
 

Aktuelt 

 

Onsdag 9. august 2000 

Med livet i hænderne 
At tale om kvindernes magt i hjemmet er bare et andet ord for undertrykkende dobbeltarbejde. Ligestilling er at 

støtte kvinderne i at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. 

Af: Jette Hansen 
 

En rigtig fantastisk historie går for tiden sin sejrsgang over landet. Kvinderne vil ikke slippe magten i hjemmet. Og 

hvad skal vi gøre?  

Historien har således optrådt regelmæssigt i Politikens sommerdebatserie om ligestilling, hvor den generøst bringes 

til torvs af kvinderne selv. Men den har sandelig også nået ministerniveau: Kvinderne må afskrive deres magt i 
hjemmet, formanede minister for ligestilling, Jytte Andersen, i forbindelse med FN's kvindekonference i New York.  

Tidligere på året bidrog undervisningsminister Margrethe Vestager med samme tolkning af 

ligestillingsproblematikken, da hun udtalte sig til Aktuelt om, hvordan det var at få ministerliv til at gå op med 

kvindeliv: 'Man ville gerne have ligestilling på arbejdsmarkedet, men spørgsmålet var, om man også ville have det 

derhjemme. Om man var villig til at give magten fra sig', sagde hun.  

Selv fortæller Margrethe Vestager, at hun har måttet overdrage både ansvar og magt i sit eget hjem til andre. 

Familien har ung pige i huset, og rens, vinduespudsning og rengøring, betaler den sig fra.  

Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke også er en måde at fortælle selve historien om kvindernes uligestilling på. Ja, 

ikke fordi nogen vist siger det direkte, men ligger den konklusion ikke snublende nær, at hvis kvinderne har 

ligestillingsproblemer, skyldes det, at de monopoliserer omsorgen og klynger sig til magten i hjemmet. Og det kan 

de jo bare tage at lade være med.  
Som Jytte Andersen udtalte: 'Kvinderne må holde op med at monopolisere på omsorgsområdet og give plads til 

fædrene'.  

Ja, hvad skal vi dog gøre?  

Godtager man et kort øjeblik tankegangen, kan man blot undre sig over, at den helt indlysende konklusion ikke er ad 

politisk vej at støtte de stakkels mænd, som de magtfulde kvinder åbenbart ekskluderer fra hjemmets sfære.  

Adspurgt om det da ikke ville være en god idé, at Danmark kopierede Norges og Sveriges og Islands politik med at 

satse på øgede orlovsmuligheder til mændene, svarede Jytte Andersen nemlig nej. 'Det giver ikke mening at tvinge 

mændene til noget, de ikke har lyst til', mener hun.  

Lidt forbløffende, dels fordi mændene hverken i Sverige, Norge eller Island er tvunget til at bruge de 

orlovsmuligheder, staten tilbyder dem, og dels fordi problematikken nu pludselig er at mændene ikke har lyst?  

På den anden side svarer det meget godt til, hvad Kresten Lidegaard fra Maskulint Forum sagde ved samme 

lejlighed: 'Orlovsordninger er ikke vores dagsorden. Når man taler om orlovsordninger, så er den primære grund 
ikke at knytte bånd mellem far og barn. Det er derimod at få svækket mændene på arbejdsmarkedet. For os er det 

primære, at mænd har de samme juridiske rettigheder som kvinder, især på forældremyndighedsområdet'.  

Nu behøver man gud ske tak og lov ikke at tage Kresten Lidegaards holdning til indtægt for hver eneste mand i 

kongeriget. Alligevel udtrykker Kresten Lidegaards udtalelser - i deres fuldstændige og ustrategiske mangel på 

hensyntagen til enhver norm om anstændighed og politisk korrekthed - noget om de nøgne interessemodsætninger 

mellem mænd og kvinder.  

Det er bedre for mændene at få kvinderne til at tage hovedansvaret end faktisk at dele omsorgsarbejdet lige. På 

denne måde bevarer de nogle fordele i konkurrencen ude på arbejdsmarkedet. Den magt, mændene kan være 

interesseret i, ligger ikke i den tætte relation til barnet - den kvinderne angiveligt monopoliserer - men i at sikre sig 

så mange juridiske rettigheder i forbindelse med faderskabet som muligt.  

Kresten Lidegaards udtalelser er med andre ord rene ord for pengene. Spørgsmålet er så, hvad vi i forhold til disse 
indlysende interessemodsætninger også synes er legitimt.  

I virkelighedens verden er diskussionen om kvindernes monopolisering af magten i hjemmet jo absurd og afsporet. 

Når jeg hver eftermiddag sætter mig op på min cykel for at køre hjem til mine børn på seks og otte, så gør jeg det 

med livet i hænderne.  

Det er med livet i hænderne, at jeg bader dem, læser lektier med dem, smører deres madpakker, spiser med dem, 

læser godnathistorie for dem og lytter til det de fortæller fra deres dag i skolen og på fritidshjemmet.  

