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Skal du på Folkemødet i år?

Så kom med til et af KVINFOs spændende arrangementer!

Vi uddanner et kønsskævt
Danmark – hvad gør vi ved det?

Danmark har et af EU's mest kønsopdelte arbejdsmarkeder.
Kønsskævheden starter i uddannelsesvalget og danske unge
vælger omtrent lige så kønsstereotypt som for 20 år siden. I
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mange af de brancher, hvor opdelingen er størst, oplever man i
disse år mangel på arbejdskraft. Hvordan skaber vi et

uddannelsessystem, hvor køn ikke står i vejen for unges
drømme og talenter?

Tidspunkt: Fredag d.17 juni kl.16:30-17.15

Sted: DI’s Havnescene, F34 - Havnegadescenen

Arrangør: KVINFO og Dansk Industri

Moderator: Agi Csonka, programdirektør i Villum Fonden

Deltagere på scenen: Mikkel Haarder, Underdirektør i Dansk
Industri, Henriette Laursen, Direktør i KVINFO, Maiken Lykke
Lolck, Direktør Naturvidenskabernes Hus og Rikke Schmidt

Kjærgaard, Direktør i Videnskabsklubben.

Folkefeministisk fredagsbar

KVINFOs traditionsrige fredagsbar vender tilbage til
Rosengården hos Politiken. I år indtager feminister fra tre

forskellige generationer scenen for at diskutere tidens vigtigste
kønsdebatter og finde ud af, hvor meget de har til fælles.

For hvor stor er forskellen på at være rødstrømpe og instagram-
aktivist? Er der brug for at gøre feminismen mere inkluderende
på tværs af generationer, og findes der overhovedet en samlet

feministisk kamp i 2022?

Tid: Fredag 17. juni 17.30-19.00

Sted: Politikens store scene, Rosengården, Rosengade 19-21,
3770 Allinge
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Arrangør: KVINFO og Politiken

Du kan møde: Nina Rask – podcastvært og satiriker, Louise
Kjølsen - psykolog, debattør og Twerk Queen, Mary Consolata

Namagambe - jurist, iværksætter og debattør, Henriette
Laursen - direktør i KVINFO og Jytte Larsen - kønshistoriker

Politikens kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen er moderator.

Efter debatten spiller BATHSHEBA fredag aften godt i gang!

Med en genreblanding af pop, house og elementer af traditionel
Nigeriansk musik har BATHSHEBA spillet udsolgte koncerter i
Vega, og er netop annonceret til at spille på Roskilde Festival

2022.

// Kom i god tid, hvis du vil være sikker på en siddeplads. Vi
glæder os til at se dig!

Klik her for at finde Facebook eventet!

Hvordan får vi sexismen ud af politik?

Kvinder er underrepræsenteret på alle politiske niveauer i
Danmark: Folketing, regering, kommunalbestyrelser, regionsråd

og særligt borgmesterposter.

Undersøgelser viser, at seksuel chikane og anden
forskelsbehandling pga. køn er udbredt. Hvis chikane og dårligt

arbejdsmiljø står i vejen for rekruttering og fastholdelse af
kvindelige politikere, er det et demokratisk problem.

https://www.facebook.com/events/2222065447967570?ref=newsfeed
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Så hvad kan vi gøre for at sikre et arbejdsmiljø, der giver lige
muligheder for politisk deltagelse uanset køn? Vi udveksler

viden, visioner og lovende erfaringer på tværs af partier.

Tid: 18. juni 12.00-12.45

Sted: B16, Nordlands plads - Institut for Menneskerettigheders
(IMR) telt

Arrangør: KVINFO og IMR

Panel: Karen Ellemann (V)
Pernille Skipper (Ø)

Henrik Sølje Weiglin (K)
Henriette Laursen (KVINFO)

Moderator: Alexander Andersson (KVINFO)

Henriette Laursen vil i sit oplæg tage udgangspunkt i en række
undersøgelser, som KVINFO har foretaget af ligestilling og

forskelsbehandling på baggrund af køn i politik.

Klik her for at finde Facebook eventet!

Få en samlet oversigt over de arrangementer KVINFO deltager i nedenfor

⬇ 

https://www.facebook.com/events/606780747396784?ref=newsfeed
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Vi ses på solskinsøen ☀ 
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