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Indledning
På arbejdsmarkedet er arbejdspresset stort. Der skal konstant omstrukture-
res og effektiviseres med fokus på økonomien. De ansattes trivsel er truet, og 
det skønnes, at der dagligt er ca. 35.000, der er sygemeldt pga. stress. Hvis 
man ikke kan følge med de krav, der stilles på arbejdsmarkedet og i familien, 
risikerer man at blive koblet af.

Mange børnefamilier finder det svært at håndtere de mange krav, der stilles til 
dem. Ud fra et økonomisk ræsonnement besluttes det ofte i familien, at kvin-
den tager hovedparten af barselsorloven. Det medfører øget uligestilling på 
arbejdsmarkedet og senere lavere pension. Det samme gør sig gældende, når 
kvinder føler sig presset til at gå på deltid.

I foråret 2019 tager KvindePolitisk Forum fat på alle disse emner for
at blive klogere på tingenes tilstand og skabe debat om, hvordan vi kan skabe 
fællesskaber og arbejde sammen fremfor at konkurrere. 
Hvordan indrettes samfundet, så vi kan yde den bedste indsats på jobbet og 
samtidig få familielivet til at fungere. 

Hvad kan vi bruge i kampen for bedre velfærd 
fra den nyligt overståede overenskomstkamp?
Indleder Maibritt Berlau, næstformand i den nye ho-
vedorganisation for LO og FTF, FH.
18. februar, kl. 19-21 i lille sal, DOKK1

Under den vellykkede konflikt i foråret, hvor fagforeninger stod sammen 
”skulder ved skulder”, viste det sig tydeligt, at der alt for mange steder kun 
er de nødvendige ansatte til at klare et nødberedskab. Det er et klart eksem-
pel på, hvor galt det står til ude på de offentlige arbejdspladser efter årevise 
indskrænkninger af personalet. 

På grund af de stressede arbejdsvilkår, der er skabt i det offentlige, er der alt 
for mange, der går ned med stress. Især indenfor de fag, hvor der arbejdes di-
rekte med mennesker er sygemeldingerne høje. Sygeplejerskere, SOSU-hjæl-
pere/assistenter, folkeskolelærere, psykologer, socialrådgivere og mange fle-
re oplever oftere og oftere, at de ikke kan leve op til de vilkår de forventes at 
arbejde under. 

Disse omstændigheder leder frem til spørgsmålet om, hvordan vi kan udvikle 
og bruge den solidaritet, der var grundlaget for sammenholdet i foråret, til at 
stoppe nedskæringerne samt kompensere for de forringelser, der er gennem-
ført de seneste 10 år.

Dette vil Maibritt Berlau tage fat på, når hun gæster os til denne aftens tema 
om kampen for bedre vilkår på arbejdsmarkedet og en bedre velfærd.

Kønsroller i hjemmet, på arbejdsmarkedet og i den 
offentlige debat.
Indleder: Ekaterina Krarup Andersen, feministisk debattør.
8. april, kl. 19-21 i møderum 2, DOKK1

Ekaterina Krarup Andersen er feministisk debattør, blogger, universitetsstu-
derende og mor. Hun er klummeskribent for Ekstra Bladet, og har udgivet en 
bog og været medvært på et radioprogram, sammen med to andre forhåndvæ-
rende medlemmer af Girl Squad. 

Hun har sin faglige baggrund i køns- og religionsstudier fra Lund Universitet, 
og vil med udgangspunkt i både sin faglige viden og sine egne erfaringer tale 
om, hvordan det som kvinde i dag er at skulle balancere familie og uddannelse 
eller arbejde og samtidig være engageret i den offentlige politiske debat. Eka-
terina er opvokset i Rusland, og har i kraft af sin opvækst og sin faglighed et 
unikt perspektiv på ligestillingssituationen i Danmark. 

Hun vil bl.a. give sine bud på spørgsmål som disse: Hvad er normerne for kvin-
dens og mandens rolle i hjemmet, på arbejdsmarkedet og i politik? Hvordan 
kan man balancere mellem disse tre sfærer?

På Lige fod? Historien om det lange seje træk for 
et ligestillet arbejdsmarked.
Indleder: Astrid Elkjær Sørensen, forsker i den moder-
ne feminisme og ligestilling i Skandinavien.
Tirsdag den 14. maj kl. 19-21 i lille sal, DOKK1

”På fabrikken i Hillerødgade måtte vi stå i bøjet stilling og ryste sukkeret 
sammen i kasser til disse havde nået den rette vægt. Derefter måtte vi løfte 
de firs pund tunge kasser op på en bænk, hvor så snedkeren slog dem til. 
Min datter kunne i længden ikke tåle dette strenge arbejde. Når hun stod 
sådan bøjet i længere tid, løb blodet ofte ud af både næse og mund.”

Sådan beskriver fabriksarbejderske Ida Jessen forholdene på en dansk fabrik 
omkring år 1900. I dag ser forholdene for danske kvinder heldigvis langt 
bedre ud; men vejen hertil har været lang, hård og snørklet.

Historiker og ph.d. Astrid Elkjær Sørensen fortæller i sit oplæg om de dan-
ske kvinders forhold på arbejdsmarkedet de sidste 120 år. Hun beskriver, 
hvor de vigtigste ligestillingskampe har stået, og om de mange uenigheder 
om kønsroller både i og uden for kvindebevægelsen.

Oplægget gør det tydeligt, hvordan fortidens forestillinger om køn og arbejde 
på mange måder stadig hjemsøger nutidens arbejdsmarked og lønsedler. 

Afslutningsvis lægges der op til en fælles debat omkring, hvordan vi får taget 
de sidste skridt på vejen til et ligestillet arbejdsmarked.


