hun vil styre island:

Småbarnsmor og
presidentkandidat
Med to barn og en fire uker gammel baby stiller hun
til presidentvalg på Island. Thora Arnórsdóttir (37)
mener alle kvinner bør ha rett til å prioritere karrieren.
Tekst: Aasa Christine Stoltz
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D

en yngste datteren ble født i slutten av mai,
og i den mest hektiske spedbarnsperioden
med bleieskift, mating og våkenetter,
kjemper den kjente TV-journalisten
Thora Arnórsdóttir for å vinne presidentvalget 30. juni. Dersom hun lykkes, blir hun den yngste
presidenten noensinne på Island, og den andre kvinnelige
presidenten i historien. Foreløpig leder hun løpet. Slikt blir
det diskusjoner av.
– Som du sikkert forstår var ikke dette akkurat planen
for i år, sier en lettere ironisk Arnórsdóttir.
Etter at hun mottok massiv oppmuntring fra flere hold,
så hun likevel sin mann i øynene og sa:
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Ektemannen Svavar Halldórsson blir
hjemmeværende pappa dersom Thora
Arnórsdóttir vinner valget.
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Presidentkandidat Thora og ektemannen Svavar har til sammen seks barn. Dette bildet ble tatt
like før yngstedatteren kom til verden i slutten av mai.

«Jeg forventer ikke at enhver kvinne
i min situasjon er klar for å bli
president, men jeg bør ha det valget»
«Kanskje vi skal vurdere dette»? Og slik ble det.
Dersom Arnórsdóttir vinner valget, vil
journalistkollega og ektemann Svavar Halldórs
son (42) bli hjemmeværende pappa de neste
årene. Hjemmet deres huser også hans tre barn
i alderen 13 til 15 år fra et tidligere forhold, i
tillegg til deres felles tre som er fire uker, fire
og sju år gamle.

Ingen grunn til å vente
– Jeg har aldri latt andre mennesker fortelle
meg hva jeg kan eller ikke kan gjøre, sier
Arnórsdóttir som svar på hva hun har gjort
riktig for å komme dit hun er, og gir oss
omrisset av en kvinne som ikke alltid velger
enkleste utvei.
Hun er blitt møtt med både applaus og kritikk. Noen mener hun er akkurat det Island
behøver – hun er ung, ambisiøs og representerer et taktskifte for et land som på mange
måter søker en felles vei for fremtiden.
Andre mener hennes unge alder taler imot
henne og peker på en manglende politisk bakgrunn. At hun er kjent for folk flest gjennom
sitt yrke, gjør ingen president, sier noen.
Hennes familiesituasjon demper ikke kritikken.
Arnórsdóttir selv ser ingen motsetning mellom å forfølge en krevende karriere parallelt
med å være gravid eller oppdra barn. Hun sier
likestilling handler om valg – for begge kjønn.
– Jeg forventer ikke at enhver kvinne i min
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situasjon er klar for noe slikt som dette, å bli
president, men jeg bør ha det valget, slår hun
fast.
– Selv om dette er en uvanlig jobb, forlater
jeg ikke barna mine, sier hun og legger til at
støtten fra hennes mann har vært avgjørende.
– Likestilling handler også om min manns
rettigheter. Han bør få gjøre sitt eget valg uten
at folk spør hvorfor han ofrer livet sitt. Dette
er et privilegium.
Kritikken til tross: Arnórsdóttir mener livet
er for kort til å vente på tillatelse fra andre, og
stiller til valg. Ifølge meningsmålingene stiller
hun sterkt. Den siste målingen utført av
Universitetet på Island, viser at hun ligger an
til å kapre 49 prosent av stemmene. Regjerende
president Ólafur Ragnor Grimsson, som har
sittet ved makten i 16 år, har en oppslutning
på 34,8 prosent blant de sju kandidatene som
stiller til valg.

