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Politik & kultur i Sønderjylland ANNONCE

S for Sønderjylland
og Samarbejde

stemsønderjysk.dk

Karin Müller
Tønder, 60 år, 
familievejleder

Angelika Feigel
Haderslev, 58 år, 

SFO-leder

Elin Marquardsen
Løgumkloster, 54 år, 

ekstern salgskonsulent

Irene Feddersen
Rørkær, 57 år, 
kontorassistent

Käthe Nissen
Rønshoved, 52 år,  

pæd. adm. konsulent

Hannah Bahnsen
Tinglev, 56 år, 

landmand

Christel Leiendecker
Egernsund, 52 år, 
servicemanager

Mette Olesen
Padborg, 52 år, 

bogholder

Janine Asmussen
Kolding, 26 år, 
gymnasielærer

Elisa Skytte Eggert
Sønderborg, 21 år,

civilingeniørstuderende

Anja Eggert
Aabenraa, 48 år, 
forretningsfører

Jennifer Johansen
Gråsten, 24 år, 
socialrådgiver

Berit Kynde
Løjt Kirkeby, 49 år, 

lærer

Louise Thomsen Terp
Tønder, 35 år, 
fysioterapeut

Marion Petersen
Sønderborg, 47 år, 

lærer

Christa Toft
Aabenraa, 62 år, 
specialskolelærer

Anita Carlsen-Rausch
Løgumkloster, 41 år, 

daglig pædagogisk leder

Kirsten Bachmann
Nybøl, 47 år, 
sygeplejerske

Kerstin Hinrichsen
Ravsted, 44 år, fællesleder 

daginstitutionsområdet

Marieke Heimburger
Tønder, 45 år,

freelance litteraturoversætter

Sabina Wittkop-Hansen
Haderslev, 52 år, 

datamatiker

Mary Tarp
Padborg, 62 år, 

sekretær

Vores kvindelige kandidater i Sønderjylland og til Regionen

Kvinder, mand jer op!
Kvinder og mænd er på hver 
deres måde med til at præge 
og udvikle vores samfund. 
På mange områder er de 
ligestillede og jævnbyrdige, 
men det gælder desværre 
ikke i landets byråd.
Netop dér, hvor rammerne 
sættes, og afgørende 
beslutninger træffes for 
vores nære samfund, er der 
stort set ingen kvinder med 
ved bordet!

Og det synes vi er ærgerligt ikke 
bare for kvindernes egen skyld, fordi 
de dermed ikke er med til at træffe 
de beslutninger, der afgør, hvilken 
retning samfundet skal udvikle sig 
i. Vi synes faktisk også, at det er et 
demokratisk problem, når byrådene 
ikke afspejler samfundet.

Vel vidende, at der ikke bare 
mangler fl ere kvinder i kommunalpo-
litik, men bl.a. også fl ere yngre mænd 
og danskere med anden etnisk bag-
grund, har vi i Slesvigsk Parti valgt at 
fokusere på kvinderne i forbindelse 
med opstillingen af kandidater til 
dette års kommunal- og regionsvalg. 
Det gør vi, fordi vi synes, at kvinder 

skal være med til at tage et ansvar 
for de beslutninger, der berører dem 
selv, deres børn og deres familie. Men 
også fordi vi tror, at beslutningerne 
ville blive bedre, hvis fl ere kvinder 
var involveret i processen.

”Selv ville jeg ikke være kommet 
på idéen at gå ind i politik, hvis ikke 
jeg var blevet opfordret”, indrømmer 
Christel Leiendecker blankt. Chri-
stel er 52 år og bor i Egernsund. Hun 
arbejder til daglig som servicema-
nager i hotelbranchen. Hun stiller 
op for Slesvigsk Parti i Sønderborg 
Kommune, fordi hun gerne vil være 
med til at udvikle kommunen.

”Jeg vil gerne være med til at 
sætte fl ere turismeinitiativer i gang 
og give unge mennesker, der ikke 
har fået sig en uddannelse, en ny 
chance for at komme videre”, forkla-
rer Christel Leiendecker.

Men det er ikke kun udsigten til at 
kunne sætte dagsordenen på områder 
som turisme, uddannelse og landdi-
striktsudvikling, der har givet Chri-
stel lyst til at melde sig på den kom-
munalpolitiske bane. Hun synes også, 
at det er vigtigt, at kvinder blander sig 
i den mandsdominerede politik.

Louise Thomsen Terp på 35 år er 

ikke ny i politik. Louise har siddet 
i Tønder Byråd i fi re år og har efter 
nøje overvejelser sammen med sin fa-
milie besluttet sig for at stille op igen.

”Byrådsarbejdet er utrolig tids-
krævende, men også super spæn-
dende. Man kommer helt ind i 
maskinrummet og kan være med 
til styre tingene i den retning, man 
synes er bedst”, forklarer Louise 
Thomsen Terp. Sammen med sin 
partifælle Marit Jessen Rüdiger og 
Venstrekvinden Lisbeth Bang Peder-

sen hører hun til de få unge kvinder 
i Tønder Byråd.

Hun bakkes op i denne betragt-
ning af sin partifælle Anita Carlsen-
Rausch, der har været suppleant for 
både Louise og Marit, da de var på 
barsel.

