Borre Historielag avholdt sitt godt besøkte førpåskemøte på Bakkenteigen torsdag 21.
mars. Turid Amundsen ved Høyskolen guidet oss først gjennom idrettsbygningen med
svømmehall , imponerende trimrom og håndballbane med internasjonale mål. Deretter fikk
vi se forskningsparken og høre om aktuell aktivitet der. Forskning innen nano- og
mikroteknologi er jo i verdensklasse og bidrar i høy grad til å sette kommunen på kartet.
Kveldens hovedtema var ellers viet kvinnelig stemmerett, kvinners deltagelse i politikk og
medienes utvikling. Dette håndterte Eiri Elvestad, førsteamanuensis ved Høyskolen, på en
utmerket måte. Alminnelig stemmerett for kvinner ble jo vedtatt av Stortinget i 1913, men
det skulle ta tid før kvinnene gjorde seg gjeldende i politikken. Innen journalistikk var
kvinnene dårlig representert før 1920. Nå ble det mer vanlig med kvinner som særlig ble
satt til å dekke s.k. «husmorstoff» eller saker som appellerte mer til følelsene hos leserne, så
som reportasjer om nød, fattigdom, innsamlingsaksjoner. Kvinner som gikk inn i mer
krevende journalistikk, var gjerne» atypiske» kvinner som f.eks. Gerda Grepp som
rapporterte fra den spanske borgerkrigen midt på tredvetallet. Lokalt i Horten vil også
mange huske Inger Baggetun som hadde en lang karriere i Gjengangeren hvor hun også fikk
«seriøse» saker og undertiden til og med skrev avisens leder(!).
I dag er andelen kvinnelige journalister i sterk vekst med en prosentandel i NRK f.eks. på 40.
Når det gjelder kvinnelige politikere, er de tilfredsstillende representert på Stortinget, men
på fylkes-og kommunalt plan er fordelingen klart i mennenes favør. Eksempelvis er
kvinneandelen i Horten bystyre bare på 29%, en klar nedgang fra tidligere. At andelen
kvinner i mange kommunestyrer er forbausende lav, kan skyldes mange forhold, blant annet
den medieoppmerksomheten kvinnelige politikere blir utsatt for. Tilfeller av sjikanøs omtale
og hatmeldinger på sosiale medier vitner om dette. Når Høyres leder blir fremstilt som
«Jern-ladyen» og avbildes i avisen ved siden av sin tidligere britiske kollega Margaret
Thatcher, spiller presentasjonen nettopp på en forestilling om at slike kvinner er
«utypiske». Kveldens foredragsholder ble meget fortjent takket med blomster av leder, Eli
Kari Høihilder.
Styret minner om neste møte 29.april (Obs. Ny dato!) i Gildehallen.
Ref. ak.

