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Øjeblikke af frihed Hanne Fokdal Barnekow Hent PDF Det kan opleves som en selvfølge, at alle danskere

over 18 år har valgret, og at vi sammen bestemmer, hvilken politik landet skal styres med. Men det er ikke en
ret, der er kommet af sig selv. De rettigheder, der øger ligestillingen, er opnået gennem kamp. Sådan er det,
og sådan har det altid været. Kvinders stemmeret blev skrevet ind i den danske grundlov for 100 år siden. Det
var resultatet af mere end tredive års kamp for kvinders deltagelse i det politiske liv. Danmark var dengang et
foregangsland. En position som vi har kæmpet for, men ikke altid har kunnet fastholde i de forgangne 100 år.
Øjeblikke af frihed er et festskrift om kvindeliv. Om arbejdsliv, ligeløn, økonomi, politik, teologi, kvinder i
medierne, i billedkunsten og i musiklivet. Og om vold mod kvinder, seksualitet og kvinders ret til egen krop.
Kvinderådet har opfordret 23 personer i forskellige fag og professioner med en aldersspredning fra 23 til 89 år
til at skrive en grundlovstale. Alle er blevet bedt om at tage udgangspunkt i sig selv og egne erfaringer og
derfra beskrive den udvikling, de har været igennem, stadig arbejder på og håber på for fremtiden. Der er

langt fra enighed blandt forfatterne i alle spørgsmål om kvinders samfundsmæssige stilling og de
ligestillingsudfordringer, som venter i fremtiden – men det er læsning til eftertanke.
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