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Åh, en glædens dag for homoseksuelle og kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen, når
homoseksuelle kan blive viet på samme måde som alle andre i den danske folkekirke. Men hvor
ville det være skønt, hvis ligestillingsministeren var lige så optaget af kvinders rettigheder, som af
homoseksuelles.
Ligestillingsloven, som ministeren forvalter, skal fremme ligestillingen ”med udgangspunkt i
kvinders og mænds lige værd”. Men kvinder er simpelt hen mindre værd end mænd, så længe
kvinder sælges i prostitution. Derfor bliver det kontroversielt, når kvinder vil have magt. Når piger
bliver dygtigere end drenge. Når kvinder hellere vil være ministre end mødre. Når kvinder kræver
ligeløn. Når kvinder gennemhuller myten om den lykkelige luder. For så sprænges den usynlige
konsensus om, at kvinden tilhører et underordnet køn, der bør kende sin begrænsning. Den flittigt
anvendte brug af begrebet ’feminisering af samfundet’ som nærmest samfundsskadelig virksomhed
er blot ét eksempel på, hvor lavt kvinders indsats og arbejde vurderes, når det kommer til stykket.
Vold mod kvinder koster flest sundhedskroner globalt set. Seks ud af ti kvinder har verden over
været udsat for fysisk eller seksuel vold. Oveni kommer prostitutionen, som er den mest groteske
form for vold mod kvinder. For her er volden blevet til en industri, som rockere, bordelejere og
menneskehandlere tjener milliarder på.
Så kære ligestillingsminister: Du tilhører det køn, der har mest magt, derfor har du også størst
mulighed for at forandre. Brug magten til at tænke stort og forandre kvinders vilkår, som du har
turdet forandre homoseksuelles muligheder for ægteskabsindgåelse. Giv sexindustrien modstand.
Tag opgøret med mænds ret til prostitution og illusionen om, at kvinder elsker at prostituere sig.
Gør livet surt for menneskehandleres og alfonser. Stop sexslaveriet. Forbyd prostitutionsannoncer.
Styrk politiets indsats mod sexindustrien. Gør et forbud mod sexkøb til virkelighed. Så skriver du
dig ikke blot ind i dansk ligestillingshistories hall of fame som den minister, der gjorde op med
sexslaveriet. Du vil også blive et ikon for de moderne mænd, der er i fuld gang med at gøre op med
den traditionelle manderolle – mænd, der vil have barsel, være kærlige fædre, mænd, som lægger
afstand til voldskulturen, og som ikke mener, at kvinder skal være til salg.

