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ÅTTETIMERS-
DAG: Barne
frigjøring kan 
bli det kom
mende 
historiske 
kapittelet 
etter «likestil
lingslykken». 
FOTO: NICKOLAS 
MURAY (1892–1965), 
FLICKR

Kristin Briseid er 
statsviter, forsker 
og mor til fire barn. 
Gjennom årene 
har hun gjort 

stadig flere observasjoner 
som sier henne at noe er 
galt fatt med den norske 
likestillingen. Dermed tar 
hun skjeen i egen hånd, 
saumfarer relevant forsk- 
ning, foretar egne undersø-
kelser og kommer fram til 
innsikter som vil skape 
diskusjon. Beklageligvis 
opptrer flere av hennes 
informanter anonymt fordi 
de frykter yrkesmessige 
konsekvenser av å hevde 
politisk ukorrekte oppfat-
ninger.

Også Briseid forsvarer de 
godene kvinners kamp har 
ført til, og hun lytter 
oppmerksomt til sine 
meningsmotstandere, men 
hun vil videre på ferden. 
Hun skriver klokt om 
hvorfor mange kvinner og 
menn bør få tilbringe mer 
tid med barna sine uten 
skyldfølelse, og hun forsva-
rer både husmoryrket og 
barndommens hjemlighet 
med ram kapitalisme-      
kritikk. For hvorfor skal 
arbeidskjøperne diktere at 
foreldre ser stadig mindre 
til ungene sine? Skal 
foreldres nærhet til små-
barn være forbeholdt dem 
som har råd til å jobbe 
deltid? Med SVs Torild Skar 
som kilde anklager forfat-
teren venstresida for å ha 
overlatt familiepolitikken til 
KrF. 

Det er en interessevekkende 
bok Kristin Briseid har 
skrevet, og om kildegrunn-
laget til tider er tynt, er 
resonnementene solide. 
Sitater fra kanonisert 
barnelitteratur lager 
perspektiverende inngan-
ger til kapitlene: Sånn får 
hun barnestemmer med i 
koret av kvinner og menn 
som ikke lenger vil aksep-
tere at de minste barna skal 
ha åttetimersdager i barne- 
hagen. 

Det svake punktet i boka 
er disponeringen av argu-
mentene. Småbarns behov 
for voksentilknytning, god 
tid og et trygt hjem kommer 
seint i argumentasjonskje-
den. Kanskje vil Briseid 
provosere, for kruttet hun 
bruker på framstillingen av 
likestillingslykken over-
skygger lenge barnas behov, 
hva enten 
de er 
hjemme og/
eller i 
barnehage.  

Skulle vi 
snakke om 
barnefrigjø
ring, ville 
det inne-
bære å ta på 
alvor 
kunnskapene om ettåringe-
nes behov for grundig 
internalisering av foreldre-
skikkelsene. Barnefrigjø-
ring kunne resultere i at 
flere politiske partier går 
inn for sekstimersdagen. 
Barnefrigjøring kan bli det 
kommende historiske 
kapittelet etter «likestil-
lingslykken», ved å oppdage 
de minste barnas behov for 
fri lek, hjemmets ro og 
forutsigbarhet.  

Mellommenneskelig omsorg 
er ellers lavt rangert i 
effektive forbrukersamfunn 

som institusjonaliserer 
omsorgen. Lider vi av 
omsorgsvegring? Vi skal 
huske at omsorg har lav 
status også fordi kvinners 
arbeid med barn det siste 
århundret har blitt stilt i 
skyggen av mannssamfun-
nets økonomiske og sosiale 
prestasjoner. Kvinners 
arbeid er fortsatt underbe-
talt og blir historisk sett 
behandlet som reserve-     
arbeidskraft. Diskrimine-
ringen av kvinner fortsetter, 
enten de er omsorgsperso-
ner eller yrkespersoner. 

Ifølge denne boka har 
selv finansministeren uttalt 
seg fordelaktig om seks-    
timersdagen. Kanskje blir 
det en gang samfunnsøko-
nomisk mulig å kombinere 
en slik arbeidstidsreform 
for småbarnsforeldre med 
et system der barneomsorg 
gir pensjonspoeng i to-tre 
år for både kvinner og 
menn.  

