sagt!

Velkommen til den ny verdensorden
8. marts er en af mine yndlingsdage. Både fordi røde Wolford-strømpebukser
klæder mig så godt og får mine ben til at se dejligt storkeagtige ud. Og fordi det
er en kærkommen lejlighed til at gøre status og glæde sig over de store frem skridt, der er sket for ligestillingen i erhvervslivet i almindelighed og fødevare erhvervet i særdeleshed.
Siden sidste år er kvinderne stormet ind i Landbrugsraadet, både på topniveau
og længere nede i geledderne. Også i medlemsorganisationerne vrimler det efter hånden med Y-kromosomer. Og det var da også på tide, at de stivnakkede bønder
fandt ud af, at meget kan opnås og undgås, hvis man udnytter den forskellighed i
kompetencer og adfærd, som mænd og kvinder bevisligt har.

R ulle Grabow Westergaard
Ansvarshavende redaktør

Bevares, man skal naturligvis ikke vælge kvinder bare for at vælge dem. De aller
fleste er også kun interesserede i at repræsentere egne kvalifikationer frem for
køn. Og hvor er det glædeligt, at man har fået gjort op med de gamle fordomme
og den antikke forestilling om, at man skal være mand, i midt-halvtredserne,
jyde og have et dobbeltnavn for at blive til noget i landbruget. Og at størrelsen på
ens jorder og ens fars navn har betydning for, om man er god nok til at blive
formand for det ene eller andet underudvalg.
Ja, hurra for de nye tider. Aldrig mere skal vi opleve halvchauvinistiske kom
mentarer i offentligheden om, at kvinder kun egner sig til hesteopdræt og økogedeavl. Fra nu af bliver der ligeså mange ’husbond’arrangementer på konferencer, som der hidtil har
Fra nu af bliver almindelig dansk
været busture for medfølgende hustruer. Og det er
hverdag en ren ligestillingsfest.
heldigvis også blevet legitimt for kvinderne i land bruget at ligne kvinder. Før i tiden var det sådan, at
man helst skulle kunne forveksles med en Massey-Ferguson-traktor, hvis mæn
dene ikke skulle føle sig truet af en.
Men det måtte jo ende sådan. Da de indremissionske præster fandt ud af, at
Vorherre faktisk synes, at det er helt ok, at kvinder optræder i ornat og taler i
offentlige forsamlinger, og mændene begyndte at holde barselsorlov helt frivil ligt, var vejen ligesom åben for videre fremskridt. Også i landbruget.
Så velkommen til den ny virkelighed. Hvor ingen spørger kvindelige topchefer
’hvordan de dog får det til at hænge sammen derhjemme?’, og hvor de kvindelige
studieværter i tv er nøjagtige lige så fede og pletskaldede som de mandlige. Fra
nu af bliver almindelig dansk hverdag en ren ligestillingsfest. Og fra næste år
afskaffer vi 8. marts.
Det var sandelig også på tide.
Glædelig kampdag!
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