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”Stem flere kvinder ind”
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Kære kvindelige kandidater i kommuner og regioner
Ligestilling mellem kønnene står på listen over de 10 værdier, danskerne stemte ind i Danmarks kanonen som en
værdi, der er vigtig for det danske samfund og som landet bygger på. Men ca. 70% af pladserne i landets byråd
og 60% i regionsrådene er besat af mænd. Vi mener, det lokalpolitiske arbejde har brug for både kvinder og
mænds erfaringer, netværk og viden. En mangfoldig sammensætning er til gavn for alle. Derfor iværksætter vi
som ved valgene i 2009 og ’13 den tværpolitiske kampagne ”Stem flere kvinder ind”.
Kampagnen finder sted d. 3-5. november og en af grundpillerne er, at i går sammen lokalt på tværs af partierne
og viser vælgerne, at uanset hvilket parti man stemmer på, er der kvalificerede kvinder at finde på listen. I
arrangerer lokal fælles valgkamp/event (ring til os hvis I mangler ideer) et par timer i weekenden og vi
koordinerer. Ved valget i 2013 var der arrangementer i over 70 kommuner og 3 regioner.
Vi har naturligvis stadig brug for mændene, men vi har også brug for flere kvinder! Vi arbejder ikke partipolitisk
men tværpolitisk. Kvinderådet er en paraplyorganisation startet i 1899 med over 40 medlemsorganisationer.
HVAD KAN DU GØRE?
1. Kontakt andre kvindelige kandidater i kommunen/regionen (de skulle også have fået invitationen) og
arranger et par timers tværpolitisk fælles valgkamp med andre kvinder i weekenden. Ring til os hvis I
mangler ideer til, hvad I kan lave sammen.
2. Giv os besked: hvem er tovholder(e) i jeres kommune (katrine.mortensen@kvinderaad.dk el 33128087),
så vi kan kontakte jer og jeres event kan komme på listen over hvad der sker i weekenden.
3. Skriv et indlæg med andre kvindelige kandidater til lokalavisen når weekenden nærmer sig om, hvad I
laver på dagen og inviter lokalpressen/fotograf til jeres fælles valgkamp. Tænk i billeder!
4. Besøg Kvinderådets hjemmeside www.kvinderaadet.dk og Facebook, hvor der, jo tættere vi kommer
kampagneweekenden, vil blive opdateret med info til jer og pressen.
HVAD GØR VI?
1. Inviterer alle kvinder til at deltage – del endelig invitationen med alle kvindelige kandidater.
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2. Hjælper jer: der er fælles valgkampsmerchandise (balloner, postkort, quiz) til jeres tværpolitiske
arrangementer; I kan få forslag til pressemeddelelser tilsendt; liste over argumenter for
nødvendigheden af flere kvinder i politik mm. Ring 33128087 hvis der er noget vi kan hjælpe med.
3. Til pressen og jer: Vi lægger statistik, omtale af jeres arrangementer, historier, citater mm. ud på vores
hjemmeside www.kvinderaadet.dk og Facebook.
Send denne mail videre hvis du hører om kvindelige kandidater, der ikke har modtaget den. Alle kvindelige
kandidater kan deltage uanset politisk tilhørsforhold.

Med ønsket om et godt valg og mange tværpolitiske arrangementer
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