Kav og tidsmas i tidlige 
barneår kan være helseska-
delig, ja flere lidelser i 
barnebefolkningen indike-

rer at noe er 
fundamen-
talt galt 
med 
oppdragel-
sen av små 
barn. Hvis 
tabuer først 
skal 
undersøkes, 
burde 
forfatteren 

også ha drøftet hvordan 
splittelse og skilsmisser kan 
påvirke barns modnings-
prosesser og dermed helse.  

Med Kristin Briseids bok er 
det grunn til å spørre om 
ikke et økonomisk og 
teknologisk avansert 
samfunn kan komme opp 
med mer humane løsninger 
for likestilling. Kan mer tid 
til familien gi sterkere 
fellesskap og bremse den 
tiltakende individualis-
men? 

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Humane løsninger: Kristin Briseid ypper til 
 debatt om en undertrykkende likestilling.

Til barnas beste

Kvinners 
arbeid blir 

behandlet som 
reservearbeids-
kraft.
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POETISK PRAKSIS

Klassekampens diktspalte redigeres av poetene Terje Dragseth og Aasne Linnestå. 
Vi trykker nye dikt av etablerte såvel som uetablerte forfattere.
Bidrag mottas på adressen poetiskpraksis@klassekampen.no.

Svike og krossfest

Eit kjøvd rop
om hjelp

Avstengt 
frå tryggleik,
utan heim
på eigne marker

Men på desse markene
lydde ein gong ord
som verda aldri hadde høyrt
og aldri har gløymt:
Ord om menneskets verd

Når skal dei finne heim att 
til markene i Palestina?

Asbjørn Eriksen

PALESTINA

TIDSSKRIFT

Fett # 1/2012
Redaktør: Charlotte 
Myrbråten

De beste tekstene i 
årets første Fett, 
utgitt 8. mars, er to 
intervjuer som har 
reist langt – fra 

henholdsvis Uganda og den 
amerikanske østkysten. Ida 
Irene Bergstrøm har snakket 
med professor Sylvia Tamale, 
redaktør for antologien 
«African Sexualities». 
Tamales perspektiv på kjønn 
og seksualitet som tett 
forbundne med klasse og 
økonomi er et nødvendig 
korrektiv til de mange 
eksotiserende framstillingene 
av afrikansk kjønnsdyna-
mikk, og Bergstrøm presente-
rer henne godt. 

Tilsvarende skriver Anja 
Emilie Kruse og Anne 
Bitsch informativt, om enn 
nedslående, om polariserin-
gen i amerikansk feminis-
me. I deres intervjuer 
framstår Susan Brownmil-
ler, den nå 77 år gamle 
forfatteren av «Against Our 
Will: Men, Women and 
Rape» (1975) som bakstre-
versk på grensen til reaksjo-
nær – med en biologisk-
essensialistisk tro på det 
mannlige aggresjonsin-

stinktet som ikke står 
tilbake for Steven Pinker. 
Den én generasjon yngre 
Jaclyn Friedman, forfatter 
av «Yes Means Yes. Visions 
of Female Sexual Power and 
a World Without Rape», er 
progressiv på grensen til det 
utopiske, men virker 
tilsvarende blind for struk-
turelle faktorer.

Bladet er ujevnt redigert. De 
svakeste tekstene kommer 
verken fra den ene eller andre 
posisjonen – nå avgåtte 
minister Lysbakken signerer 
under overskriften «Helt selv-
sagt» en pressemelding det, 
ikke overraskende, er vanske-
lig å være uenig i. Samtalen 
med Heidi Helene Sveen er 
imidlertid en opptur, sam-
funnsviteren og skribenten 
avdramatiserer ungdoms 
forhold til porno med basis i 
sin kommende masteropp-
gave. 

Som kulturtidsskrift er Fett 
ganske pregløst. Litt musikk 
her, litt kunst der, og en klatt 
litteratur, hvorfor ikke? På 
sitt beste løfter bladet imid-
lertid fram stemmer og 
perspektiver som finnes få 
andre steder. Dette sammen-
faller klart med øyeblikkene 
der tidsskriftet er mest 
politisk tydelig. Ikke minis-
ter-tydelig, men Uganda-vur-
derer-seriøst-dødsstraff-for-
homofili-tydelig. Mer infor-
masjon om det vesentlige, 
takk.
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For pregløst som kulturtidsskrift.
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