Modsat Louise er politik noget 
helt nyt for Anja Eggert. 48-årige 
Anja er fl ere gange blevet opfordret 
til at stille op, men har hidtil takket 
nej, for som hun siger: ”Jeg brænder 
for det frivillige arbejde i foreninger 
og institutioner. Det er dér jeg har 
haft lyst til at yde et bidrag og støtte 
mine børn, så længe de var små”. 

Men hun kan godt se, at det er 
vigtigt, at kvinder også blander sig 
i politik, og derfor har hun besluttet 
sig for at stille op for Slesvigsk Parti i 
Aabenraa Kommune.

Mens hendes mand står for de 
huslige pligter, har deres to voksne 
børn valgt at gå samme vej som mo-

ren. De stiller op for Slesvigsk Parti 
i henholdsvis Aabenraa og Sønder-
borg Kommune.

I tre af de fi re sønderjyske kom-
muner ligger andelen af kvindelige 
byrådsmedlemmer på under 20 pro-
cent. I Aabenraa Kommune ser det 
en anelse bedre ud. Umiddelbart er 
der dog intet der tyder på, at det ef-
ter det kommende kommunalvalg – 
og for den sags skyld også det kom-
mende regionsvalg – kommer til at 
se markant anderledes ud.

Ruth Candussi, partisekretær 
for Slesvigsk Parti

Da vi i forbindelse med det fore-
stående kommunal- og regions-
valg spurgte mulige kvindelige 
kandidater, om ikke de havde lyst 
til at stille op for Slesvigsk Parti, 
måtte vi sande, at kvinderne ikke 
ligefrem stod i kø for at give sig i 
kast med politik. Tit lød begrun-
delsen, at de ikke kan se sig selv 
som politikere, og i øvrigt har 
mere end nok at se til i forvejen: 
arbejde, familie, børn og for-
eningsarbejde, som oftest følger 
med familiens fritidsaktiviteter. 
Alt sammen fuldstændig rimelige 
og forståelige begrundelser.

Men når rammen for familie- 
og foreningslivet, ja for samfun-
det som helhed, udstikkes bl.a. i 
netop byrådene, er det afgørende, 
at kvinderne også er til stede dér 
og er med til at præge beslutnin-
gerne.

I forbindelse med rekrutte-

ringen af kvindelige kandidater 
holdt vi et informationsmøde, for 
at fi nde ud af, hvad der helt kon-
kret afholder kvinder fra at gå ind 
i det politiske arbejde. Ud over 
de ovenfor nævnte begrundelser, 
var der én ting, som blev nævnt 
gentagne gange: strukturen for 
det kommunalpolitiske arbejde er 
ufl eksibel, tidskrævende og utids-
svarende. 

Derfor skal strukturen ny-
tænkes. Kvinderne skal med på 
banen – og ja – tage ansvar for, at 
gængse magtstrukturer brydes op 
og tilpasses moderne samfunds-
forhold, så det politiske arbejde 
og den politiske debat fremstår 
som en relevant og interessant 
mulighed for bl.a. fl ere kvinder. 
I Slesvigsk Parti er vi overbevist 
om, at byrådene derved vil få 
en ny og anderledes kvalitet. Så: 
kvinder – mand jer op!

Det mener SP om 
utidssvarende 
strukturer…

Det hører til de sjældne syn, at kvinderne er i overtal i en partigruppe – også i Slesvigsk Parti. Men i Tønder Byråd er det faktisk 
tilfældet. På billedet ses SP’s byrådsmedlem Jørgen Popp Petersen med sine kvindelige kolleger Louise Thomsen Terp og Marit Jessen 
Rüdiger samt Anita Carlsen-Rausch (2. fra venstre), som har været suppleant for både Louise og Marit, da de var på barsel. (Foto: 
Elise Rahbek)

Kommunalvalg 2013 – opstillede og valgte mænd og kvinder

Opstillede: mænd/kvinder Valgte: mænd/kvinder
Tønder 83 23 25 6
Aabenraa 89 30 24 7
Haderslev 80 25 26 5
Sønderborg 99 35 27 4

I tabellen ses, hvor mange kvinder, der stillede op til kommunalvalget i 
Sønderjylland 2013 i forhold til mænd, og hvor mange kvinder, der blev 
valgt ind i forhold til mænd. Kilde: Danmarks Statistik

”Vi kvinder viser 
vores værd i alle andre 
positioner i samfundet. 
Det skal vi også gøre i 
politik, for jeg tror, at 
vi med vores måde at 

gribe tingene an på, kan 
bidrage med nuancer og 

diplomati”.

Christel Leiendecker, 
stiller op i Sønderborg Kommune

”Vi véd måske ikke det, 
vores erfarne mandlige 

byrådskolleger véd. 
Men vi véd noget andet, 

og det har vist sig, at 
det har givet et andet 
perspektiv på tingene 
og bidraget positivt til 
beslutningsprocessen”.

Louise Thomsen Terp, 
stiller op i Tønder Kommune.

”Kvinder og mænd 
griber problemstillinger 

forskelligt an. Det 
afspejler sig også i 

måden at løse dem på. 
Det er vigtigt, at begge 
vinkler kommer frem, 

når der skal træffes 
beslutninger på hele 
samfundets vegne”.

Anita Carlsen-Rausch, 
stiller op i Tønder Kommune

”Jeg har de bedste 
forudsætninger for at 

gå ind i politik, for mit 
bagland bakker mig 

100 procent op”.

Anja Eggert, 
stiller op i Aabenraa Kommune 


