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øteplassenm

den inteRnasjonale kvin-
nedagen er fortsatt en viktig 
dag. Der vi markerer at kampen 
for likestilling er kamp for kvin-
ners rettigheter og en påmin-
nelse om at vi ikke er i mål. 

det eR fortsatt langt igjen til 
diskriminering og forskjellsbe-
handling på grunn av kjønn er 
avskaffet, og det er fortsatt mye 
ugjort for at kvinner og menn 
skal ha samme rettigheter og 
muligheter. 

det eR fremdeles slik at kam-
pen for likestilling handler om å 
bedre kvinners stilling i sam-
funnet og arbeidslivet. 

om det er stemmerett, rett til 
utdanning og arbeid, rett til 
barnehageplass eller selvbe-
stemt abort så har vi kommet 
dit vi er i dag gjennom genera-
sjoners kamp for et likestilt 
samfunn. 

det eR gjennom kamp, gode 

politiske grep og reguleringer 
likestilling oppnås, ikke ved å la 
tilfeldighetene råde. Vi blir ikke 
mer likestilte av en politikk 
som ikke tar hensyn til at like-
stilling handler om mer enn 
diskriminering, og gjør noe 
med de strukturelle forhold 
som fører til at det er ulike for-
ventninger, andre normer og 
lavere verdsetting av arbeid for 
halvparten av befolkningen 
fordi de er kvinner.

dagens RegjeRing må sørge 
for at FNs kvinnekonvensjon 
oppfylles.

i stoRe deler av verden under-
trykkes kvinner og nektes ele-
mentære menneskerettigheter, 
i et annet omfang enn hos oss. 
Det handler om ytterligheter, 
om tvangstrøyer i religionens 
navn og om fattigdom, som 
opprettholdes av systemer som 
ikke har som formål å fremme 
verken demokrati, rettferdig 
fordeling eller likestilling. 

kvinneR nektes skolegang, 
eiendomsrett og må bli i volde-
lige og nedverdigende forhold. 

kvinneR utsettes for men-
neskehandel og tvinges til pro-
stitusjon. Kvinner fengsles, tor-
tureres og dømmes til døden 
om de utsettes for vold og vold-
tekt, eller om de aborterer. 

I store deler av 
verden under-
trykkes kvinner 
og nektes elemen-
tære menneske-
rettigheter, i et 
annet omfang enn 
hos oss

kvinneR mangleR helsetil-
bud og hundretusener av kvin-
ner dør årlig i forbindelse med 
svangerskap og fødsel.

kvinneR Rammes av økende 
vold i hjemmet, ubetalte om-
sorgsplikter, større arbeidsle-
dighet og fattigdom. 

diskRimineRing og under-
trykkelse av kvinner er brudd 
på menneskerettighetene, og 
hindrer utvikling og fred. 

slik vi ser det i invasjonen av 
Ukraina medfører krig unødig 
lidelse og død. Befolkningen 
går en utrygg framtid i møte og 
kvinner og barn jages på flukt. 
Krig og konflikt rammer kvin-
ner, menn, gutter og jenter 
ulikt. Derfor skal kjønnsper-
spektivet integreres i all innsats 
knyttet til fred og sikkerhet, så 
kvinner og menns rettigheter, 
ulik makt, ressurser, behov og 
prioriteringer ivaretas. 

kvinnekamp eR også kamp 
for fred og solidaritet. 

gRatuleReR med dagen!

Helene Harsvik skeibrok, 
regionleder, 

Fagforbundet Innlandet

ReguleRingsplanen foR 
Hymas-kvartalet kommer snart 
til politisk behandling. Admi-
nistrasjonens forslag er å opp-
heve det vernet som Hymas-
bygningene har i dag og tillate 
riving. Som en erstatning skal 
det oppføres en kopi av det 
gamle maskinverkstedet på en 
annen plass i kvartalet.

foRtidsminnefoReningen 
på Hedmarken synes forslaget 
er underlig. En nybygd kopi har 
liten kulturhistorisk verdi sam-
menlignet med den hallen som 
rommer mer enn hundre års in-
dustrihistorie i Brumunddal. 
Historien sitter i veggene.

i mange norske byer er gamle 
industribygg blitt ombygd og 
omdannet til tidsmessige kon-
tor- og forretningslokaler. Ha-
mar har et par gode eksempler i 
Nestlé-mjølkefabrikken og Ha-
mar Bryggeri. Skulle ikke det 
samme være mulig i Brumund-
dal? Arkitektene liker slike job-
ber.

i ByplansammenHeng har 

det stor betydning hvordan be-
byggelsen langs Nygata utfor-
mes. Nygata og Brugata er by-
ens to hovedakser, og med 
framtidig utvikling rundt ny 
jernbanestasjon vil Nygata få 
økt betydning. Vi tror at Nygata 
vil få et vennligere og mer inn-
bydende preg dersom Hymas 
får stå – i det minste bør det 
gamle og fine maskinverkste-
det bevares. Den femetasjes 
veggen mot gata som regule-
ringsplanen åpner for, virker 
ikke særlig innbydende.

jakten på sentrumsnære bo-
liger må ikke få oss til å kaste 
alle andre hensyn over bord. Så 
stor mangel på tomter er det 
ikke i Brumunddal. Dersom Hy-
mas jevnes med jorda, tror vi at 
brumunddøler i lange tider 
framover vil spørre seg: Hvor-
for gjorde vi dette?

Bjørg eva aasen, 
styreleder,  

Hedmarken lokallag  
i Fortidsminneforeningen HymasBygningen, nygata 13: – Dersom Hymas jevnes med jorda, tror vi at brumunddøler i 

lange tider framover vil spørre seg: Hvorfor gjorde vi dette? skriver innsenderen.   
 foto: BjøRg eva aasen
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Likestilling = kvinnekamp

foRtsatt viktig: 
– Det er fortsatt langt 
igjen til diskriminering og 
forskjellsbehandling på grunn 
av kjønn er avskaffet, og det 
er fortsatt mye ugjort for at 
kvinner og menn skal ha samme 
rettigheter og muligheter, 
skriver Helene Harsvik Skeibrok, 
regionleder Fagforbundet 
Innlandet. 

Hymas-kvaRtalet

Hymas – et kulturminne


