
Det er 100 år sidan vi fekk stemmerett. 
Norske kvinner er dei mest likestilte i 
verda. Vi har mykje å rope hurra for. 

L ikestilte kvinner betyr likestilte menn. Det er jo ein 
naturleg konsekvens. Etter kvart som kvinna brukar 
meir tid på jobb, må mannen ta meir ansvar heime. 
Det er ein balansegang, det er eit !nstemt rekne-

skap. Som ei følgje, har den moderne mannsrolla blitt mju-
kare. Det syns eg er !nt å sjå. Menn er blitt omsorgsper-
sonar, (nesten) på lik line med kvinnene.

Slik har det jo slett ikkje alltid vore. I 1950 var det "å kvin-
ner som jobba. Familien produserte åtte timer normalar-
beidsdag. No, i likestillingslandet, forventast det at både 
mor og far jobbar. Det vil seie at familien skal produsere 16 
timars arbeidsdag. Kvar skal familien ta den tida frå?

 Trass i oppvaskmaskin og internett, er ikkje jobben hus-
mora gjorde på femtitalet, heilt borte. Å oppdra barn er 
ikkje noko ein kan ta lett på. Døgnet har framleis berre 24 
timar, og støvet, det legg seg like forbanna, no som før.

I det siste har det vore fokus på at kvinner ikkje berre bør, 
nei vi må(!), jobbe heiltid, er kravet. Det er det beste for 
samfunnet, må vite. Slik held vi dei kapitalistiske jula i 
gang. Vi må prestere og produsere. Heile tida. 

Så mykje som kvar #erde norske kvinne jobbar deltid. 50 
prosent av norske mødrer jobbar deltid, medan 5 prosent 
av norske fedrar jobbar deltid. I likestillingslandet. Samti-
dig har kvinner 60 prosent høgre sjukefråvær enn menn. 
Og det aukar for kvart barn vi "år. Så var vi kanskje ikkje 
heilt likestilte likevel.

Det ikkje rart både kvinner og menn går på ein vegg eller 
to. Det er ikkje rart folk skil seg. Det er ikkje rart vi kan bli 
litt slitne, alle og einkvar. Sjølv her, i verdas beste og mest 
likestilte land. 

Det er ikkje lett å følgje opp alle meldingar frå skulen, alle 
fritidsaktivitetane, "å tid til lekser og leik og kos og moro og 
ein sunn, god middag, når alt skal pressast inn i tre timar 
mellom jobb og legging. Prestasjonssamfunnet er like krev-
jande heime som på jobb. Kabalen går ikkje opp med to for-

eldre i full jobb. Samstundes, korleis skal vi ha råd til å la 
vere?

Samfunnsøkonomi er som kjent meir enn kroner og øre, 
meir enn dei tala som står med to strekar under svaret på 
årets statsbudsjett. Samfunnsøkonomi handlar også om 
trivsel, om helse. Korleis eg og du har det, verkar inn på 
brutto nasjonalprodukt. Korleis vil dette reknestykket sjå 
ut viss alle kvinner jobba heiltid? Ville vi, og ungane våre, 
bli mindre sjuke?

Stress er ikkje god samfunnsøkonomi. Det er mykje 
snakk om helse i dag. Det er mykje snakk om kosthald og 
trening. Det vi ikkje snakkar så mykje om, er den mentale 
helsa. Korleis vi har det. Eg lurar på, om det er samfunnsø-
konomisk tjenleg å legge press på at kvinner skal prestere 
og produsere meir. Er det slik vi bygger landet?

Vi er vant til å tenke verdiar i kroner å øre. Men det men-
neskelege aspektet er ein verdi vi ikkje kjem utanom, uan-
sett kor hardt økonomane prøver. Det er eit gode for sam-
funnet, at folk har det bra. At vi har overskot til å ta vare på 
oss sjølv og kvarandre, til å smile og slå av ein prat når vi 
møtes. Ikkje berre haste av garde. Det er god samfunnsøko-
nomi at vi bryr oss om kvarandre. At vi er friske, i kropp og 
sjel. Då må vi ha tid til å gjere det vi har lyst til, Ikkje berre 
det vi bør og må.

I sommar har eg tenkt å gjere ein innsats for samfunnsøko-
nomien. Det har lite med jobb å gjere, og mykje med trivsel 
å gjere. Eg vil ta opp att ein vane eg hadde frå då eg var 
student. Med jamne mellomrom skreiv eg ei liste over kva 
eg hadde lyst å gjere dei neste månadene. 

Lystliste kalla eg den, og der stod det stort og smått. Eg 
ville bade i elva, skrive dikt, reise på hytta, spele meir tverr-
$øyte, danse, besøke farmora mi, safte og sylte, slike ting. 
Ikkje at eg såg så mykje på den etterpå, men eg fann den 
kanskje att etter nokre månader, og då kunne eg sjå, om eg 
hadde "ått gjort noko av det eg hadde lyst til. Og så kunne 
eg skrive ei ny. 

Når presset innanfrå og utanfrå er så stort, er det ikkje lett 
å vite kva vi har lyst til, eigentleg. Så eg slår eit slag for at vi 
!nn tilbake til lysta. Det passar jo bra no som det er sommar 
og tid for ferie. Å kople ut er sunt for kropp og sjel. Og god 
samfunnsøkonomi, i alle fall i mitt rekneskap.

Working nine 
to !ve
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