
Jill Biden could make history as 1st first lady to 

hold paid job outside the White House 

Biden has said she wants to continue her 

teaching career as first lady. 

Jill Biden could make history in January by 

becoming the country's first first lady to hold a 

paid job outside the White House. 

Biden, a college English professor with a 

doctorate in education, has said that she hopes 

to continue teaching after her husband, 

President-elect Joe Biden, enters the White 

House. 

In the eight years she spent as second lady, when 

her husband was vice president, Biden worked as 

a full-time English professor at a community 

college in Northern Virginia. 

"I hope so. I would love to. If we get to the White 

House, I'm gonna continue to teach," Biden, a 

mom and grandmother, told CBS News in 

August. "It's important, and I want people to 

value teachers and know their contributions, and 

lift up the profession." Now that she is headed to 

the White House, neither Biden nor her team 

have confirmed that she plans to continue 

teaching as first lady. Biden took time off from 

teaching this year to campaign with her husband. 

"Dr. Biden is enormously grateful to the country 

for electing her husband and Sen. Harris. Joe 

Biden will be a president for all Americans. She is 

spending time with her children and 

grandchildren in Wilmington, Delaware," Michael 

La Rosa, a spokesperson for Biden, told ABC 

News in a statement. "Dr. Biden is focused on 

building her team and developing her priorities 

focused on education, military families and 

veterans, and cancer." 

Kate Andersen Brower, the author of several 

books on first ladies and the White House, said it 

would be "unprecedented" in American history if 

Biden decides to take a paid teaching role while 

also serving as first lady. 

"It is unusual for a second lady to work but 

unprecedented for a first lady," Andersen Brower 

told "Good Morning America." "I know from 

talking to the campaign that there is an 

understanding that she doesn’t know if she can 

balance both teaching and being first lady quite 

yet, but there is a sense of this is her hope and 

Джилл Байден може увійти в історію як перша 

дружина Президента з оплачуваною роботою за 

межами Білого дому 

Байден повідомила, що хоче продовжити свою 

педагогічну кар'єру, коли стане першою леді. 

У січні Джилл Байден може увійти в історію, ставши 

першою в країні дружиною Президента з 

оплачуваною роботою за межами Білого дому. 

Байден, яка викладає англійську мову в коледжі та є 

доктором педагогічних наук, сказала, що 

сподівається продовжити викладати після того, як її 

чоловік, обраний президент Джо Байден, увійде в 

Білий дім. 

Ті вісім років, коли Джо Байден був віце-президентом, 

а його жінка – другою леді, вона працювала повний 

робочий день викладачем англійської мови у 

громадському коледжі Північної Вірджинії. 

У серпні Байден, мати і бабуся, сказала CBS News: «Я 

сподіваюся на це. Я б із задоволенням продовжила 

викладати, якщо ми будемо у Білому домі. Це 

важливо, і я хочу, щоб люди цінували викладачів, 

усвідомлювали їх внесок і піднімали престиж 

професії». Тепер, коли Байден прямує в Білий дім, ні 

вона, ні її команда не підтвердили, що вона планує 

продовжувати викладати, коли стане першою леді. 

Цього року Байден зробила перерву у педагогічній 

діяльності, щоб взяти участь у передвиборчій 

кампанії свого чоловіка. 

«Професорка Байден надзвичайно вдячна країні за 

обрання президентом її чоловіка і сенатором Харріс. 

Джо Байден буде президентом всіх американців. 

Джил проводить час зі своїми дітьми і внуками у 

Вілмінгтоні, Делавер», - повідомив ABC News Майкл 

Ла Роса, офіційний представник Байдена. 

«Професорка Байден зараз формує команду і працює 

над своїми пріоритетами: освіта, сім'ї військових і 

ветерани, а також боротьба з раком». 

Кейт Андерсен Брауер, автор кількох книг про 

перших леді та Білий дім, сказала, що якщо Байден 

вирішить взяти на себе оплачувану роботу 

викладачем, одночасно виконуючи обов'язки першої 

леді, це буде «безпрецедентним» явищем в 

американській історії. 

«Незвично, якщо працює друга леді, але якщо 

працює перша – це просто безпрецедентно", – 

сказала Андерсен Брауер на ток-шоу «Good Morning 

America» («Доброго ранку, Америко»). «З розмов у 

передвиборчій кампанії я зрозуміла, що вона ще не 



this is what she wants to do because she loves 

teaching, and it's the career that she's carved out 

for herself that is unique and different from her 

husband's." 

