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Det kan virke som en selvfølge, at alle danskere over 18 år har stemmeret, 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

stilling, som vi har kæmpet for, men ikke altid har kunnet holde i de forgangne 100 år.     

Øjeblikke af frihed er et festskrift, der tager fat i vidt forskellige sider af kvindelivet. Fra arbejdsliv og
ligeløn, til økonomi, vold mod kvinder, seksualitet, politik, teologi, kvinder i medierne og kvinders ret til

egen krop og sundhed.    

Kvinderådet har opfordret en række personer med vidt forskellige baggrunde og verdenssyn og med en
aldersspredning mellem 23 og 89 år til at skrive en grundlovstale. Bidragsyderne tage udgangspunkt i dem
selv og deres egne erfaringer og beskriver herigennem den udvikling deres profession 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 fremtiden byder på - men det er spændende læsning!     

I bogen deltager bl.a. Maria Marcus, forfatter og sexolog, Gretelise Holm, journalist og forfatter, Lisbeth
Knudsen, chefredaktør og koncernchef, Simi Jan, udenrigskorrespondent, og Sanne Søndergaard, stand-up

komiker.
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Det kan virke som en selvfølge, at alle danskere over 18 år har
stemmeret, 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 stilling, som vi har kæmpet for, men ikke altid har kunnet holde i

de forgangne 100 år.     

Øjeblikke af frihed er et festskrift, der tager fat i vidt forskellige
sider af kvindelivet. Fra arbejdsliv og ligeløn, til økonomi, vold mod



kvinder, seksualitet, politik, teologi, kvinder i medierne og kvinders
ret til egen krop og sundhed.    

Kvinderådet har opfordret en række personer med vidt forskellige
baggrunde og verdenssyn og med en aldersspredning mellem 23 og
89 år til at skrive en grundlovstale. Bidragsyderne tage udgangspunkt
i dem selv og deres egne erfaringer og beskriver herigennem den

udvikling deres profession 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 fremtiden byder på - men det er spændende læsning!     

I bogen deltager bl.a. Maria Marcus, forfatter og sexolog, Gretelise
Holm, journalist og forfatter, Lisbeth Knudsen, chefredaktør og

koncernchef, Simi Jan, udenrigskorrespondent, og Sanne
Søndergaard, stand-up komiker.
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