
Den første  modtager af Horsens kommunes ligestillingspris
blev journalist og souschef pa Radio Horsens, Kirsten Dalum
(th.), der her far det synlige bevis pa wren - et maleri af Agnethe

Bjørneboe  - overrakt af ligestillingsudvalgets formand, Else
Muhrmann-Lund. (Foto: Lene Sorensen)

Ligestillingsprisen
givet til en kvinde
Rad iojournalisten Kirsten Dalum første  modtager af prisen

Så  lykkedes det Hor-
sens kommunes lige-
stillingsudvalg at nå til
enighed om at uddele
ligestillingsprisen. Ef-
ter sidste år at have
måttet opgive at finde
en kandidat, som

samtligeudvalgsmedlem-
mer kunne ga ind for,
var der i &r fundet

fællesfodslagom at pege
pa journalist Kirsten
Dalum, souschef pa Ra-
dio Horsens.

Kirsten Dalum har tidligere
modtaget Horsens-kruset
som anerkendelse for sine
programmer "Ha' det godt -
det bedre" i 1988 og Vejle
Amts forebyggelsespris i 1989.

I forbindelse med uddelin-
gen af ligestillingsprisen brin-
ger TV Syd i aften kl. 19.28 et
portræt-interview med Kir-
sten Dalum.

Enigt valg
Ligestillingsprisen blev i

gar eftermiddag uddelt for
første gang i Horsens - og for
første gang i Danmark. Det
skete på rådhuset  i forbindel-
se med den officielle åbning af
Horsens kommunes ligestil-
lings-temauge og åbningen af
ligestillings-udstillingen i råd-
husets forhal.

Ligestillingsudvalgets for-
mand, byrådsmedlem Else
Muhrmann-Lund (S), define-
rede ved udstillingens åbning
begrebet ligestilling, som efter
udvalgets mening ikke bare er
et spørgsmâl om ligestilling
mellem kønnene, men også
om at stille mennesker lige
uanset race, religion eller han-
dicap.

- Kompetent
og engageret

Ved overrækkelsen  at- lige-
stillingsprisen begrundede El-
se Muhrmann-Lund  udval-
gets valg af Kirsten Dalum så-
ledes,

- Hedge reglerne kan prisen
uddeles til en afdeling inden
for det offentlige, en privat
virksomhed, en forening eller
en person, der har sit virke i
Horsens kommune, og som
har ydet en
bemærkelsesværdigindsats for ligestilling.

- Vi har valgt at give prisen,
der består af et maleri udført
af den lokale kunstner Agnete
Bjørneboe, til en person. Og
denne person er kvinde.

- Det er dog ikke dette, at
hun er kvinde, der er begrun-
delsen for vores valg af Kir-
sten Dalum.

- Men derimod at hun har
markeret sig som en aldeles
kompetent og engageret fag-
person. At hun igennem sit ar-
bejde har haft mod til at focu-
sere på mange af livets v-
sentlige aspekter - som f.eks .
livskvalitet.

- At hun som kvinde har
vist, at kvinder kan udfylde -
og vokse i - en lederstilling
som forbillede for andre, og at
hun altid har arbejdet meget
loyalt omkring emnet ligestil-
ling.

Et liv med mening
Kirsten Dalum lagde i sir

takketale ikke skjul på, at hun
ikke ville kunne Mare det jot
og de mange udadvendte op-
gayer, hun påtager sig, hvis
hun ikke blev bakket op af sin
mand på hjemmefronten.

- Og det bliver jeg. Det bli-
ver jeg også på mit arbejde,
hvor vi har det pragtfuldt
sammen.

- For mig er ligestilling ikke

så meget noget med køn . for
mig er ligestilling retten til at
have et liv med mening i - et
liv med kvalitet - at have ret til
at arbejde - have ret til indfly-
delse på ens eget liv uanset
kon, race og eventuelle handi-
caps.

- Mange magter ikke et fuld-
tidsjob med det tempo og den
udvikling, vi har i dag. Dem
skal der også være brug for, så
de ikke skubbes over på B-hol-
det - de arbejdsløses hold. vi
accepterer at leve med, at
knap 300.000 mennesker i
Danmark er arbejdsløse og
dermed i risikogruppe for en
lang række sygdomme.

- Ud med de
udbrændte mænd

Om kvinder og
børnefamiliersagde Kirsten Dalum,

- Jeg synes, at pigerne skal
have bade magt og indflydelse.
Der ligger så megen kreativi-
tet gemt i dem. Men jeg synes
også, at der skal være mulig-

hed for at trække sig lidt ud
karriere-ræset i nogle år,
mens børnene  er sink at der
skal være store mulighed for
at gå ud og ind på arbejdsmar-
kedet.

- Prisen for ligestilling er of-
te blevet betalt af de svage i
samfundet. Børnene og de
gamle. Ingen skal fortælle
mig, at det er godt for et barn
at v re anbragt på en institu-
tion otte-ni timer dagligt for
at far og mor tilsammen kan
arbejde 80 timer udenfor
hjemmet for at kunne fylde
det op med materielle goder.

- Pyt med, at pigerne "slum-
rer" nogle år, så kan de vende
tilbage og afløse  de udbrændte
mænd i 40'erne, for udbr nd-
te mnd er ikke sjove at have
som chefer.

Drømmer  om
et nyt samfund

- Nogle af os er alt for grådi-
ge med at tage arbejde. Det er
de stærke, de veluddannede,
der kan Mare stresset - de
knokler, så de er ved at segne.
Samtidig er de 300.000
ar-bejdsløse  ved at do af kedsom-
hed.

- Jeg drømmer om et nyt
samfund, hvor vi deles om ar-
bejdet, så alle far lov til at føle ,
at de er noget. Et samfund
med mindre stress, angst og
deraf følgende misbrug og
sygdom - et samfund med
masser af livskvalitet.

- Ligestilling er for mig et
ligeværdigt liv uanset køn , ra-
ce og eventuelle handicaps,
sagde Kirsten Dalum.

'Lang vej endnu
Ligestillingsudstillingen i

rådhusets forhal kan fortsat
ses i dag til kl. 15 samt i mor-
gen fra kl. 9-15 og torsdag fra
kl. 9-16.30.

Udstillingen giver stof til ef-
tertanke. Her er eksempler
på, hvad der er sket i Ions- og
ligeretskampen, siden kvin-
derne fik valgret i 1915, og her
er eksempler på de fordomme,
der stadig hersker - ikke bare
mellem drenge og piger, kvin-
der og mænd, men også
kring racer, tro, nationaliteter
og raske kontra handicappe-
de.

Udstillingen viser også, at
meget er nået, men der er sta-
dig lang vej, førend alle for-
dommene er ryddet af vejen og
der er opnået fuld ligestilling -
og fuld ligeværdighed mellem
mennesker - uanset race, køn ,
religion eller handicap, og for-
end ligestillingsudvalget i
Horsens kommune har gjort
sig selv arbejdsløse. (-ann)
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