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Kvindepolitisk udvalg har haft et travlt år. Udvalget har 25 medlemmer på maillisten.
En del for ”at følge med”, en del bor langt fra København, men der er kontakt til 1012 medlemmer, og mindst 5 kommer til alle møder og aktiviteter. Udvalget har holdt
møde en gang om måneden i Studiestræde.
Talk Town 18 i Huset i Magstræde valgte vi fra, da programmet så meget snævert
ud. Det endelige program og selve arrangementet, blev dog godt besøgt og var faktisk
udmærket. I 19 blev Talk Town afholdt 9.-11. maj og flyttede ”hjem” til Kødbyen,
hvor det startede. Snævert program. Der kommer en aflægger i Århus d. 28. sept.
European Lefts sommeruniversitet EL-SU fandt sted i Wien, og her deltog en del
medlemmer fra Ø heraf 3 fra udvalget. Arbejdet i EL-fem. er gået i stå, da de drivende
tyskere/østrigere med rette ikke synes, at kvindearbejdet prioriteres af ledelsen.
Udvalgets medlemskab af Kvinderådet har fyldt meget, da vi i august fik nogle
alarmerende meldinger om forholdene i Kvinderådet. Diskussionerne og forløbet har
været langstrakt og uskønt, da medlemmer af Listen, men ikke af udvalget, mente sig
kaldet til at have en mening om Udvalgets fortsatte medlemskab af Kvinderådet.
Kvinderådets nytårskur med folketingets ligestillingsordførere var godt besøgt, og
Rasmus Vestergaard havde det bedste overblik og fik som den eneste klimaet med.
Et medlem holdt i oktober oplæg på en marxisme-feminisme konference i Lund.
Udvalgets årlige seminar afholdt vi i februar med to emner på programmet:
Identitetspolitik om lørdagen og Vold mod Kvinder om søndagen. Om lørdagen
havde vi 3 oplægsholdere heraf en repræsentant fra Feministisk Initiativ. Søndag
holdt Trine Lund Jensen fra LOKK et oplæg om erfaringer fra krisecentrene, og et
medlem fra Vesterbro fremlagde sit speciale om kønsmagt i minoritetsmiljøer.
Seminaret var meget givende med gode diskussioner ud fra de glimrende oplæg. Vi
har efterfølgende anbefalet Trine som oplægsholder på EL-SU i Italien i håb om at få
gang i EL-fem med et emne, som desværre er velkendt i hele Europa.
8. marts arrangerede vi sammen med afdelingerne på Nørrebro, Indre By, Østerbro,
Frederiksberg, Transform Danmark og Kurdisk Kvindeforening.
Temaet var ”FRI TID” med workshops om prekariatet, 30 timers arbejdsuge, Tid til
det hele menneske og Demokrati uden Kvinder med Frigga Haug, Janne Gleerup,
Drude Dahlerup og Victoria Velasques. På trods af mange benspænd undervejs sygdom, flytning pga skimmelsvamp, ændring af programmet pga af demonstration
mv, var det et vellykket arrangement.
Tre medelemmer af udvalget deltog i KULUs (Kvindenes ULandsUdvalg)
generalforsamling, og et af vores medlemmer er valgt til styelsen. I den kommende
periode vil der være meget fokus på reproduktive rettigheder. Der er en grim alliance i
FN mellem kristne fundamentalister mest fra USA og musimske do hovedsaglig fra
Mellemøsten. Også i år stod FNs kvindearbejde distancen, men kampen fortsætter
Udvalgsmedlemmerne deltager løbende i møder og seminarer og organiseringer som
EL-Fem, Kvinderådet, KULU m.fl.