Andersen Brower said it would not only be 

unprecedented but also hopefully a significant 

shift in the trajectory of first ladies if Biden 

continues to teach. 

"I think that’s incredibly important for a woman 

to have your own identity, especially when you're 

married to a politician and now to the president," 

she said. "The idea that you would have to give 

up your entire life for your spouse seems very 

antiquated." 

"I hope that people will accept Jill Biden's desire 

to teach, and that she's a wife and a mother and 

has a career," added Andersen Brower, who 

coined the term "Professor FLOTUS" to describe 

Biden's potential dual roles. "I hope that we’re at 

the point where we accept that, because I think if 

it was a man, we would definitely accept it." 

Andersen Brower points out that unlike First 

Lady Melania Trump, whose first full foray into 

politics was her husband Donald Trump's 2016 

presidential run, Biden was given a firsthand look 

at the first lady role through Michelle Obama, 

with whom she also had a close friendship. 

Biden has also been by her husband's side 

through the more than three decades he spent in 

the U.S. Senate, making her well aware of the 

workings of Washington and the roles of a 

spouse. 

"Jill Biden has had really eight years to soak in 

the lessons that Michelle Obama taught," said 

Andersen Brower, whose new children's book, 

"Exploring the White House," debuts next month. 

"She’s had a great training ground to really kind 

of spend time thinking about how she would 

approach this role." 

And while Biden has a head start on life inside 

the White House, she will have to convince a 

public that is used to seeing a first lady in the 

very traditional role of supporting the White 

House and the president, from picking out floral 

arrangements to hitting the campaign trail. 

"I also think it's going to be a challenge for her 

because we do expect a lot from the first lady," 

said Andersen Brower. "It’s one of those 

знає, чи зможе збалансувати викладання з 

обов’язками першої леді, але у мене склалось 

враження, що це те, що вона сподівається і хоче 

робити. Так, вона любить викладати, і вона сама 

побудувала власну кар’єру, яка відрізняється від 

кар’єри її чоловіка» 

Андерсен Брауер додала, що, якщо Байден 

продовжить викладати, це буде не тільки 

безпрецедентним явищем, але й, сподіваємось, 

значним зрушенням в траєкторії перших леді. 

«Я думаю, що для жінки неймовірно важливо мати 

власну ідентичність, особливо якщо її чоловік – 

політик, а тепер і майбутній президент», – сказала 

вона. «Ідея про те, що вам доведеться пожертвувати 

всім заради свого чоловіка або жінки, здається дуже 

застарілою». 

«Я сподіваюся, що люди з розумінням поставляться 

до бажання Джилл Байден викладати, і до того, що 

вона, дружина і мати, також має кар'єру», –  додала 

Андерсен Брауер, яка запропонувала термін 

«професор Перша Леді США» для опису можливої 

двоякої ролі Байден. «Я сподіваюся, на даному етапі 

ми зможемо це прийняти, тому що я думаю, що якщо 

б це був чоловік, ми б обов'язково це прийняли». 

Андерсен Брауер зазначає, що на відміну від Меланії 

Трамп, першим повноцінним входом в політику для 

якої стала президентська кампанія її чоловіка 

Дональда Трампа в 2016, Байден отримала 

безпосереднє уявлення про роль першої леді через 

близьке спілкування з Мішель Обама. 

Байден також була поруч з її чоловіком протягом 

більш ніж тридцяти років, які він провів у Сенаті США, 

що дало їй розуміння того, як працює Вашингтон, та 

ролі подружжя. 

«У Джилл Байден насправді було вісім років, щоб 

засвоїти уроки Мішель Обами, – сказала Андерсен 

Брауер, чия нова дитяча книга «Досліджуємо Білий 

дім» вийде наступного місяця. «У неї була чудова 

навчальна база і час на роздуми про те, як би вона 

підійшла для цієї ролі». 

Перевага Байден у тому, що вона вже жила в Білому 

домі, проте їй доведеться багато в чому переконати 

публіку, яка звикла бачити першу леді в дуже 

традиційній ролі – як когось, хто підтримує Білий дім і 

президента, обираючи квіткові композиції або 

долучаючись до передвиборчої кампанії. 

«Я також думаю, що це буде для неї викликом, тому 

що у нас великі очікування на першу леді», – сказала 



positions that even though we’ve made great 

strides as a country and that many women are 

the breadwinners, we haven’t changed our 

expectations of this specific part of our political 

landscape." 

Women currently make up nearly half of the 

workforce in the U.S., and nearly one-third of all 

employed women are working mothers, 

according to the Bureau of Labor Statistics (BLS) 

and the Census Bureau. 

