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“Gender mainstreaming er en globalt akseptert strategi for å fremme likestilling ... Integrering 
innebærer at kjønnsperspektiv og oppmerksomhet mot målet om likestilling er sentrale for 
alle aktiviteter.” - UN Women

Da Wien i 1991 hadde en utstilling kalt “Hvem eier byrommet - kvinners hverdag i byen”, 
oppdaget kommunen at kvinnens måte å bevege seg rundt på og å bruke byen var mye mer 
komplekst enn menn. I 1999 spurte politikerne innbyggerne i en bydel om hvor ofte og hvorfor 
de brukte offentlig transport. Mens menn oppga at de ofte dro med bil eller brukte offentlig 
transport mellom jobb og hjem, sa kvinner at de brukte offentlig transport til alle mulige 
ærender. Det var mer sannsynlig at kvinnene fordelte tiden mellom arbeid og familieærend. 
På bakgrun av dette har Wien utarbeidet en strategi for å forbedre de offentlige byrommene 
for alle .

Tiltak som mer lys og utvidede fortau og bedre tilgang til offentlige transportmidler har 
blitt satt i gang for å gi mer trygghet og lettere framkommelighet. “Gender mainstreaming”  
handler ikke bare om en likestilling blant kvinner og menn, men også om å gi plass til 
handikappede, eldre og andre grupper. Noe som også går under konseptet “fair shared city”.  
Parker ble bedre designet for å få plass til både gutter og jenter, da undersøkelsen som ble 
gjort oppdaget at jenter over 9 år bruker parker mindre enn gutter. Ved å legge til flere stier og 
utganger av en park, i tillegg til flere områder med badminton -og volleyballbaner, var det en 
umiddelbar endring.

Dette temaet interesserer meg, og jeg vil bruke til min diplom for å se hvordan man kan 
planlegge bedre byrom ved å implementere disse prinsippene fra tidlig start. Dette stiller også 
spørsmålene, er Oslo en rettferdig delt by? Er det stor forskjell på hvordan kvinner og menn 
bruker byrom i Norge? Og føler jenter seg like velkommen alle steder som enkelte gutter gjør 
etter fylte 9 år? 

Jeg ønsket å dra for å se hvordan en by som har implementert disse prinsippene i sin 
planlegging er, og hvordan byrommene oppleves. Er det noe som skiller dem fra andre? 
Under studieturen min tok jeg også en tur til Budapest for å sammenlikne disse to byene.
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Stadtpark, Wien



Christian-Broda-Platz

Denne parken er et av mange 
prosjekter i Wien med tanke på “gender 
mainstreaming”. Transformasjonen av 
denne parken gjorde det attraktivt for 
flere å være her. Selv i februar, var det 
mange som nøt ettermiddagssolen, og 
tilsynelatende antall menn og kvinner 
var likt. Ved å ha flere forskjellige 
områder i parken, ble det mulig å trene, 
sitte uforstyrret eller møte andre foreldre 
ved lekeplassen, da folkene hadde en 
tendens til å samle seg der.

Christian-Broda-Platz oppfattes som et 
veldig tydelig sted på grunn av de røde 
stolpene plassert rundt på plassen. Det 
er flere sitteplasser rundt om kring, og 
det gir rom for å enten sitte i grupper 
eller alene. Stolpene gir i tillegg også lys 
når det blir mørkt.

Bruno-Kreisky- Park

Karls Garten
Parken ligger tett opp til t-bane 
stasjonen.  Det går en trafikert vei ved 
siden av, og leder mot Karlskirche. Dette 
virker som et lite pust midt i sentrum. 
Denne parken har i likhet med de andre 
parkene flere soner for ulike aktiviteter 
som skating, lekeplass og sitteplasser. 
Parken har løst inngangene til parken 
og t-banen på en måte som gjør at 
den føles naturlig og lett tilgjengelig for 
funksjonshemmede og barnevogner 
med skrånende løeninger der trinnene 
er inkludert og ikke omvendt.



Frauen-Werk-Stadt 1

Frauen-Werk-Stadt er et boligprosjekt primært planlagt av og for kvinner hvor hovedfokus 
ligger i å støtte kvinner i sine omsorgsoppgaver. Som tidligere nevnt, ble det oppdaget at 
kvinner bruker byen forskjellig og tok mer ansvar for husarbeid og familieærend enn menn. 
Det er lagt opp til  gode naborelasjoner, og boligmiljøet skal gjøres attraktivt og trygt. Boligen 
ligger i nærheten av trikken og flere butikker. Det er også en barnehage i blokken, noe som 
gjør det raskt og enkelt å levere og hente barnet. Å vandre her på dagtid fikk det til å virke som 
et veldig rolig område med flere soner, noen områder å leke på og andre grønne områder. 
Å ha leilighetene vendt innover, gjør det trygt å la barna leke utenfor uten å bekymre seg for 
trafikken.


