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VVåår medieplan for 2008 har fem hovedoverskrifter:r medieplan for 2008 har fem hovedoverskrifter:

www.kvinnemakt.nowww.kvinnemakt.no
Samarbeid med pressen om artiklerSamarbeid med pressen om artikler
NyhetsreportasjerNyhetsreportasjer
LeserinnleggLeserinnlegg
Media hMedia hååndtering som en del av et ndtering som en del av et 
ååpent mpent møøtete

http://www.kvinnemakt.no/


Internettsiden har tre mInternettsiden har tre måålgrupper:lgrupper:
•• KvinnerKvinner
•• MediaMedia
•• Internt i prosjektetInternt i prosjektet

Moderne kvinner er pModerne kvinner er påå internett, og minternett, og måå ha mulighet til ha mulighet til åå ssøøke seg frem til vke seg frem til våårt rt 
prosjekt der. Vi har derfor kjprosjekt der. Vi har derfor kjøøpt domenet pt domenet www.kvinnemakt.nowww.kvinnemakt.no hvor vi vil legge ut hvor vi vil legge ut 
all relevant informasjon om prosjektet og med nyttige linker innall relevant informasjon om prosjektet og med nyttige linker innenfor omrenfor områådet det 
politikk og likestilling.politikk og likestilling.

Det Det åå ha en egen internett side er fin mha en egen internett side er fin mååte te åå ””komme pkomme på”å” i media. Her vil media i media. Her vil media 
finne ferdig skrevet stoff til avisen sin, og de kan ffinne ferdig skrevet stoff til avisen sin, og de kan føølge med plge med påå det som skjer i det som skjer i 
prosjektet. Journalister setter pris pprosjektet. Journalister setter pris påå ååpenhet og enkel tilgang til informasjon. penhet og enkel tilgang til informasjon. 

Denne siden skal ogsDenne siden skal ogsåå brukes internt for prosjektgruppa. Prosjektmedlemmene kan brukes internt for prosjektgruppa. Prosjektmedlemmene kan 
her finne mher finne møøteinnkallelser, planer, kontaktinfo, referat osv. Dessuten kan vteinnkallelser, planer, kontaktinfo, referat osv. Dessuten kan vi dele i dele 
vvåårt arbeid med dere andre kommunene i prosjektet, ved at dere harrt arbeid med dere andre kommunene i prosjektet, ved at dere har full tilgang full tilgang 
til siden.til siden.

http://www.kvinnemakt.no/




Vi er i dialog med pressenVi er i dialog med pressen
for for åå ffåå til tema artiklertil tema artikler
ppåå demokrati og demokrati og 
deltakelse.deltakelse.

Begge fylkesavisene i Begge fylkesavisene i 
Telemark, TA og Varden Telemark, TA og Varden 
valgte valgte åå lage temaoppslaglage temaoppslag
om vom våårt prosjekt i rt prosjekt i 
forbindelse med forbindelse med 
Kvinnedagen 8. mars.Kvinnedagen 8. mars.

TA TA valgte en profil hvorvalgte en profil hvor
Jeg som prosjektleder traff Jeg som prosjektleder traff 
representanter for den representanter for den 
gruppen vi gruppen vi øønsker nsker åå
rekruttere prekruttere påå en en kafekafe. I . I 
tillegg til intervju med tillegg til intervju med 
kvinnelige ordfkvinnelige ordføørere i rere i 
Telemark og fakta om  Telemark og fakta om  
prosjektet Utstillingsvinduprosjektet Utstillingsvindu
for kvinner ifor kvinner i
lokalpolitikken. lokalpolitikken. 

VARDEN VARDEN valget en vinklingvalget en vinkling
hvor det var en generell hvor det var en generell 
informasjon og fakta ominformasjon og fakta om
prosjektet vprosjektet våårt. Med fokusrt. Med fokus
ppåå mmåålet om at flere let om at flere 
kvinner blir valgt inn ikvinner blir valgt inn i
kommunestyrer og kommunestyrer og 
viktigheten av et viktigheten av et 
representativ demokratirepresentativ demokrati



Andre vinklinger pAndre vinklinger påå tema vi tema vi øønsker nsker åå ffåå presentert ipresentert i
media som tema artikler er: media som tema artikler er: 

Innvandrerkvinner.Innvandrerkvinner. Hvordan kvinners mulighet til Hvordan kvinners mulighet til 
politisk deltagelse er i det landet de kommer fra, politisk deltagelse er i det landet de kommer fra, 
og hvilke mulighet de har i Norge. og hvilke mulighet de har i Norge. 