Kvinnene overtar
Presidenten på Island har begrenset politisk
makt, men som eneste representant direkte
valgt av folket, kommer posisjonen med betydelig påvirkningskraft, seremonielle og diplomatiske oppgaver.
Det er denne makten Arnórsdóttir vil bruke
til å snu stemningen i det lille landet som ble
hardt rammet av finanskrisen i 2008, og som
fremdeles sliter med ettervirkningene. Hun
vil motivere de 320 000 innbyggerne til å legge

krisen bak seg og bringe optimismen tilbake.
– Presidenten bør bruke sin påvirkningskraft. Jeg vil bidra til å endre holdningene til
dem som stadig vekk sier: «Alle kommer til å
emigrere. Sistemann slukker lyset!» Island står
ved et veiskille. De siste fire årene har vi prøvd
å finne ut hva som skjedde da krisen traff, vi
har tittet konstant i bakspeilet. Jeg har en følelse
av at vi har glemt å se fremover for å finne ut
hvilket samfunn vi ønsker å bygge opp etter
dette, sier hun.
Arnórsdóttir er ikke den eneste kvinnen på
Island som seiler høyt i kjølvannet av finanskrisen. I takt med en stigende økonomi og i
tone med lysere tider, overtar kvinnene stadig
flere av de viktigste maktposisjonene på den
vulkanske øya. Også statsministeren, som er
regjeringssjef, biskopen og finansministeren
er kvinner.
– Dette er noe vi kan være stolte av, det er
et bra budskap å sende til verden – at alt er
mulig, sier Arnórsdóttir.
Selv vokste hun opp da Vigdis Finnboga
dóttir ble verdens første demokratisk valgte
kvinnelige president i 1980.
– Det påvirket meg og min generasjon å se
at en kvinne også kan bli president. Rolle
modeller er viktig, samtidig er ikke kvinner i
toppstillinger nøkkelen til alt, sier hun, idet
den fire år gamle datteren for tredje gang
stikker hodet inn og lurer på om mamma er
ferdig snart.

Thoras tips til deg med høye mål
❶ Følg hjertet ditt, gjør som du selv vil.
❷ Sørg for at partneren din støtter deg 100 prosent. Det er umulig å
fokusere på karrieren hvis du må bekymre deg for barna eller
forholdet ditt.
❸ Bruk humor og vær ydmyk, men sta. Ikke bli fornærmet, ignorer det
dersom folk prøver å være ufine.
❹ Husk på hva som er viktig for deg i livet. Behandle alle med respekt.
❺ Yt ditt beste i alle situasjoner. Ha som ambisjon å fullføre enhver
jobb så bra som mulig – man vet aldri hvor den neste sjansen ligger!

Ikke vær beskjeden
Enten du går for en politisk karriere eller en annen lederjobb, mener
styreleder for kvinnenettverket «Kvinner i Business» og hotelldirektør i
Scandic-systemet, Toril Flåskjer, at kvinner er for beskjedne når det
kommer til egen kompetanse.
– Be om forfremmelse, oppdrag og lønn på linje med menn. Du må tro
på deg selv, sier hun. Hun mener også det er viktig å sette krav til
partneren sin, og dele på engasjementet rundt barn, barnehage og skole.
– Og så er det viktig å tenke på lederstil. Kvinner er ofte åpne og
inkluderende i stilen – viktige egenskaper som skaper
et godt og trygt miljø på en arbeidsplass.

Utnytt ditt potensial
– Du kan få til det du vil, enten du vil bli direktør eller
president. Du må bare være villig til gjøre det som skal til,
sier sosiolog, konsulent og bedriftsrådgiver Anne Grethe
Solberg. Her er hennes råd:
l Tenk strategisk. Tenk som en toppleder selv om du er
ansvarlig for et mindre prosjekt.
l Kommuniser tydelig. Du har ikke mer kompetanse enn
det andre mennesker velger å tillegge deg.
l Vær strukturert, bruk tiden selektivt. Ha struktur i
hverdagen. Ved å være en god karrieremamma kan du
bidra med andre ting i barnas liv enn om du er hjemme.
Det er ikke automatisk sammenheng mellom en
hjemmearbeidende mamma og lykkelige barn.
l Vær en god selvleder. Gode selvledere hviler mye, sier
ofte nei, trener og spiser riktig mat.
l Vær ærlig. Har du ikke lyst til å gjøre karriere, så ikke gi
deg ut for å være en som vil, men blir stoppet av andre.
Alle gidder ikke å gjøre det som skal til. Det er helt ok.
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