Kvinnelist!

UTSIRA KOMMUNE

Kvinner og Utsira
- En uslåelig kombinasjon i media!
52 år uten kvinnfolk!
Valget i 1925 var et mannskupp. Kvinnene gjorde sitt
”kupp” i 1928 da de bestemte seg for å overlate ”åket”
med møter og bestemmelser til mennene.
De satset vel heller på kvinnelist og indirekte styring
gjennom sine ektemenn!
Utrolig nok. Strategien varte liketil 1980. Det var ingen
kvinner i Utsira kommunestyre i perioden 1929-1980!
Da ble Thea Birkeland, Kari Skåren og Marit Eide Klovning valgt inn i kommunestyret. De to første fra ei egen
kvinneliste.

SATTE KVINNESTYRET KVINNESAKEN
TILBAKE PÅ UTSIRA?
I lys av de 50 årene uten kvinner i det øverstestyrende
organer kan spørsmålet stilles.
Vi lar det henge i lufta...

TV2 leigde helikopter for å se på Hildegunn!
Kvinneliste var det også i 2004. Hildegunn Eek syntes
etter en periode i kommunestyret at nå fikk også andre
dele ansvar og byrde med en dugnadsrunde i kommunestyret. Hun førte opp en del kvinnenavn på ei egen
liste, uten å spørre de på forhånd.
Det blei mye ståk med ”fornærmede” kvinner.
Høydepunktet var imidlertid da TV2 landa med eget
helikopter på marka til Lodvar foran Siratun. De ville
lage sak om Hildegunn og kvinnelista på Utsira!

Prestasjonen var større enn den har fått kreditt for?
Det er også pussig å høre lydopptak av Åsa, gjort av Erik Bye i hennes 87. år. Altså lenge ”etterpå”. Så ydmyk, hun gjør ingen
forsøk på å rettferdiggjøre sin innsats, snakke damene bedre enn de var, på noen måte gjøre kvinnesak av det, eller gjøre det
til noe spesielt. Dagens medieløver ville svart helt annerledes!
Hun innrømmer å ha hatt besøk av haugevis av journalister og fått telegrammer fra både England og Amerika, men uten å på
noen måte ta det til inntekt for det de gjorde og stod for, eller kunne bety i etterkant.
Aasa var nok sterk som person og vant posisjon på Utsira for det hun stod for om hun var aldri så smålåten og lavmælt. Såpass at hun ble hedret med kongens fortjenestemedalje etter enstemmig søknad fra Utsira. Og byste er reist foran Siratun.
Solskjær skryter alltid av hvor heldig han har vært med lagkamerater, foreldre og trenere. Han ”bare gjorde det” og skryter lite
i etterkant.
Aasa synes å være av samme klasse.
Dette og omstendighetene rundt har kanskje satt prestasjonen i seg selv i et for svakt lys!