Politisk interesse som gPolitisk interesse som gåår i arv.r i arv. Om kvinner som Om kvinner som 
arver politisk engasjement, sett i forhold til arver politisk engasjement, sett i forhold til 
familieperspektivet. At det familieperspektivet. At det åå prioritere politikk, prioritere politikk, 
ikke er det samme som ikke er det samme som åå ikke prioritere barna.ikke prioritere barna.

Kvinner og mediaKvinner og media Det er mest menn som er Det er mest menn som er 
synlige i media. I tillegg oppgir ogssynlige i media. I tillegg oppgir ogsåå noen noen 
kvinnerkvinner at det at det åå bli frontet i media kan vbli frontet i media kan væære en re en 
grunn til ikke grunn til ikke åå bli lokalpolitiker. Hvordan ser bli lokalpolitiker. Hvordan ser 
media pmedia påå dette og hva kan gjdette og hva kan gjøøres for res for åå ffåå flere flere 
synlige kvinnelige politikere. Er det bare opp til synlige kvinnelige politikere. Er det bare opp til 
kvinnen selv, eller er det ogskvinnen selv, eller er det ogsåå noe media kan ta noe media kan ta 
tak ? Og tak ? Og øønsker media det?nsker media det?

For For åå ffåå solgt dette til media, trenger vi aktuelle solgt dette til media, trenger vi aktuelle 
case som kan fremstille disse temaene. case som kan fremstille disse temaene. 



Erfaringsmessig er det vanskelig Erfaringsmessig er det vanskelig åå komme pkomme påå i i 
media med redaksjonell reportasje. Det mmedia med redaksjonell reportasje. Det måå ha ha 
en nyhetsinteresse for en nyhetsinteresse for åå ffåå til det. til det. 

VVåårt tips er at man henger seg prt tips er at man henger seg påå nnåår det str det ståår r 
om andre likestillingsreportasjer eller annet om andre likestillingsreportasjer eller annet 
som har en sammenheng med vsom har en sammenheng med våårt prosjekt.rt prosjekt.

I dette eksempelet foreslo vi for avisen at de I dette eksempelet foreslo vi for avisen at de 
burde lage en reportasje om nburde lage en reportasje om nøødvendigheten dvendigheten 
av vav våår prosjektarbeid den dagen Statistisk r prosjektarbeid den dagen Statistisk 
sentralbyrsentralbyråå la frem statistikken for valget i la frem statistikken for valget i 
2007. 2007. 

Her kom det nemlig frem at vHer kom det nemlig frem at vååre deltagende re deltagende 
kommuner ikke hadde bra kommuner ikke hadde bra 
kvinnerepresentasjon, og derfor ble det kvinnerepresentasjon, og derfor ble det 
interessant for media interessant for media åå lage en reportasje plage en reportasje påå 
det.det.



Vi tror at informasjon om prosjektet er Vi tror at informasjon om prosjektet er 
vesentlig for vesentlig for åå lykkes. Derfor har vi av og til lykkes. Derfor har vi av og til 
leserbrev i avisene TA og Varden.leserbrev i avisene TA og Varden.

De blir skrevet av bDe blir skrevet av bååde prosjektleder og de prosjektleder og 
kvinnelige politikere fra vkvinnelige politikere fra vååre kommuner.re kommuner.

Innholdet handler om viktigheten av Innholdet handler om viktigheten av åå ha et ha et 
representativt demokrati, og generell representativt demokrati, og generell 
informasjon om prosjektet.informasjon om prosjektet.

Dette gir oss mulighet til Dette gir oss mulighet til åå komme pkomme påå trykk trykk 
med akkurat det vi med akkurat det vi øønsker, ikke bare med nsker, ikke bare med 
det avisene synes er bra nok for redaksjonell det avisene synes er bra nok for redaksjonell 
plass. plass. 

