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Cecilie Nørgaard:

"Det er så absurd, at vi stadig i 2022
oplever aggressiv modstand overfor
indsatser mod strukturel sexisme,
racisme, homofobi og andre former for
diskrimination og undertrykkelse"
Cecilie Nørgaard er et af de bedst tænkende mennesker inden for køn og
ligestilling i Danmark. Hun har siden 2008 drevet virksomheden Mangfold,
der beskæftiger sig med emnerne inden for særligt uddannelse. Sammen
med sin familie bor hun på en husbåd i Københavns havn, og lige for tiden
har hun fingrene dybt begravet i forårsmulden mens drømmen om
Grækenland er evig. Og nå ja, så er hun gift med Mads med striberne.
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Hvad undrer du dig over, aldrig er blevet en hype?
“At være reelt nysgerrig på, hvordan man skaber – som i skaber, da den ikke kommer af sig
selv – ligestilling.
Mange vil måske springe op af stolen og sige, at i kølvandet på MeToo, Black Lives Matter,
Samtykkelovgivning mm, er det blevet en hype. Men det vil jeg anfægte, for de fleste er

MEST LÆSTE

optaget af at krydse af i deres to-do-lister, causewashe og sørge for, at de gør det rigtige på
overfladen. Men de er ikke villige til, at det koster kræfter. Og det gør det at skabe

SPORT

kulturforandring.

Thomas Delaney: "Det
var en af de første
gange, hvor jeg fik…
bekræftet, at jeg var
bedre end de fleste"

Det koster, at du og jeg og vi alle er villige til at lære nyt, forandre os og handle anderledes.
Hvis vi siger noget nyt, men gør det vi plejer, så flytter verden sig ikke – vi skal have
holdning og handling til at følges ad.”

K U LT U R
Rasmus Bak: ”Hvorfor
er der ikke blevet
udviklet en mild,…
ready-made, 20 cl.
Treo-vand med smag
af koriander og en
Msmule
E N N E S Kpeber?”
ER
Da Jesper Buch tjente
sin første million,
rejste han sig op og…
fik en hel café i
London til at klappe

Hvad har du i dit hjem, som de færreste har?
“Vand all over. Altså behersket, men sandt nok, da vi bor på en husbåd. Jeg elsker vand, og
har altid følt mig særligt godt tilpas ved vand. Nogen kunne sikkert få noget spændende ud
af, hvad det siger om min personlighed. Men udover det beroligende element, og en eller
andet fornemmelse af at være forbundet med universet, fortiden og fremtiden, så er det
rent lavpraktisk også bare virkeligt optur at kunne gå i vandet hver morgen året rundt.”

Hvad har du senest brugt 1.000 kr. på?
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“Forårsplanter til dækket. Jeg kan mildest talt godt lide at tage på planteskole på en af de

En af Danmarks
bedste
herretøjsforretninge…
ligger i Kolding

første forårsdage og plante mig til ny, lovende energi. For mig er det ikke bare en æstetisk
tilfredsstillelse, det er også en helende praksis. Jeg kan virkelig godt lide at have med
blomster at gøre – endda at have hænderne i jorden – så meget at jeg ’glemmer’ at tage
handsker på. De kyndige vil vide, at det gør man kun, hvis man enten er idiot eller vurderer
at de længerevarende konsekvenser er mindre end den umiddelbare glæde.”

Hvilken rejsedestination vender du altid tilbage til?
“Grækenland. Der er så simpelt, smukt og spirituelt på en ikke-anmassende måde. I det hele
taget oplever jeg, at der er højt til loftet og plads til bare at være. Ikke at jeg nogensinde har
drømt om at flytte dertil – som jeg kan have til andre steder i verden, men som afslappende
feriedestination, opfylder det mange af mine behov. En græsk salat, en frisk fisk, varm luft,
blåt vand, duften af bjergurter – ikke at forglemme Retsina, som jo bare smager sygt godt i
Grækenland (and not so much i København...)”

Hvad skal vi gøre oprør mod?
“Uligestilling. Det er så absurd, at vi stadig her i 2022 oplever så megen blindhed og
decideret aggressiv modstand overfor påpegning af og indsatser mod strukturel sexisme,
racisme, homofobi og andre former for diskrimination og undertrykkelse. Ikke mindst den
der påpeges i det enkelte individ, og som jo oftest ikke bare går ud over andre, men også
over personen selv.
Vi skal gøre oprør mod vores egne internaliserede forestillinger om, at nogen mennesker på
forhånd er bedre til noget blot på baggrund af køn, hudfarve eller andre vilkår, og aflære
alle de gamle, røvsyge, nedarvede, forskelssættende forestillinger – og turde stille os åbne og
nysgerrige overfor det menneske, vi møder."
Følg Cecilie her og besøg hendes website her.

Ovenstående interview blev oprindeligt bragt i vores nyhedsbrev Morgenpost, der hver fredag
morgen udkommer med en samling af det allerbedste, vi har set på internettet i løbet af ugen.
Veloplagt, velskrevet og altid med en ambition om, at man skal gå opløftet ind i weekenden,
når Morgenpost er læst til ende. For at læse hele nyhedsbrevet skal du skrive dig op her.
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SAMFUND
Fotoserie fra Polens
grænseland: ”Selvom
jeg håber, at vi snart
kan tage tilbage til
Ukraine, kan jeg jo
allerede se nu, at der
ikke er noget tilbage af
den by, som jeg kender.
Alt er ødelagt”

Euroman er Danmarks eneste originale magasin for mænd. Magasinet
er siden 1992 udkommet med grundig reportagejournalistik, interviews
med mænd (og kvinder), der gør en forskel, og veloplagt vejvisning til
alt det, du kan bruge din tid og opmærksomhed på. Vi sætter en ære i at
finde og kuratere det bedste indenfor mode, design, restauranter, rejser
og oplevelser, som gør den moderne mands liv lidt bedre at leve.

SAMFUND
Unge og druk: Hvorfor
forbyder vi ikke salg af
alkohol til folk over 50
år?

SAMFUND
Sergei Sviatchenko har
skabt to kunstplakater
og sender pengene fra
salget til Ukraine
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