Jeg gør det med livet i hænderne og hjertet hamrende af skræk, for hvad nu hvis det går galt. Tænk hvis jeg ikke når 

at få været nok for dem.  

Mange dage lykkes det ikke at lytte og give omsorg og opmærksomhed sådan som jeg føler det bør være. Dage hvor 

jeg er adspredt, sur, indadvendt. Jeg lover mig selv, at næste dag må jeg gøre det bedre.  

Det er en af offentlighedens absolutte yndlingsfortællinger, at dette her er den moderne kvindes indbildte frustration, 

der kommer sig af, at hun slår sig oven i hovedet med det forældede og desuden forløjede og forlorne idealbillede af 
50'ernes hjemmegående husmor.  

Men jeg ved bedre. Det er det ikke! Børnene har brug for, at man er der, tilgængelig for dem. Længere er den ikke. 

http://www.rolf-r.dk/lsbrv/Man_kan_ikke_vaere_ven_med_alle_yvere.htm


Og det er simpelthen svært at nå og at have kræfter til med et moderne fuldtidsjob, sådan som de fleste af os 

immervæk har.  

Der er lavet en undersøgelse, som viser, at kvinders daglige stresskurve stiger i perioden umiddelbart før arbejdstids 

ophør, mens mændenes falder. Det er bare et andet udtryk for kvindernes såkaldte magt i hjemmet.  

Nej, hver dag sætter jeg mig op på cyklen og prøver at få noget til at lykkes, som er forfærdeligt svært og 

forfærdeligt vigtigt.  

Det gør jeg og tusindvis af andre kvinder. Vi gør det med livet i hænderne og uden hensyn til, at vi er trætte. Blot 

fordi mændene ikke i lige så høj grad gør det samme, skal man så finde sig i at høre det kaldt magt i hjemmet og 

monopolisering af omsorgen?  
Jeg synes det ikke! At kvinderne i det hele taget finder sig i det - ja, at flere gladeligt synger med på sangen, er 

ganske ufatteligt for mig. En lignende disrespekt for kvinders samfundsmæssige indsats skal man efter min mening 

lede længe efter.  

Adspurgt mente Margrethe Vestager nok, at opgaverne deles ligeligt i ministerhjemmet på Amager. Ved at 

uddelegere husarbejde og omsorgsfunktioner opnåede Margrethe Vestager altså ligestilling.  

Nu er det sidste Margrethe Vestager ønsker at påstå, at hun på nogen måde er repræsentativ for kvinder. Ministeren 

er udmærket klar over, at hun tilhører et privilegeret mindretal og kalder sin egen historie uinteressant i 

sammenhængen.  

'Det interessante er, hvordan folk (....) som har faste arbejdstider og mindsteløn eller lidt derover, kan få det til at 

hænge sammen'.  

Det er jo sandt. Men spørgsmålet er, om Margrethe Vestagers historie ikke alligevel netop er repræsentativ for 
kvinders vilkår: Ligestilling - og magt i samfundet på lige fod med mændene - kan man kun opnå på den betingelse, 

at man skyder familien af. For det er jo det man gør med ung pige i huset og folk til alt husarbejdet.  

Ligestilling kan kvinderne få, hvis de skyder familien af. Men hvis familien nu netop er en del af det kvindelige 

projekt, er det så ligestilling?  

Hvis det er sådan, at familien til stadighed i højere grad er kvindernes projekt end det er mændenes, så handler 

ligestilling vel om, at kvinderne har brug for at blive hjulpet og støttet med det projekt - og ikke for at få at vide, at 

hvis de vil have ligestilling så må de altså holde op med at monopolisere omsorgen. Med mindre nogen da i ramme 

alvor mener, at der er folk i dette samfund, det være sig børn, syge eller gamle, der flyder rundt i urimelige ødsle 

mængder omsorg. Men det ved vi jo godt ikke er tilfældet. Tværtimod. Det er det modsatte, der er problemet.  

Magt i hjemmet er bare et andet ord for dobbeltarbejde. Og dobbeltarbejde er undertrykkende. Kort og godt. 

Ligestilling er at støtte kvinderne i at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Ligestilling er at sikre både 
mænd og kvinder mulighed for at lægge mere tid ind i familien. 

 

 

 

 

At tale om kvindernes magt i hjemmet er bare et andet ord for undertrykkende dobbeltarbejde. Ligestilling er at 

støtte kvinderne i at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. 

 

 

Læserbrev 

  Af Jette Hansens indlæg "Med Livet i hænderne" 9/8 fremgik, at det er lykkedes denne at formulere definitionen på 

ligestilling:" Ligestilling er at støtte kvinderne i at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen". 
  Med den defintion behøver landet intet Ligestillingsråd. Mænd har alle dage støttet kvinder med den slags. 

Problemet med kvinder er, at de absolut vil arbejde uden for det hjem, som får familien til at hænge sammen. 
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