
intervjuet

Herskerinnen
Professor og feminist Berit Ås vekker  fortsatt 
interesse med foredraget om hersketeknikker. Nå 
vil hun at noen med makt skal høre på henne.

 ~ NINA HANSSEN (tekst) TRI NGUYEN DINH (foto)
nina.hanssen@lomedia.no, tri.nguyen@lomedia.no

– Vi har et backlash i Norge nå når det gjelder 
kvinners rettigheter og muligheter, slår hun fast 
da vi ankommer huset hennes i Asker. 

Ordet «backlash» forbinder mange av oss med 
boka til den amerikanske journalisten Susan 
Faludi om likestillingens nedtur i USA i 1980-åra 
der Faludi dokumenterte en systematisk ned-
prioritering og motarbeiding av likestillings-
politiske saker innenfor amerikansk politikk, 
media og populærkultur. Nå mener Berit Ås vi 
opplever det samme i Norge, og at det er bare en 
myte om at vi har kommet så langt.

– Dessuten har vi mer krig og fattigdom enn 
før også, tilføyer hun. 

Tilbakeskritt. Det er få som kan mer om sam-
funnsutviklingen på likestillingsspørsmål og 
fredsspørsmål enn feministen, politikeren og 
forskeren Berit Ås. I hjemmet sitt har hun mange 
bøker, forskningsrapporter, avisutklipp fra inn 
og utland om temaet. Her ligger også en dedikert 
bok fra Yoko Onos diktsamling fra den gang Berit 
Ås ble invitert til å bo en uke i leiligheten til Yoko 
Ono og John Lennon i New York. 

Det var da hun var lokalpolitiker for Arbei-
derpartiet i Asker selv at hun begynte å studere 

34   |  NTL-MAGASINET  |   1 -2 0 1 6



SAMLER: Berit Ås hviler ikke, og samler 
 rapporter, statistikker, bøker og annen 
dokumentasjon i huset sitt i Asker.
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kroppsspråket til menn som gjorde at kvinnene 
følte ubehag. 

– Jeg spurte en god fagforeningsvenn i Sve-
rige om hva jeg kunne gjøre med dette. Han 
svarte at jeg kunne jo bruke «Facket». Jeg trod-
de han sa faget mitt, som da var psykologi, og så 
gjorde jeg det. Det var jo lurt, sier hun. 

Hun var også en av de som sto bak det som 
ble kalt «kvinnekuppet» i norske kommunesty-
rer i 1971. Selv ble Berit Ås varaordfører for 
Arbeiderpartiet i Asker dette året. Senere 
meldte hun overgang til SV og ble partiets før-
ste partileder og deretter stortingsrepresentant. 

Da hun ble anklaget for å være medlem av 
Norsk psykologforbund, som ikke var tilsluttet 
LO, gikk hun umiddelbart over til Norsk Tjenes-
temannslag der hun fortsatt er medlem. 

Internasjonalt engasjement. Mens hun var 
politisk aktiv fortsatte hun å hente inn kunnskap 
om kvinners levevilkår og utdanningsmulig-
heter og i løpet av noen år besøkte hun 15 land 
og 40 universiteter. Etter hvert opprettet hun 
kvinneuniversitetet på Løten og en fredsorga-
nisasjon for kvinner. Hun skrev mange bøker 
og artikler og ble lagt merke til langt utenfor 
landegrensene. Mange ville ha en bit av freds-
aktivisten og kvinnesaksforkjemperen Berit 
Ås. Da hun fylte 70 år gjorde hun en foreles-
ningsreise i Japan, USA og Brasil, og da hun fylte 
80 år, reiste hun Norge rundt med sine foreles-
ninger. Hun er fortsatt i dag en aktiv foreleser. 
Før jul fremførte Ane Dahl Torp foredraget hen-
nes, for fulle hus.

– Hvorfor tror du at den gamle talen din om 
hersketeknikkene vakte så stor oppmerksomhet?

–  Likestillingen i Norge er ikke så bra som 
mange tror. Mange kvinner opplever fortsatt 
dette og kjenner seg igjen. Jeg så at det var både 
unge kvinner og menn i salen. «Kanskje hadde 
de hørt om urokråka Berit Ås fra sine mødre?» 
spør hun med et glimt i øyet.

Likelønnskampen. Hun minner om at vi etter 
50 år fortsatt ikke har likelønn. Hun tar frem 
en statistikk fra hylla som viser den triste utvik-
lingen og faktorer som har påvirket den. Etter 
at kvinners inntog på arbeidsmarkedet førte til 
en markert framgang for likelønnsutviklingen 
de første årene, fram til slutten av 1990-tallet, 
har det vært stagnasjon. 

– Vi har god kunnskap om hvorfor likelønns-
gapet ikke minker. Det er viktig å få til politiske 
beslutninger som bidrar til å endre det urettfer-
dige likelønnsgapet. Og skal man få politisk gjen-
nomslag må det bygges brede allianser, sier hun. 

– Jeg har flere ganger sendt brev til norske 
fagforeningsledere, og jeg har et brennende 
ønske om å diskutere dette med LO-leder Gerd 
Kristiansen  og alle de kvinnelige forbunds-
lederne før lønnsoppgjøret. 

Ås har også regnet på hvordan et tariffopp-
gjør på rundt fire prosent lønnsøkning årlig slår 
ut for kvinner over tid. 

– La oss si vi i ti år opererer med fire prosent. 
Da øker selvsagt lønnsgapet mellom kvinner 
og menn hvert år. Ta dette over ti år og se på den 
nominelle forskjellen, sier Ås. 

