
Kvinder, kødgryder og kompetencer

af  Merete Bøye
Når dette tidsskrift bliver udgivet, er det Kvindernes Internationale Kampdag. Det smager
af  brændte  bh’er  og  ø-lejre  fulde  af  indignerede  og  humorforladte  70’er-kvinder,  men
dybest set er ligestilling stadig en alvorlig sag, som nok kan være berettiget anledning til en
enkelt dag med skåltaler og demonstrationer til fordel for kvinders rettigheder rundt i hele
verden.

Kvindesags-organisationer som Kvinfo og Dansk Kvindesamfunds måde at prioritere deres
sager på vækker berettiget undren hos mange. Hvordan kan det fx være, at der ingen ende
ende er på den harme, det kan vække hos dem, når Donald Trump siger pussy, mens det
overhovedet  ikke  interesserer  dem,  at  deres  muslimske  medsøstre  i  stadig  videre
udstrækning går tildækkede rundt i det offentlige rum? Svaret blæser vel i vinden.

Det vigtigste ligestillingsspørgsmål p.t. må uden sammenligning netop være kvinders stilling
i  den islamiske  kulturkreds,  og heldigvis  er  der  også  mange kvindesagsforeninger  i  den
islamiske verden, der – ofte med fare for liv og lemmer – adresserer disse problemer.

Men den næstvigtigste sag må her til lands være at vedligeholde den ligestilling, som vi har
tilkæmpet os. Her mener jeg, det kan være farligt om end fristende, at romantisere de gode
gamle dage, da kvinderne helligede sig hjemmet fuldt og helt. Jeg har selv i visse perioder
”gået hjemme” og har også arbejdet på halv tid, og det var rart at have god tid til at snakke
med børnene, hente dem i skolen og så videre. Men jeg er også taknemmelig for at have
kunnet tage en uddannelse på lige fod med mændene, og for at jeg nu igen kan arbejde på
fuld tid.

Jeg  ville  nødig  gentage  min farmors  lidelseshistorie.  Hun var  både begavet  og i  ordets
egentlige  forstand  kreativ:  hun  malede,  spillede  klaver  og  sang.  Hun  arbejdede  i  en
boghandel, men sagde sin stilling op, da hun blev gift med min farfar. Farfar var en rar
mand, men han passede ikke særlig godt sammen med Farmor. Min farmor var en festlig og
udadvendt kvinde, men da hun var blevet gift, sagde min farfar, at nu kunne hun pakke sine
balkjoler i mølpose, for nu var det slut med det. Og det var det. For det var noget, han
bestemte, for han var manden.

De fik to børn, og min farmor gik hjemme og passede dem, mens min farfar passede sit
arbejde som bogholder og i sin fritid tog ud på vandreture. Mens Farmor vaskede op, sang
hun i køkkenet, eller tændte for transistorradioen. Så kom min farfar og lukkede døren,
fordi der skulle være ro, så han kunne hellige sig sin frimærkesamling, sin dagbog eller sin
klumme i Aarhus Stiftstidende, hvor han skrev om alle de spændende ting, han oplevede
uden for hjemmet.



Da min far giftede sig med min mor, som var "frigjort" og ville studere, blev min farmor
forarget og bitter, og brugte en del tid på at prøve at gøre livet surt for min mor. Det hed
sig, at hun syntes, min mor skulle koncentrere sig om at passe min far i stedet for at dyrke
sine egne ambitioner. Men jeg har egentlig altid tænkt, at det også var ud af  ren og skær
misundelse.

Farmor ville  gerne  have  været  ude  at  rejse  og  set  lidt  af  verden,  men det  kunne  hun
desværre ikke, for Farfar havde den idé, at han ville se hver en plet i Danmark, før han ville
til udlandet. Det nåede han ikke, inden han døde som 72-årig og efterlod min farmor som
en relativt velbeslået enke. Kort tid efter rejste farmor en tur til Mosel med en veninde.
Siden kom hun også til Mallorca, hvor hun muntrede sig i festligt lag med bl.a. komikeren
Kaj Løvring. Så hun fik da et farverigt livs-efterår.

Min tilværelse kan af  og til være slidsom, fordi både min mand og jeg har arbejde, samtidig
med at vi selv skal passe vores tre børn. Jeg fæstner mig ved, at hardcore-erhvervskvinder,
der driver karriere på fuld tryk samtidig med at de har små børn, ofte har mødre, der er
parate  til  at  springe  til  som barneplejersker  på  nærmest  fuld  tid.  Man kan  nævne  Eva
Persson, der til Berlingske Business sidste år fortalte, at hendes forældre var flyttet ind hos
hende for at passe hendes baby. Eller Lene Espersen, der tog både sit barn og sin mor med
ind på kontoret hver dag, mens hun var justitsminister. Jeg er, som mange andre kvinder i
Danmark, anden generations-udearbejdende og har ikke den mulighed.

Vi  når ikke "det hele" hjemme hos os,  men vi  har valgt at  forsømme gulvtæpperne og
køkkenet  i  stedet  for børnene.  Vores hus er  lidt  træls  at  se  på,  ikke rent  og pænt som
farmors lejlighed, men vi lever med rodet.

Jeg mener, kvinder skal passe på med at ønske sig "tilbage til kødgryderne". Det er fint, at
man  har  valget;  men  vi  leger  med  ilden,  hvis  vi  begynder  at  ville  genskabe  fortidens
kvinderolle. Det er ikke bare pjat, når man taler om, at kvinder var undertrykte. Det var de
faktisk, og det kan de blive igen.  Jeg spår i hvert fald, at jo flere kvinder, der vælger at gå
hjemme, des oftere vil man se kritik af, at samfundet bruger penge på at lade kvinder tage
lange uddannelser,  som de ikke bruger.  Og jo flere kvinder,  der vælger et liv som ”the
woman  behind  the  man”,  des  stærkere  vil  fordommene  om,  at  kvinder  er  mindre
udadvendte og mindre intelligente end mænd, vokse sig.

Man kunne dog ønske sig,  at  kulturen i  Danmark ændrede sig,  sådan at  det  blev mere
almindeligt at se småbørnsmødre forlade arbejdsmarkedet i en periode på måske 5-7 år for
derpå at vende tilbage. Dette anses i Danmark over en bred kam for at være eksotisk og
lettere mistænkeligt, men i andre lande såsom USA er det mere udbredt. På den måde kunne
man sikre de små børn et tæt bånd til deres mor i de vigtige første år af  deres liv. Det
behøver  slet  ikke  blive  dyrt,  for  hvis  man  lod  ”pengene  følge  barnet”,  sparede  man
udgifterne til mange dyre pasningspladser i vuggestuer og børnehaver. Man behøver heller
ikke være bekymret for, om kvinderne støver helt til og mister alle deres arbejdsmæssige



kompetencer.  I vore dage er det  så moderne at være empatisk,  innovativ,  kreativ og en
teamplayer, og jeg kan ikke forestille mig noget, der kvalificerer et menneske bedre i disse
retninger, end det at stå med hovedansvaret for opdragelsen af  tre-fire småbørn.


	Kvinder, kødgryder og kompetencer
	af Merete Bøye


