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Kære læser
I år kan alle være med, når vi på mandag rammer den 8. marts og vi blænder
op for vores kvindernesinternationalekampdagshow.
Sig farvel til betalte billetter og begrænset plads, for i år er vi online, gratis og fri
af brandregulativer og kvadratmeterantal.
Derfor kan du roligt aftale med hele flokken af venner / kolleger / søskende /
naboer, at I går til 8. marts sammen (hver for sig) – og ligesom alle de andre år
er det også denne gang en god idé at glæde sig og finde festhumøret frem.
For vi kommer til at fejre de fremskridt, som vi tog i fællesskab i året, der gik.
Hvis vi nu skriver heksejagt, folkedomstol, retssikkerhed, undersøgelse og
kulturændring – så har du allerede regnet ud, at vores 8. marts i år gør status
på arbejdet mod sexisme, seksuel chikane og overgreb. Hæv glasset!
Siden en vis aften i august har MeToo sat kraft på forståelse og forandring.
Den ganske lille bogstavkombination har kæmpestor betydning for det, som
sker nu: Utallige arbejdspladser er i gang at undersøge situationen hos dem
selv og ændre utilstrækkelige beredskaber og krænkende kulturer. Regeringen
og arbejdsmarkedets parter diskuterer, hvordan lovgivningen kan blive bedre.
Og herfra skal der lyde et håbefuldt ønske om, at vi også som samfund er ved
at være færdige med at diskutere, om sexisme findes og om krænkelser og
overgreb finder sted på arbejdspladser og om de kvinder, som fortæller, nu
også er sandfærdige.
Med andre ord: Farvel victim blaming, delegitimering og udenomssnak.
Der er en anden bogstavkombination, som også prægede det forgangne år:
BLM.
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I det seneste nummer af vores nyhedsbrev tog vi fat i den vigtige diskussion af
intersektionalitet og især om forbindelserne mellem sexisme og racisme.
Den diskussion fortsætter vi på mandag, når vi interviewer nogle af de
danskere, som har allermest erfaring med og viden om, hvordan man
kombinerer arbejdet for ligestilling med arbejdet mod racisme.
I dette nyhedsbrev får du:
Et glimt af forberedelserne til festen på kvindernes internationale
kampdag
En kæmpestor samling af viden om sexisme – for på mandag fejrer vi, og
på tirsdag arbejder vi videre på baggrund af viden
Chancen for at vinde billetter til en aften, du ikke vil gå glip af
Direkte link til vores 8. marts-fest på mandag + overblik over alle vores
gæster til showet
God fornøjelse med nyhedsbrevet og rigtig god 8. marts!

Kom med bag 8. marts-kulissen

Hvad er sexisme
egentlig?
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#MeToo, heksejagt, krænkelsesparathed,
sexchikane, retssikkerhed.
Bølgerne går højt, når der debatteres
sexisme i den danske offentlighed. Men
hvad er op og ned på problemet og i
debatten?
Vi har samlet en masse viden om
sexisme og seksuel chikane, så du kan
blive endnu klogere på emnet.
Bliv ekspert på sexisme

#8marts2021: Kom med til fest
På mandag den fejrer vi kvindernes
internationale kampdag online.
Kom med og mød nogle af de
mennesker, som har præget 2020’s
vigtigste ligestillingssejre og vi har
koncerter og hilsner fra nær og fjern.
Det hele bliver styret af vært Maria
Fantino. Klik på billederne nedenfor og
find ud af, hvem du kommer til at møde til
festen, som begynder klokken 20.00.
Ja! Jeg melder mig til straks
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Konkurrence: Sære mødre
Vil du være ekspert i mødre?! Forfatter
Olga Ravn hjælper dig.
Den 9. november 2021 præsenterer Olga
Ravn tidens mødre helt fra Jomfru Maria
til nutidens social media moms i. Det er
på Bremen Teater i showet Sær Mor.
Og du kan komme med. Vind 2 billetter
ved at skrive til kvinfo@kvinfo.dk. Skriv
‘KONKURRENCE’ i emnefeltet. Så
trækker vi en vinder den 15. marts.
Læs mere om Sær Mor

Vi ses på mandag!!!
(Og igen i din indbakke senere på foråret)
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