Biden will become first lady at a time when 

women are suffering in the workplace due to the 

coronavirus pandemic, which has sparked what 

experts are calling a "shecession" because of the 

disproportionate impact on women's 

unemployment, career trajectories and finances, 

particularly for working moms. 

"She would be setting an example and that 

example is important," Kristin Rowe-Finkbeiner, 

executive director of MomsRising, an advocacy 

group for women, said about Biden. "In 

continuing to work in the paid labor force and 

shine that example, she joins the majority of 

moms across the country who are also in the 

labor force. 

Rowe-Finkbeiner said she hopes the possibility of 

Biden holding a paid job as first lady would not 

only make her a great role model, but also help 

her to lead a conversation on issues that impact 

working women, such as paid leave and equal 

pay. 

"As a working mom, she understands the 

pressures of holding a job and caring for a 

family," she said of Biden. "Not only is she setting 

a terrific example, proving that women's 

leadership looks a lot of different ways for young 

people in America, she's also in a unique position 

to help push through policies that lift our families 

and our economy that are long overdue, and that 

she'll know more about because she's been in 

those positions." 

While second lady, Biden worked on support for 

military families, helped her husband with his 

Cancer Moonshot initiative and led initiatives to 

highlight community colleges across the country, 

all while teaching English and earning her 

doctorate in education from the University of 

Delaware in 2007. 

 

Андерсен Броуер. «Незважаючи на те, що ми досягли 

значних успіхів як країна, і що багато жінок є 

годувальницями, ми не змінили своїх очікувань 

щодо цієї посади, цієї частини нашого політичного 

життя». 

За даними Бюро статистики праці та Бюро перепису 

населення, зараз жінки складають майже половину 

робочої сили в США, і майже третина всіх зайнятих 

жінок – це працюючі матері. 

Байден стане першою леді в той час, коли жінки 

мають проблеми на робочому місці через пандемію 

коронавірусу. Це спричинило те, що експерти 

називають «сецесією» через непропорційний вплив 

на безробіття, кар'єру та фінанси жінок, особливо для 

працюючих мам. 

«Вона буде подавати приклад, і цей приклад дуже 

важливий», – сказала про Байден Крістін Роу-

Фінкбайнер, виконавчий директор MomsRising, 

організації з захисту прав жінок. «Продовжуючи 

працювати на оплачуваній роботі й показувати цей 

приклад, вона стане одною з багатьох 

працевлаштованих мам країни» 

Роу-Фінкбайнер сподівається, що маючи оплачувану 

роботу за межами Білого дому, Байден не лише стане 

чудовим прикладом для наслідування, але і зможе 

краще вести розмову щодо питань, пов’язаних із 

працею жінок, як-от щодо оплачуваної відпустки і 

рівної оплати праці. 

«Як працююча мама, вона розуміє труднощі, 

пов'язані з роботою і турботою про сім'ю», – сказала 

вона про Байден. «Вона не тільки подає прекрасний 

приклад, доводячи, що жіноче лідерство по-різному 

виглядає для американської молоді, але і 

знаходиться в унікальному становищі, допомагаючи 

проводити давно назрілу політику, яка підніме наші 

сім'ї і економіку, і про які вона краще знає, адже сама 

брала на себе ці ролі.» 

Будучи другою леді, Байден займалась підтримкою 

сімей військовослужбовців, допомагала чоловікові з 

його ініціативою Cancer Moonshot та очолювала 

програми з висунення на передній план громадських 

коледжів по всій країні, водночас викладаючи 

англійську мову та здобуваючи ступінь доктора наук 

в університеті штату Делавер у 2007 році. 

 

 

 



In his presidential acceptance speech Saturday 

night in Delaware, President-elect Joe Biden 

described his wife as a military mom and an 

educator. 

"She dedicated her life to education. Teaching is 

not just what she does, it’s who she is," he said. 

"For American educators, it is a great day for y’all. 

You’re going to have one of your own in the 

White House. And Jill is going to make a great 

first lady. I am so proud of her." 

У своїй промові в Делавері в суботу ввечері, обраний 

президент Джо Байден описав свою дружину як 

військову маму і педагога. 

«Вона присвятила своє життя освіті. Викладання – це 

не просто те, чим вона займається, це те, ким вона 

є», – сказав він. “Це великий день для усіх 

американських викладачів. У вас тепер буде 

викладач у Білому домі. І Джилл стане чудовою 

першої леді. Я так пишаюся нею». 

 


