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’Julemandens værksted’ mangler kvinder 

Hvordan får vi flere kvinder til at engagere sig i politik?, lød overskriften på debatmøde i et lille 

rødt spejderhus på Østerbro. Forfatter Kristina Stoltz tog med. 

  

Godt gennemblødt efter en længere cykeltur fra Amager i silende regn, når jeg frem til Sibeliusgade 

på ydre Østerbro. 

Jeg leder efter DUI-huset, hvor der denne aften afholdes torsdagsbar om kvinder og politik. Det er 

Grethe Shibli, der stiller op til Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet, der har 

inviteret den garvede partifælle og folketingspolitiker Mette Reissmann til en snak om køn og 

politik. 

Jeg passerer en vinterlukket haveforening på den anden side af en længere karré med alment 

boligbyggeri. Jeg bliver i tvivl om,  jeg er kørt forkert, indtil stearinlysene i et lille rødt spejderhus 

lyser op i mørket. Kan det virkelig være her? Jeg er nær ved at skride i de sæbeglatte nedfaldsblade, 

da jeg gør en hård opremsning på min cykel. Jeg havde forestillet mig en sportshal af en slags, hvor 

en større menneskemængde ville anvise vejen. 

Jeg er knap trådt ind ad hoveddøren i det lille hus, før to smilende kvinder byder mig velkommen. 

Det er selveste værten, Grethe Shibli, og hendes assistent, Betty, der straks tager imod min våde 

frakke for at hænge den til tørre på en bøjle i entreen. 

De to kvinder er ved at dække op med kaffestel og småkager på de lave borde mellem 

sofaarrangementerne i det mindste af husets lokaler. Jeg spørger, om det ikke er lidt vovet kun at 

dække op til så få – sæt vi nu bliver mange? Men Shibli forsikrer mig venligt om, at hun 

nogenlunde har styr på, hvor mange vi bliver. 

Da klokken bliver syv, føles stuen faktisk pakket, til trods for at det kun er ti mennesker, foruden et 

spædbarn og et større barn, der er mødt op. Selv om vi ikke er flere, er spredningen i både alder, 

køn og etnicitet relativ repræsentativ: Fire mænd og seks kvinder, tre med anden etnisk oprindelse 

end dansk, og alderen ligger et sted mellem sidst i 20’erne og begyndelsen af 60’erne. 

Grethe Shibli og Mette Reissmann tager plads på to høje barstole overfor sofagrupperne. Shibli 

byder velkommen og introducerer sig selv. Hun fortæller, at hun efter at have siddet i S-

lokalbestyrelsen i en del år nu har besluttet at stille op, for der er alt for få kvinder i politik. 
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»Hver fjerde inde på Københavns rådhus er kvinde«, siger hun, »det er slet ikke nok, og jeg har 

inviteret Mette Reissmann her i aften i håb om, at hun måske kan gøre os klogere på, hvorfor der 

stadig er så få kvinder i dansk politik«. 

Reissmann, som mange også kender fra tv-programmet ’Luksusfælden’, vil gerne indlede med en 

lille anekdote om en af sine første oplevelser i dansk politik. Det var som at træde ind i  

julemandens værksted, fortæller hun: 

»Der sad syv mænd i lokalet. De havde alle sammen fuldskæg, og de var alle over 60. Da de hørte, 

at jeg var enlig mor, var de ikke så sikre på, at jeg ville kunne klare jobbet. Jeg skulle overbevise 

dem om, at det kunne jeg sagtens. Det havde aldrig været tilfældet, hvis det havde været en enlig 

far, der stillede op som folketingskandidat«. 

Hun fortæller om sin opvækst i Esbjerg hos en mor, der opdrog sine døtre til at tro på sig selv: »’I 

kan ligeså meget som drengene’, det var det, hun altid sagde. ’Og hvis nogen fortæller jer andet, 

skal I ikke tro på dem’«. Reissmann takker sin mor for, at de gamle mænd i ’Julemandens værksted’ 

ikke sådan lige kunne vælte hende af pinden. 

»Tonen, debatkulturen i politik er rå«, fortsætter hun, »og det tror jeg desværre skræmmer en del 

kvinder væk«. Man skal kunne tåle at få nogle rap over fingrene, og det får man, når man er 

kvindelig politiker – især af mænd. Hun gør det klart for os, at det er hverdagskost for kvindelige 

politikere at måtte tåle intimiderende kommentarer eller bemærkninger om, at man alene på grund 

af sit køn ikke kan klare det ene og det andet, og at man derfor konstant er på overarbejde for at 

bevise det modsatte. 