Disse leserbrevene legger vi ogsDisse leserbrevene legger vi ogsåå ut put påå vvåår r 
nettside nettside www.kvinnemakt.nowww.kvinnemakt.no

http://www.kvinnemakt.no/


Til hTil høøsten vil vi arrangere et sten vil vi arrangere et ååpent mpent møøte, mest beregnet pte, mest beregnet påå kvinner som er eller kvinner som er eller 
har lyst til har lyst til åå engasjere seg i politikk. Men mengasjere seg i politikk. Men møøte er te er ååpent for alle som er nyssgjerrig pent for alle som er nyssgjerrig 
ppåå tema.tema.

Ett av temaene i dette mEtt av temaene i dette møøte vil handle om media. Vi vil knytte oss til en god te vil handle om media. Vi vil knytte oss til en god 
foredragsholder som kan si noe om fforedragsholder som kan si noe om føølgende splgende spøørsmrsmåål:l:
•• Hvordan vi skal forholde oss til media?Hvordan vi skal forholde oss til media?
•• Hvordan kan vi komme pHvordan kan vi komme påå med saker i media?med saker i media?
•• Er journalistene vEr journalistene våår venn eller fiende?r venn eller fiende?
•• Hvordan kan vi bruke media som en partner for Hvordan kan vi bruke media som en partner for åå ffåå ut ut 

vvååre meninger til folket? re meninger til folket? 

Vi Vi øønsker nsker åå ””ufarliggjufarliggjøørere”” media og vinkle det slik at kvinnermedia og vinkle det slik at kvinner
kan bli tryggere pkan bli tryggere påå hvordan media fungerer og bryte hvordan media fungerer og bryte 
ned noen barrierer.ned noen barrierer.



Konklusjonen vKonklusjonen våår er at det er spesielt to utfordringer knyttet r er at det er spesielt to utfordringer knyttet 
til kvinnelige politikere og media, og de er i tillegg direkte til kvinnelige politikere og media, og de er i tillegg direkte 
motstridende:motstridende:

1) Mange kvinnelige politikere opplever det som vanskelig 1) Mange kvinnelige politikere opplever det som vanskelig åå
””komme pkomme på”å” med redaksjonell reportasje. Kun fmed redaksjonell reportasje. Kun fåå
kvinnelige politikere blir brukt av media. Vi mkvinnelige politikere blir brukt av media. Vi måå derfor derfor 
finne svar pfinne svar påå hvordan vi kan fhvordan vi kan fåå media mer interessert i media mer interessert i åå
profilere flere kvinnelige politikere, ikke bare de profilere flere kvinnelige politikere, ikke bare de ””fastefaste””..

2) Noen aviser uttaler at det er vanskelig 2) Noen aviser uttaler at det er vanskelig åå ffåå kvinnelige politikere i tale. kvinnelige politikere i tale. 
Mange av kvinnene som stiller, er ogsMange av kvinnene som stiller, er ogsåå usikre. Som eksempel sier en av usikre. Som eksempel sier en av 
fylkesavisene Telemark at 9 av 10 som krever fylkesavisene Telemark at 9 av 10 som krever åå lese korrektur plese korrektur påå
reportasjer, er kvinnerreportasjer, er kvinner……

Uansett hva som er riktig, sUansett hva som er riktig, såå er det samme svar: er det samme svar: 
Nemlig Nemlig åå gjgjøøre re kvinner mer attraktivekvinner mer attraktive for redaksjonene i aviser, for redaksjonene i aviser, 
og gjog gjøøre re kvinner selv tryggerekvinner selv tryggere ppåå media. Dette er derfor faktorer som er media. Dette er derfor faktorer som er 
viktig viktig åå ha som bakteppe i dette prosjektet som har som mha som bakteppe i dette prosjektet som har som måål  l  
åå ffåå frem flere kvinner i politiske maktposisjoner.frem flere kvinner i politiske maktposisjoner.



Tonje LTonje Løøwer Gurholt, Alta 13. juni 2008wer Gurholt, Alta 13. juni 2008
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