
26.10.2021 15.56 Valg: Hvad kom først, repræsentation eller demokrati?

https://mailchi.mp/kvinfo.dk/valg-hvad-kom-frst-reprsentation-eller-demokrati?e=a4b6234dc3 1/5

View this email in your browser

Kære Sabine
Nu er der snart kun en måned til, at vi alle valfarter til valgstedet på vores lokale
skole, i forsamlingshuset eller idrætshallen for at sætte vores kryds.

Et kryds der skal være med til at afgøre af hvem og hvordan lige præcis vores
kommune skal styres.

Men kommunalpolitik handler ikke kun om rød eller blå og alle de lokale farver.
Det handler også om mand eller kvinde, om hvid eller sort, om religiøs eller ej.
For kommunalpolitik handler også om, at vi hver især er repræsenteret i vores
lokalsamfund.

Mangfoldighed er vigtigt, når vi skal afgøre, hvem der skal bestemme for os,
vores naboer og medmennesker.

I dette nyhedsbrev sætter vi derfor fokus på repræsentation og mangfoldighed i
politik.

I vores nyhedsbrev, kan du derfor finde:

1. Kvinder er stærkt underrepræsenteret i dansk kommunalpolitik. KVINFO
har undersøgt hvorfor i en spritny rapport. Vi smugkigger på resultaterne.

2. Efter det netop afholdte valg har flere kvinder i Marokko fået store og
tunge ministerposter. Vi har talt med vores lokale partner om betydningen
af valgresultatet.

3. Et godt tilbud: Få 25 % rabat på bogen Usynlige kvinder, og bliv mindst
25 % klogere på, hvordan verden er designet af og til mænd.

4. Anbefaling af et spændende forsamlingshusarrangement, hvor du bliver
(endnu) klogere på kommunalvalg og mangfoldighed.

God læselyst. 
 
/KVINFO
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Mand, mand, mand, mand, mand, kvinde, mand

En lille eksklusiv skare på 14 danske kommuner fik en kvindelig borgmester
ved kommunalvalget i 2017: Bornholm, Fanø, Frederikshavn, Gladsaxe, Greve,
Helsingør, Hillerød, Holbæk, Hvidovre, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde,
Stevns og Thisted.

I de øvrige 84 kommuner satte en mand sig i borgmesterstolen.

Med andre ord: 1 ud af 7 borgmestre var kvinder. 6 ud af 7 var mænd. Sådan
var kønsfordelingen efter seneste kommunalvalg. Eller i procent: 86 - 14 til ét
køn.

Senere har udskiftninger på borgmesterposter betydet, at Danmark er kommer
op på 15 kvindelige borgmestre. Men vi er stadig meget langt fra de 40 procent,
som Erhvervsministeriet har som måltal for kønsbalance inden for ledelse. Og
som Ligestillingsloven så poetisk beskriver som ”i praksis … at anse som lige.”

Tirsdag den 16. november går Danmark til kommunalvalg igen. Her spår en
prognose fra Institut fra Menneskerettigheder, at antallet af kvindelige
borgmestre kan stige til 16.

Vi griber lommeregneren. Hvis stigningen forsætter med den fart - altså to
kvindelige borgmestre mere pr. kommunalvalg - så går der 48 år, før vi i 2069
når frem til ministeriets måltal. Går vi efter 50/50-fordeling mellem kvinder og
mænd, må vi trække vejret 16 år mere, før vi når frem til 2085.

Så vidt så godt eller rettere dårligt. Det føles voldsomt tålmodighedskrævende.

Som om det ikke var nok, kunne det samtidig også se ud til, at de kommunale
bestyrelser skylder at tage en alvorlig snak med sig selv om, hvorfor
kønsbalancen har det så skidt.

KVINFO offentliggør om 12 dage en undersøgelse, som har undersøgt, hvilke
barrierer der er for kvindelige og mandlige byrådsmedlemmer.

Du er abonnent på vores nyhedsbrev og får derfor naturligvis et indblik på
forhånd.

Sagen er den, at nogle af undersøgelsens overordnede resultater måske kan
være med til at forklare uligheden:

Hele 51 procent af de kvinder, som er med i undersøgelsen, har oplevet
forskelsbehandling på baggrund af køn. Det samme gælder 15 procent af
mændene.
33 procent af de kvindelige byrødder svarer, at de har fået uønskede eller
nedværdigende kommentarer eller vittigheder om deres køn. Blandt
mændene var andelen seks procent.
30 procent af kvinderne har oplevet mindst én form for seksuel chikane i
deres kommunalpolitiske virke. For mændene gælder det 16 procent.

En stor gruppe byrådsmedlemmer på tværs af køn, at det politiske miljø, de
færdes i, er ubehageligt. Det er måske ikke så mærkeligt.
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I årevis har vi talt om, hvordan vi får flere kvinder til at gå ind i politik. Men
måske skal vi også tale om, hvordan vi undgår at jage kvinder væk fra det
politiske arbejde.

KVINFO offentliggør undersøgelsen Køn og kultur i kommunalpolitik den 25.
oktober ved en konference på museet KØN i Aarhus. Klik her for at melde dig til
konferencen i fysisk form – eller læs hvordan du kan se med hjemmefra.

/Thomas Kristensen, KVINFO

Historisk
ministerhold i

Marokko
Marokkanerne drog i september til

stemmeboksene.

Det har resulteret i at hele syv kvinder
indtager vigtige og tunge

ministerposter.

KVINFO har talt med vores
marokkanske partner om

valgresultatet.

Læs om valget i Marokko

Bliver kvinder i
vores samfund

glemt?
Den netop oversatte Usynlige kvinder
afslører, hvordan verden er designet

af og for mænd: medicin, biler,

https://fb.me/e/1zt6k6qTZ
https://kvinfo.dk/kvinder-saetter-sig-paa-flere-og-tungere-ministerposter/
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teknologi. Det har seriøse følger for
kvinder og andre køn.

Du får 25 % på prisen til og med den
20. oktober. Brug den særlige

rabatkode 'KVINFO'. Det gælder dog
ikke, hvis du allerede er Premium-

medlem. Ærgerligt.

Køb bogen med 25 % rabat

Hvordan skaber vi
et København for

alle?
Vil du vide mere om mangfoldighed og

diskrimination i lokalpolitik? Og om
hvordan vi får mere af det første og

mindre af det andet?

Så mød op i Fahads Forsamlingshus den
24. oktober kl. 13-15.

Fahad Saeed og Emma Holten inviterer
10 kommunalpolitikkere på scenen for at

diskutere repræsentation i politik.

Tilmeld dig gratis her

https://www.saxo.com/dk/usynlige-kvinder_caroline-criado-perez_hardback_9788793752580
https://www.fof.dk/da/kbh/foredrag-og-debat/fahads-forsamlingshus/et-koebenhavn-for-alle/210036
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Farvel tekst

Tak fordi du læste med. Husk at bruge din stemme, og måske stem på
mangfoldigheden. Aftale?

PS:

Men der er forfærdelig lang tid til den 16. november. I mellemtiden: Nu kan du
blive ligestillingsambassadør i KVINFO. Kom med! Så klæder vi dig på med
kønsforskning og viden, så du kan blive endnu bedre til at arbejde for et frit og
lige samfund.

Find ud af mere inkl. prisen på 80 / 200 pr. år afhængig af din alder og intet
mindre end din socioøkonomiske position. Klik blot på knappen her:

Ligestillingsambassadør? Uh, spændende!
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