Det har Anne Enger Lahnstein gjort og skri-
ver om dette i sin bok. Hun mener forskjellen 
har skjedd på fire ulike områder. Blant skolefolk, 
helsefolk og blant ansatte i stat og kommune. 

– For å rette opp denne skjevheten over tid 
trenger vi minst tre milliarder i en ekstrapott 
slik Lahnstein redegjorde for. Men den potten 
fikk ingen. Der ser du hvor sterkt LO står. Det 
var ingen streik eller noe opprør, sukker hun og 
rister på skuldrene. 

– Det hører med til historien at samme år som 

noen krevde tre milliarder i ekstra kvinnepott 
kjøpte Norge det kampflyet som kan bære mest 
bomber. Det blir bare verre og verre, sier hun. 

Engasjert. Det er vanskelig å ikke la seg rive 
med når Berit Ås engasjert deler sin kunnskap 
og analyser om utfordringer i Norge. Hun har 
en mening om det meste. Og snakker på inn og 
utpust om lønns- og pensjonsvilkår, om flykt-
ningkrisen, om den norske kirke, om utviklingen 
i skolevesenet, om lovverk og om internasjo-
nale kriser og kriger hun har fulgt med på. Men 
hun deler også noen sårbare øyeblikk der hun 
er blitt tråkket på og dømt av både fremtre-
dende mennesker og pressen. Hun nekter å gi 

 Likestillingen i Norge er ikke så 
bra som mange tror.
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seg og slår tilbake med kunnskap og statistikk. 
Hun er utålmodig og skulle ønske at flere lyttet 
til hva hun har å si. Og hun liker svært dårlig at 
noen kaller henne konspirasjonsteoretiker.  

– De som burde høre på meg vil ikke høre, og 
det som har skuffet meg aller mest er nok at jeg 
har stått ansikt til ansikt og fått løfter av sen-
trale fagforeningsfolk som sier de vil bidra med 
hjelp og økonomisk støtte. 
– Jeg har bedt om møter, men de eneste som har 
støttet meg er mitt forbund NTL og FO. Hva med 
de andre forbundene i LO? Er de opptatt av dette 
lønnsgapet, spør hun. 

Desentralisering. Ås er bekymret for flykt-
ningkrisen og måten den blir taklet på. Hun 
minner om Obama-rådgiver Charles Perrows 
bok «The Next Catastrophe» som kartlegger 
sårbarhetene i det amerikanske samfunnet. 
Hans råd er at vi må desentralisere, desentra-
lisere og desentralisere.

– Norge går i motsatt retning. Perrow sier at alt 
handler om god og nær ledelse slik at man kan 
håndtere dette raskt og slik at den rammer fær-
rest mulig. Flyktninger blir nå nærmest kastet 
på oss, og vi var ikke forberedt. Jeg mener at vi 
kunne håndtert dette om vi hadde flere lokale 
administrasjonssteder og flere politidistrikter, 
sier hun. 

Ifølge Berit Ås er vi nå inne i en fase der vi 
må håndtere mange katastrofer samtidig. 

– Vi har en regjering som tar bistanden fra 
utviklingsland til å finansiere flyktningkrisen 
hjemme og sørger for at krisen blir enda større 
der ute. Har noen egentlig regnet på hva denne 
krigen mot IS koster oss som samfunn? Krig, 
kapitalisme, kvinneundertrykkelse og fattigdom 
hører sammen. Det er dette jeg har jobbet med 
i mange år. Det er derfor jeg trenger å prate med 
noen som sitter med makt i dette landet. Hører 
dere?

 

Hvem, hva, hvorfor?

Navn: Berit Ås
Alder: 88
Aktuell med: Nylig ble Berit Ås foredrag 
om «de fem hersketeknikker» satt opp på 
nytt i «Som sagt»-serien der skuespiller 
Ane Dahl Torp fremførte det mens Berit 
Ås diskuterte det etterpå. 

CV
Berit Ås. Født 10. april 1928. Bor på Nesbru 
utenfor Asker. Enke. En datter og en sønn

Utdanning
 ~ Professor i sosialpsykologi ved  

Universitetet i Oslo
 ~ Cand.psychol., Oslo 1953
 ~ Spesialutdannelse i sosialpsykologi 

ved University of Michigan 1958–59
 ~ Hennes faglige innsats omfatter blant 

annet studier av kvinnekultur, 
 økonomi og utvikling av de fem  
hersketeknikker

Yrkeserfaring
 ~ Har jobbet som sosialpsykolog og  

politiker for SV. Partiets første leder
 ~ Grunnlegger og styreleder i stiftelsen 

Kvinneuniversitetet fra 1983  og tok i 
2011 initiativ til etableringen av stif-
telsen kvinneuniversitetet i Norden 

 ~ Æresdoktor ved København universi-
tet, University of Halifax i Canada og 
ved Uppsala universitet 

 ~ Mottok St. Olavs orden i 1997, og mot-
tok en internasjonal akademikerpris 
ved Amsterdam Universitet i 1988

 
Verv 

 ~ SVs første leder, har vært stortingsre-
presentant og har sittet i mange 
offentlige utvalg

 ~ Leder Kvinneaksjonen mot norsk med-
lemskap i EEC 1972

 ~ President i den norske avdeling av 
International Federation of University 
Women (Norske kvinnelige Akademi-
keres landsforbund) 1982–84

 ~ Medstifter av «Kvinner for fred»
 ~ Medlem av WHOs ekspertutvalg for 

tobakksskader
KILDER: STORTINGET, NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON

ADVARER: Berit Ås er bekymret for likestil-
lingsarbeidet i Norge og krever at noen med 
makt snart lytter til henne.
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