En lille babydreng i armene på en ung far pludrer veltilfreds, og måske tænker de fleste ligesom jeg, 

at der stadig er håb for feminismen blandt de yngste. For ifølge Reissmann begynder det allerede i 

vuggestuen. Det er ved at være på tide, at vi kører gravkøerne ind på småbørnsstuerne og smider 

perlepladerne ud, så vi kan få nogle pigebørn, der også tør give sig i kast med tal og teknik, siger S-

politikeren polemisk. 

Det åbnes for spørgsmål fra tilhørerne, og den unge far med den lille ’feminist’ i armene lægger ud. 

Han vil gerne vide, om Mette Reissmann synes, at der findes et særligt kvindeligt perspektiv på 

politik, som ikke er tilstrækkeligt udbredt. 

Svaret er utvetydigt ja, for i modsætning til sit parti, er det Mettes klare holdning, at mænds og 

kvinders barsel ved lovhjemmel bør være den samme, og at der selvfølgelig bør være 

kønskvotering, når det kommer til bestyrelser og direktionsgange. 
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»For som det ser ud nu, går udviklingen simpelthen for langsomt. Da jeg var 25 år, troede jeg, at der 

ville være en langt højere grad af ligestilling, men nu er jeg 54 år gammel, og vi er langt fra nået så 

langt, som jeg havde troet, vi ville være. Jeg når at gå i graven, før der sker noget som helst«, siger 

hun. 

Men det er ikke en forbedring af kvindernes repræsentation og rettigheder, den unge far er 

interesseret i. Han vil vide, om der er et overordnet kvindeligt perspektiv på forskellige 

politikområder. 

»For eksempel internationale konflikter?«, spørger han, »skal man gå i krig, eller skal man undlade 

at deltage i krig – kunne der i en sådan sammenhæng være forskelle på den mandlige og den 

kvindelige politikers perspektiv?«. 

Mette Reissmann ryster på hovedet. Nej, det er ikke hendes erfaring. »Men når det kommer til 

kvindeproblematikkerne, barsel, kvinders sundhed, uddannelse osv., så er det min helt klare 

erfaring, at mine kvindelige kollegaer har en større veneration for disse emner end mine mandlige 

kollegaer har. Jeg oplever hele tiden i debatter, selvom vi skriver 2017, at mænd himler med øjnene, 

når jeg påpeger uligheden mellem kønnene«. 

Den unge far stiller sig stadig ikke tilfreds med Reissmanns svar. Han mener tilsyneladende, at der 

må være en bedre grund til at få flere kvinder ind i politik end blot den ligestillingsmæssige. 

Nu blander en ældre mand med sort kasket sig i debatten. Som tillidsrepræsentant savner han flere 

politisk engagerede kvinder inden for sit fagområde. 

Snakken er efterhånden blevet livlig. En tredje mand blander sig, men hvad med de tilstedeværende 

kvinder? Hvorfor siger de ingenting? 

Efterhånden kommer nogle få af dem på banen, men det er overvejende mændene, der fører ordet. 

Er det i virkeligheden derfor, vi ser så få kvinder i politik? Fordi alt for få kvinder tør stille sig op 

og bare sige, hvad de mener? 

Det regner ikke længere, da jeg skal cykle hjem. De farvestrålerne valgplakater lyser op i mørket 

alle vegne. Det er som om de er blevet tydeligere nu, og jeg lægger mærker til, at en god del af dem 

er portrætter af kvinder, der enten stiller op for første gang eller er garvede i kommunalpolitik. Men 

går det, som det plejer, vil mændene løbe med langt de fleste pladser i både byråd og i regionerne. 

Jeg løfter fødderne af pedalerne og strækker benene ud til siderne på vej hen over en af de dybere 

vandpytter. »Denne gang vil jeg stemme på en kvinde«, mumler jeg for mig selv. Trods min 

forsigtighed sprøjter det alligevel op på mine bukseben, og da jeg når ud til Østerbrogade, råber jeg 

det, så højt jeg kan: ”Stem på en kvinde!” 
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Kristina Stoltz, reportage, Politiken, november 2017 


