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Kommunalpolitisk kvindekamp
Så har det igen været kvindernes internationale kampdag. En af de ting der blev snakket lidt om - men efter
min mening ikke nok - er kvinders ret til at stemme og til selv at blive valgt til en lovgivende forsamling. Vi har
i dag ganske få kvindelige borgmestre. Det kan undre og så alligevel ikke. For hvis man skal have en
kvindelig borgmester - skal man have kvinder der stiller op. Og her knækker filmen - for det er meget få af os
der stiller op til kommunalvalg. Og hvorfor er det sådan?
Er det fordi vi ikke gider politik? Nej, det kan det ikke være, for hvis vi kikker et led længere ned, på
skolebestyrelser, børnehavebestyrelser og lignende, så er det ofte kvinderne der er i overtal. Er det på grund
af fordommene om at kommunalpolitik kun er for gamle mænd? Måske. Minister for ligestilling Karen
Jespersen talte 8 marts meget omkring aflønningen af kommunalpolitikerne som en hæmsko for kvinderne.
Ja - det er da en parameter – men der hvor stiletten for alvor trykker for os kvinder, når vi snakker om
kommunalarbejde, handler om noget så usexet som arbejdstider og arbejdsvilkår. I mange kommuner er
arbejdsmængden og mødefrekvensen steget kraftigt efter kommunalreformen. Også i den nye Sønderborg
kommune. Og når jeg kikker på min egen mødekalender, så er jeg glad for, at jeg er statsansat og ikke har
børn. For jeg kan ikke se, hvordan jeg ellers ville have kunne passe de ting ind i en hverdag med børn og
f.eks. butiksarbejde. I Sønderborg er Temaudvalget for tiden i gang med en undersøgelse blandt
kommunalpolitikerne omkring vores arbejdsvilkår. Jeg håber at det kan hjælpe os lidt videre. For vi får ikke
flere kvinder - og slet ikke enlige kvinder - ind i politik før end vi har sikret ordentlige arbejdsvilkår, både hvad
angår mødetider, mødefrekvenser og aflønning. Måske er tiden moden til den store offentlige diskussion om
hvordan vi får gjort kommunalpolitik til en reel mulighed for alle befolkningsgrupper uden at vi bliver til
levebrødspolitikere?
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