
Nesten 70 damer slo
opp latterdøren og
lot seg inspirere av
E24-kommentato-
ren Elin Ørjasæter i
går kveld.

Torsdag kveld inviterte prosjekt
«Utstillingsvindu for kvinner i
lokalpolitikken» til seminar med
Elin Ørjasæter, kjent som kom-
mentator i Norges største næ-
ringslivsavis på nett. Auditoriet
Brattholmen på Høgskolen i
Finnmark var fylt opp med damer
– og bare to menn. 

Killerinstinkt
Ørjasæter åpnet seminaret ved å
fortelle om begrepet «kvinner
mangler killerinstinkt», som fylte
flere medier for noen år tilbake.
Mange kvinner vegrer seg for å ta
en lederstilling som innebærer
mye ansvar og tar mer tid enn
man er villig til å ofre. Ørjasæter
snakket også om flere mulige
årsaker til at det er få kvinner i
lederposisjoner. Ofte henger
dette sammen med at kvinner får
barn, og i mange tilfeller har stør-
re tilknytning til dette enn menn. 

–  Det er grusomt å reise fra et lite
barn, sier hun.  Hun forteller at det
er slitsomt å ha en jobb der man
må reise mye og jobbe mer enn
100 prosent,  fordi kvinner ofte
har mye å ta seg av når de kommer
hjem.

– Menn pusler og polerer ikke

like mye i hjemmet som oss, for-
teller hun humoristisk med glimt
i øyet.  

Ørjasæter tror ikke at menn ikke
vil ha kvinner i lederstillinger,
eller ha vekk kvinnene. Hun
mener at det heller er slik at
kvinner kan føle seg ensom i et
mannsdominert miljø. Når sam-
talene dreier seg om lafting av
hytter, og hvilke pakninger man
skal velge til rørene, skjønner
man at det ikke nytter å trekke
fram det fine gardinstoffet man
så dagen før, ler hun.

Hun snakket også om dagens
nærmiljø, som bærer preg av at
kvinner også velger bort å være
hjemmeværende. Det man før
forbandt med nærmiljø eksiste-
rer ikke mellom kl 8-17 mer fordi
det ikke er folk hjemme da. Og for
å få til et godt nærmiljø forutset-
ter det at det finnes engasjerte

kvinner som frivillig stiller opp,
mener Ørjasæter.

Kvinnene er også de som oftest
velger en omsorgsoppgave for
f.eks familiemedlem med fysisk
eller psykisk handikap.

– Verden er full av kvinnelig gra-
tis arbeidskraft, det er derfor
kommunebudsjettet på dette
området nå er sprengt. Kvinner
har alltid tatt omsorgsarbeid, for-
teller Ørjasæter, som selv la ned
headhunterfirmaet for å få mer
tid til barna.

– Dette hadde jeg aldri gjort om
jeg var mann, sier hun.

Annerledes enn menn
Ørjasæter mener at det klart er
forskjell på kvinner og menn, og
forteller at forskning eksempelvis
sier at det er flere menn enn
kvinner i fengsel. Det er menn
som driver krig, og at det finnes
kjønnsdelte arbeidsoppgaver i

alle samfunn. 
Kvinner bruker også lengre tid

på badet, men det er forventes,
mener hun. 

– Kvinner må se velstelte ut, og
være veltalende for å bli akseptert
i en lederstilling, forteller hun.

–  Noen ganger ønsker jeg at det
fantes en lesbepatrulje også, som
kom hjem og kastet ut sminke og
annen pynt, og tok oss ut for å lete
fossiler eller bare ha det gøy. Når
jeg ser et fint steinbrudd kan jeg jo
ikke gå ut dit, for jeg har aldri sko
som passer den aktiviteten, ler
Ørjasæter.

En kvinne i lønnsforhandling er
ofte ikke tøff nok, men om hun
forhandler for andre kan resulta-
tet bli mye bedre. Kvinner er ofte
flinkere til å forhandle for andre
enn seg selv, mener Ørjasæter.
Hun forteller også om Norge som
er ett av de landene i verden som

har størst kjønnsskille i jobbsam-
menheng. Mulig fordi vi er et rikt
land, og har muligheten til å velge
yrke etter interesse, og ikke bare
tenke jobbmuligheter. 

Kun to menn møtte opp på semi-
naret, begge Ap-politikere. Det var
Lars Hapalathi, som jobber med
ledelse i Alta kommune, og Ådne
Hindenes, videregående elev og
AUF-aktiv. Begge var veldig for-
nøyde med seminaret, selv om
det var et større kvinneperspektiv
enn de hadde trodd. Hapalathi
mener at grunnen til at det mang-
ler kvinner i toppledelsen, er at
kvinner selv svikter. 

– De bør selv ta initiativ og ta på
seg rollen, sier han.

Ørjasæter er en flittig bruker av
det populære mediet Twitter..
Hindenes mener at offentlige per-
soner Alta kommune har mye å
lære av henne på den fronten. 
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Lot seg inspirere av
humor og «spark»

HANER I FLOKKEN: Lars Hapalathi (f.v) og Ådne Hindenes, som eneste menn på semi-
naret var begge fornøyde med det Ørjasæter hadde å fortelle.

HUMOR:  Latteren satt løst både blant publikum og foredragsholder.

Av Barbro Antonsen

redaksjonen@altaposten.no

LYDHØR FORSAMLING:  Elin Ørjasæter holdt et interessant og humoristisk innlegg om kvinner og ledelse.(Fotos: Barbro Antonsen)


