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KVINDERS LIV OG ARBEJDE
VED FRØKEN EGALIA.
Regi: En kvinde med briller, paryk, dragt, pegepind evt. tavle eller flipover.
VELKOMMEN til denne ENESTÅENDE lektion i:

KVINDERS LIV PÅ HERRENS MARKED.
Gentag efter mig i kor:

KVINDERS LIV PÅ HERRENS MARKED.
Det var IKKE godt nok.
LA'SÅ VÆR' - MED AT LYDE SOM EN MINORITET!
Gentag efter mig i kor:

KVINDERS LIV PÅ HERRENS MARKED.
UDMÆRKET - I SKA' NOK FÅ DET LÆRT!

Dagens emne er LIVSVIGTIGT - mine damer!
Og hvorfor så dét?
- pege - pege - pege Ja, det tænkte jeg nok, I ved det IKKE!
Fordi en undersøgelse netop har vist, at kvinderne dør af
mændenes sygdomme, - når de kommer ud på herrens marked.
Herrens marked er LIVSFARLIGT - mine damer!
Ikke
•
•
•

nok med, at kvinderne har deres egne livsfarlige sygdomme:
Brystkræft
Livmoderkræft
Og den slags
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Nu er der en overdødelighed hos kvinder pga.:
• Hjerte-kar sygdomme
• Lungekræft
• Kronisk bronchitis
• Leverskrumpning,
• og selvmord.
HOV HOV - sid nu ikke dér og hæng med hovedet.
Nogle forskere vil sikkert se denne kvindelige
overdødelighed som udtryk for den længe ventede
LIGESTILLING.
Det KAN jo være svært at vise ligestillingsresultater på andre måder, IKKE
SANDT?
Tilbage til undersøgelsen om det livsfarlige
Herrens marked.
Det er især de midaldrende kvinder,
der får mændenes farlige sygdomme.
Og hvorfor så dét?
- pege - pege - pege
Jo, jo det var jo 60'ernes kvinder,
- der så at sige havde ild i røven,
- ville det hele,
- og de sprang ind på herrens marked i en vis fart!
Vi kan altså se, at kvindernes hurtige indtog på
arbejdsmarkedet i 60'erne - har været USUNDT!
SOM MAN HAR REDET - SÅ LIGGER MAN.
Undersøgelsen viser ganske tydeligt, at det er
kvindernes EGEN skyld, at de nu bliver syge.
Det er da INDLYSENDE, at kvinders sygdomme IKKE
kan have noget at gøre med:
-

Forhold på arbejdsmarkedet,
mangel på børneinstitutioner,
lav løn,
eller dårlige boligforhold.
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ALTSÅ, MINE DAMER, DET ER VORES EGEN SKYLD!
Gentag efter mig i kor:

DET ER VORES EGEN SKYLD.
Det skulle nu stå KLART, at kvinder får STORE
problemer - på herrens marked.
MEN, HELDIGVIS forstår de os nede i EU-ropa.
Det forlyder nemlig fra Bruxelles, at der er 3 store
MINORITETSGRUPPER i Eu-ropa,
som kræver særlig opmærksomhed, nemlig :
1) De unge
2) De fremmede
3) og Kvinderne
Er det ikke dejligt, at EU anerkender os som
minoritetsgruppe?
Er vi ikke HELDIGE!
JA, JEG FØLER NÆRMEST TAKNEMMELIGHED - DET GØR JEG.
Lad os alle råbe hurra for de flinke fyre i EU.
Gentag efter mig i kor:
LÆNGE LEVE DE FLINKE FYRE I EU, HURRA, HURRA, HURRA!
Hov, hvad er nu dét?
Jeg synes ikke, jeg kan høre jer!
Der er vel IKKE EU-MODSTANDERE til stede!
-pege - pege - pege Det er sandelig MEGET DUMT af jer!
Det er jo til VORES EGET BEDSTE, at blive anerkendt som en minoritet.
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Gentag efter mig i kor:

DET ER TIL VORES EGET BEDSTE!
Ja, DET kan jeg li' at høre!
Og betænk så, at kvinderne KUN udgør 47 pct. af arbejdsstyrken - SÅ VI MÅ HOLDE OS KLÆDELIGT I BAGGRUNDEN.
VI SKAL BARE VÆRE GLADE FOR VORES GODE ARBEJDE IKKE SANDT, MINE DAMER!
Og hvis vi ikke har DET BELØNNEDE ARBEJDE - SÅ VÆR' GLAD FOR DET U-BELØNNEDE her sætter arbejdsløsheden ALDRIG ind.
Dét kan JEG, FRØKEN EGALIA, garantere for.
Sid nu ikke dér og hæng med hovedet bare fordi:
•

Kvinder vurderes som mindre kvalificerede

•

Bare fordi kvinder har mere nedslidende arbejde
end mænd

•

Bare fordi kvinder har ringere avancementsmuligheder

Og bare fordi kvinder får en langt lavere løn
HERREGUD –
•

gennemsnitligt tjener mænd da kun 50.000 kr.
mere om året end kvinder

DET ER JO OGSÅ HERRENS MARKED.
Gentag efter mig i kor:

DET ER JO HERRENS MARKED!
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