Stem på en kvinde, hvis demokratiet skal vinde
Så skal vi til valg igen. Der er kommunalvalg den 20. november og inden for det næste halve år er der
folketingsvalg.
I over 100 år har Dansk Kvindesamfund kæmpet for at få kvinder valgt og heldigvis har kvinderne valg efter
valg fået større og større indflydelse, og vi bliver ved indtil vi har 50% af pladserne, vi vil ha’ halvdelen af
magten. Nu er det jo heldigvis sådan, at vi kvinder selv kan skaffe os de manglende mandater. Derfor STEM
PÅ EN KVINDE, HVIS DEMOKRATIET SKAL VINDE, dette slogan er vort ved de kommende valg.
Kvinder kan gøre en forskel. På det lokale danske plan vil det være indenfor emnerne
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Børn
Ældre
Ligeløn og barselsvilkår
Arbejdsmiljø
Vold og voldtægt
Handel med kvinder
Sundhed og prævention
Kvinder af anden etnisk baggrund.
Udlicitering og velfærdsydelser

Andet steds i bladet kan læses mere om ovenstående emner, ligesom der på hjemmesiden er fakta, DKholdninger, links og debatside, alt sammen for at øge kendskabet til emnerne og som en hjælp til kvindelige
kandidater.
Uden for Danmarks grænser savnes der i høj grad kvinder i de besluttende organer. Efter at
menneskeheden den 11. september igen viste sig fra sin mest afskyelige side, arbejder de fleste af verdens
nationer på at finde bagmændene. Jeg er selvfølgelig enig i, at de skyldige skal findes og straffes, men jeg
frygter samtidigt, at gengældelsesaktionerne vil komme til at koste tusindvis af uskyldige ofre. Jagten på
terrorister i de lande, der støtter terrorismen må ikke føre til, at klimaet mellem forskellige etniske
grupperinger bliver ondt. Vi er alle ansvarlige for, at positive relationer nationer, nationaliteter og religioner
imellem ikke bliver ødelagt af fundamentalistiske terroraktioner og efterfølgende hævn.
Jeg håber verdens befolkning vil vise evne og vilje til at samarbejde og til at finde løsninger på tværs af alle
skel.
Men jeg savner kvinders medvirken i beslutningerne, det er som om, at det er mænd alene, der leder vores
fælles Jord. Det skal ændres, for vi redder ikke verden med militær alene. Verdens ressourcer skal fordeles
anderledes for at vi kan få varig fred. Så længe social uretfærdighed er hverdagen for størstedelen af
Jordens befolkning, får vi hverken varig fred eller bremset flugten fra fattige til rige lande.
Det er på høje tid, at vi for alvor tager fat på at løse problemer omkring fattigdom, uvidenhed og racisme.
Karen Hallberg

Dansk Kvindesamfunds fremtid.
Pludselig først i september blev Dansk Kvindesamfund et hot emne i dansk presse. Enkelte aviser har endda
skrevet nekrologen over os, Jyllands Posten udtrykker i en leder den 5. september, at en organisation som
Dansk Kvindesamfund har fuldført sit arbejde og ligestillingen er gennemført – en noget lemfældig omgang
med sandheden - alle læsere af dette blad ved, at sådan er situationen ikke.
Men vi har ikke lukket, der er masser af vilje, initiativ og virkelyst i os. Lad mig blot nævne støttekoncert i
Odense den 23. november med Anne Marie Helger, kunstauktion i Kunsthallen i København den 26. januar
2002 - og så holder vi landsindsamling den 8. marts 2002.
Endnu en gang vil jeg opfordre til at skaffe nye medlemmer til Dansk Kvindesamfund, vi laver en
landsomspændende kampagne i november, nærmere besked vil blive sendt til alle kredsene.
Karen Hallberg

