i 
denne debatten.  
 

Mona 
Lindseth 

Ja, og i en sånn debatt er det veldig viktig å lytte til de det faktisk gjelder.  

Astrid 
Hårstad 

Ja, også er det jo ikke sånn at kvinnebevegelsen ikke har vært uenig før. 
Kvinnebevegelsen var veldig lenge usikker på om de skulle støtte opp om 
homofile og lesbiskes rettigheter blant annet, fordi de var usikre på om det 
ville vanne ut mye av kvinnesaken. Det var vel på 50- 60-tallet, en veldig 
gøyal serie Miss America som du bør se om akkurat det. Men det er, jeg tror 
at Venstre tar det rommet, som et liberalt raust parti som er opptatt av 
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likestilling, det er viktig. Og jeg tror det er, som du sa, at Venstresiden ikke 
får definere feminisme. Og i hvertfall ikke med vår stolte historie. Men det 
er mange saker som, mange kvinnesaker som vi står sammen om og som vi 
er enig om. Og det er viktig å heller ha fokus på dem. Og det skulle jeg 
ønske at andre også hadde hatt interesse av, det er klart at det er... når du 
møter opp på et parolemøte og et av hovedparolene er «regjeringen må 
gå» så er det helt håpløs måte å prøve å samle en felles kvinnefront. Og det 
mener jeg, jeg mener det er ødeleggende for kvinnesaken at man ikke 
fokuserer på de tingene som er... som er vanskelige, og heller gjør det 
veldig sånn partipolitisk ytterliggående. Det synes jeg er unødvendig.  
 

Mona 
Lindseth 

Jo, men jeg vil også i høyeste grad oppfordre Venstrefolk, enten du er 
medlem av Venstrekvinnelaget eller ikke, til å møte opp på parolemøte. For 
det er noe med det at, ja, det kan være steile fronter og ja det kan være 
heftige diskusjoner. Men jeg mener at det er viktig at vi er der og at vi 
bidrar til å bredde ut perspektivene og delta i diskusjonene, så ikke, hva skal 
vi si, at ikke feminismen defineres et eller to eller tre politiske parti, men 
flest mulig.  
 

Astrid 
Hårstad 

Ja, jeg er helt enig. Man er nødt til å møte opp, jeg tror det er veldig viktig 
at feminismen, at man viser de ulike sidene ved feminismen. At man har 
noen som står opp for kvinnelige gründere for eksempel, at man har noen 
som står opp for at menn skal ha større del av permisjonen. Det er viktige 
synspunkter som må bli løftet inn og det er det ingen andre enn Venstre 
som løfter inn. Også synes jeg også at Høyre bør bli bedre til å møte opp på 
parolemøtene, jeg har aldri sett Høyre på et parolemøte. Heller ikke KrF. Så 
jeg skulle ønske at flere av de borgerlige partiene valgte å delta på 
parolemøtene. Men for Venstre og for Venstrekvinnelaget så har det vært 
viktig, for kvinnekampen er en såpass viktig del. Også er det som du sier, 
det kan gå en kule varmt. Og jeg tror det har bedret seg de siste årene, men 
for en fem-seks år siden var det ganske røft å gå på parolemøter. Du ble sett 
stygt på i det sekundet du kom inn døra, litt med holdningen «her kommer 
de for å ødelegge møtet vårt». Som er en litt unødvendig måte å møtes på, 
når det er en felles kamp som vi skal kjempe. Så er vi forskjellige partier, vi 
har forskjellige syn på mye politikk. Det må det være rom for også.  
 

Mona 
Lindseth 

Merker du at du ofte, som leder av Venstrekvinnelaget, så må det være en 
forventning til deg om at du skal alltid snakke om likestilling? 
 

Astrid 
Hårstad 

Ja, men det er det. Det var noen som stoppet meg når jeg stod utenfor 
landsmøtelokalet og sa «du må gå inn og snakke om sånne damegreier». 
Også hadde jeg lyst til å si til ham «åh, du mener samferdsel?». Det var 
selvfølgelig da snakk om abort, så jeg beit det i meg, men ja. Det er en 
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forventning om det. Men så tenker jeg at det er samtidig en rolle som jeg 
har valgt å ta på meg som leder av Venstrekvinnelaget, så det går bra. Men, 
jeg håper ikke alle kvinner opplever det på den måten.  
 

Mona 
Lindseth 

Hva tenkte du første gang du sa ja til å stå på liste? 
 

Astrid 
Hårstad 

Første gang jeg ble spurt om å stå på liste, Mona, sa jeg nei. For jeg fikk 
spørsmålet om «du som er ung, du som er kvinne, og du som er fra Biri, har 
du lyst til å stå på liste?» og da ble jeg gruelig fornærma for jeg skulle ikke 
bli kjønnskvotert eller alderskvotert på noen som helst måte. Så da takket 
jeg høflig nei til å stå på tredjeplassen til Oppland. Så det var kanskje en litt 
unødvendig stahet, men når jeg har blitt spurt i ettertid har jeg vært veldig 
glad og takknemlig for det. Det er klart at man gjør det med en ærbødighet. 
Det er en jobb, det tar litt tid, men det er jo veldig gøy og. Jeg synes jo det. 
Jeg synes... du får lært så utrolig mye og det er vel derfor jeg synes det er så 
gøy å få holde på med politikk. Det er nysgjerrigheten min. Jeg er veldig 
mye med i politikk fordi jeg ønsker å lære, jeg har lyst til å forstå hvordan 
ting henger sammen. Være en del av samfunnet og...  
 

Mona 
Lindseth 

Ja, også tenker jeg når det gjelder kvinnelig representasjon, så kan vi 
overteoretisere det, men når alt kommer til alt handler det om at vi må 
spørre.  
 

Astrid 
Hårstad 

Absolutt. Og vi trenger folk som er flinke, folk som er engasjerte, vi trenger 
folk som har mulighet til å jobbe mye, vi trenger folk som har mulighet til å 
gjøre litt. Og jeg tror at.... Gjør døren høy og porten vid, haha, bra måte å 
prøve å avslutte på. Nei, men det må være rom for folk og det du kan bidra 
med, på ulike stadier i livet. Noen ganger har du mye tid, andre ganger har 
man mindre tid.  
 

Mona 
Lindseth 

Hvis du skulle gi ett råd til noen som stiller til valg for aller første gang, hva 
er det det skulle vært? 
 

Astrid 
Hårstad 

Hvis du har lyst, så må du bare kjøre på og ikke være redd. Også er det klart, 
det er veldig lett å si. Det er man jo. Så du må spørre folk du stoler på, som 
du mener er flinke om gode råd. Også må du lytte til de rådene du får. Også 
må du ikke være redd for å ta en kamp og tape, men du må heller ikke være 
redd for å ta en kamp og vinne. Det å ha ambisjoner på egne vegne det er 
helt greit. Når du skal stille til valg, så tror jeg det er viktig å ikke tenke at du 
må være god på absolutt alt. For mye kan du lære på veien. Det er mange 
ting du må øve på for å bli flink til det, du blir ikke flink til å lese kommunale 
sakspapirer før du har gjort det noen timer. Det kan jeg love deg. Eller 
budsjett. Altså, du må ha gjort alt noen ganger før. Og det er helt greit å 
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ikke ha gjort alt før du blir folkevalgt. Fordi, det tenker i alle fall en del 
menn. At du skal bli valgt, også skal du lære en del etterhvert av alle disse 
mikkmakktingene rundt. Men det er klart, det er viktig å være engasjert, det 
er viktig å ha driv. Og det er viktig å ha nok tid til å kunne prioritere det.  
 

 
 
 


