De første kvinder –
brunch med pionerer
Baggrund:
Vi markerer, at det er over 100 år siden kvinder i Danmark fik ret til at stille op til folketingsvalg i Danmark.

Udbytte:
Hvad kan vi lære af pionererne – de første politiske aktive kvinder.
Vi vil netværke og hjælpe hinanden videre, inspirere etniske minoritets kvinder til at være
aktive i dansk politik.

Indhold:
To indvandrerkvindeforeninger (”Verdens kvinder i Danmark” og ”Tingbjergs Eves Univers”) arrangerer denne aktivitet i samarbejde med FIU-Ligestilling.
En aktivitet, hvor vi markerer, at kvinder i Danmark har haft ret til at stille op til Folketinget i lige godt 100 år. På brunchmødet får kvinder med etnisk minoritetsbaggrund ordet, kvinder
som er/har været frontløbere.

Vi har inviteret disse pionerer til at deltage:
Nezaket Sahin, en af de første kvinder med etniske minoritetsrødder, som blev
valgt ind i Odense byråd.
Yildiz Akdogan og Özlem Cekic, de første kvindelige politikere med indvandrerbaggrund, der i 2007 blev valgt ind i Folketinget.
Ayfer Baykal, Danmarks første borgmester med indvandrerbaggrund
Jean Petersen, en af de første tillidsrepræsentanter med etnisk minoritetsbaggrund
(Dansk Kommunal Arbejderforbund og FOA)
Sofia Osmani, Danmarks første kvindelige borgmester med indvandrerbaggrund
Christina Krzyrosiak Hansen, Danmarks yngste kvindelige borgmester
Uzma Ahmed Andresen, første kvindelige formand for Lokaludvalget på Nørrebro

Målgruppe:
Etniske minoritets kvinder, etnisk danske kvinder med interesse for demokrati og mangfoldighed, mentorer og mentees i FIU-ligestillings mentorordning af begge køn og andre interesserede.

Tid og sted:

Lørdag den 28. april 2018 kl. 11.00 - 14.00.
Verdens Kulturcentret, Nørre Alle 7, 2200 Nørrebro.

Tilmelding:

Er du medlem af et forbund under LO kan du tilmelde dig på kursusnummer
5207 18 00 76.
Er du ikke medlem af et fagforbund under LO kan tilmelding ske på mail til
piha@dansk.metal.dk eller på kontakt@verdenskvinder.dk med angivelse af din fødselsdag, navn og kursusnummer.

Pris:

Gebyrfrit.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Eventuelle spørgsmål kan mailes på:
susanne.fast.jensen@3f.dk

