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Eksistens

RandersWeekend

Kvinder i kamp
Randers: Hvert år markeres den internationale kvindedag. Jeg er selv med til at arrangere dagen lokalt, hvor jeg bor. I den forbindelse blev jeg spurgt, om jeg da var rødstrømpe?
Ja og nej, er mit svar. Jeg støtter den oprindelige idé om, at kvinder og mænd skal
have lige ret. Dagen markerer dette, og kampen har blandt andet ført til, at kvinder på
lige fod med mænd fik stemmeret. Det var
et brud med den måde, man hidtil havde betragtet kvindernes forstand og ret til at være
medbestemmende.
Foruden stemmeretten har kvinderne her
og i lande, som vi sammenligner os med, fået adgang til samme uddannelser som mændene, samme vilkår for at udvikle karrierer
og opnå samme typer stillinger og næsten
samme lønforhold. Det har været en lang sej
kamp, som krævede kvinder – rødstrømper
- på barrikaderne. De har brugt kampvåben,
som var de mænd - for at komme til.

Stadig aktuelt
Men kampen er dog stadig aktuel, og i EU er
der netop nu lagt op til at vedtage love om,
hvordan fordelingen af mænd og kvinder
skal være i bestyrelser og udvalg. Det er da
tankevækkende her mere end 100 år efter!
Kvinder af i dag uddanner sig, bliver
kunstnere, de regnes med i arbejdsstyrken,
sidder i regeringen og meget mere. Kvinderne har langt hen ad vejen fået ligeret.

Men var det det, de oprindelig ville?
Konsekvensen af at få stemmeret blev også, at kvinderne påtog sig andre og flere ansvarsområder. Dette uden at nogen egentlig
overtog nogle af deres!
Jeg møder ofte unge kvinder med et til to
børn - kvinder, der er stressede, deprimerede
og ikke magter det hele. De er forbandet af
dilemmaet omkring at tage vare på en passende indtjening/karriere og passe deres
børn og parforhold. Der er simpelthen ikke
overskud til det hele.

Gå på kompromis
De må gå på kompromis med deres inderste
instinkter og værdier om at ”tage vare på”
og bliver syge.
Samtidig med, at kvinderne har ”forladt”
hjemmet, passes børnene. Den største del af
opdragelsen varetages af andre voksne, som
ikke er forpligtet til at være mere involveret
i det enkelte barn, end at det kan formuleres
i formålsparagraffer. Børnene er efter mange
pædagogers udsagn også anderledes end for
blot 10-15 år siden. De er oftere syge, asociale,
tager ydelser for givet og forventer at bliver
passet op.

Ligeværd
Forældrene mærker det- river sig i håret
over ikke at slå til.
Ingen tør sætte spørgsmålstegn ved, om
det er godt for det enkelte menneske, bør-

Fakta
Kvinders valgret
{{ Kravet om stemmeret (for kvinder) blev første
gang rejst i Folketinget i 1886, da venstrepolitikeren
Fredrik Bajer stillede et lovforslag, der skulle
give skattebetalende kvinder i København
stemmeret til byens borgerrepræsentation.
{{ Folketinget var positivt stemt, men Landstinget
nedstemte forslaget. Argumenterne var bl.
a., at kvinder var uegnede til politisk arbejde
pga. deres specielle psyke, og at man ikke
skulle gøre ægteskabet til en politisk slagmark
ved at give kvinder deres egen stemme.

Brevkasse
{{ Brevkassen om
livet og hverdagen
er et element i
RandersWeekend
{{ Har du
spørgsmål til
din aktuelle
situation eller et emne, du ønsker berørt, kan du
sende en mail til Helle Skjerk på helle@favnta.dk

Kvinfo.dk

nene, familien eller samfundet for den sags
skyld, at kvinderne har ”vundet” kampen,
forladt hjemmet og begravet sine instinktive
kvindelige værdier.
Måske er det tid at tænke nyt – nu hvor vi
næsten har ligeret.
Mit bud er at arbejde på en ny front - for
ligeværd!
Ligeværd er at sætte pris på hinandens

potentialer, forskelligheder, iboende værdier og give dem mulighed for at blive udlevet.
Grundlæggende er kvinder og mænds instinkter forskellige og værdifulde. I mine øjne har vi hidtil forsøgt at omstøbe kvinder i
mændenes billede.
Med ligeværd kunne vi generhverve retten til de kvindelige værdier – for børnenes,
mændenes og samfundets bedste!
Kærlige kvindehilsner
Helle Skjerk
NLP Coach og psykoterapeut

