
Kvindepolitisk Udvalgs Beretning 20/21

I beretningen for 19/20 skrev vi optimistisk, at ”næste seminar skulle afholdes. 31.
oktober-1. November. Men der tog vi fejl.

Alt var ellers klappet og klart. Lokaler, mad og overnatning havde
Odense-medlemmer sørget for var på plads i Odense. Men forsamlingsforbuddet blev
sænket til 10, og da der var over 20 tilmeldte måtte vi aflyse.

Der blev dog stablet et nødseminar på benene  med to dages varsel i København, hvor
frygtløse kvinder fra Fyn og Århus kom over, og vi havde en dejlig weekend med
kultur, en masse diskussioner (som ikke kunne være taget på zoom) og var så heldige
at byvandringen om Kvindernes København sluttede så betids, at det passede med
demonstrationen på Rådhuspladsen til støtte for de polske kvinders kamp mod den
reelle afskaffelse af retten til abort. Den kamp handler selvfølgelig i første omgang
om abort, men lige så meget om kontrol med kvinder, et reaktionært patriarkalsk
styre, en magtfuld kirke og ikke mindst om, at vundne kampe ikke er vundet for altid.

D. 1. september havde vi Pernille Ipsen på besøg, og hun fortalte medrivende om sin
bog ”Et Åbent Øjeblik” om opvæksten med 7 mødre som barn i det første
kvindekollektiv i Åbenrå (gaden altså).

Kvindemuseets navneskifte har også været til livlig diskussion, men alle er ikke enige.
Diskussionen er en udløber af en standende større diskussion, som nok kræver en
seminardiskussion, men den er også udløber af den diskussion om kønsneutralitet, vi
havde på seminaret i 19.

Vi har siden deltaget i et hav af zoom-konferencer (man ved aldrig, hvor mange og
hvem, der ser med) om vold, abortkampen i Polen, reproduktivt arbejde (arrangeret af
European Lefts kvindenetværk), og når restriktionerne letter lidt, har vi aftaler med
en herboende polsk kvinde og med en dansk-israelsk kvinde om diskussioner
om deres forskellige arbejde i Polen og med israelske/arabiske kvinder.
8. marts var en lille gruppe københavnere på gaden klædt i rødt med røde
bæreposer over hovederne som ”Women In Red”. På vores banner stod

Enhedslistens Kvinder Ser rødt
Vi har fået nye medlemmer, men vores drøftelser, om organiseringen af struktur,
kommissorium, det daglige arbejde og planlægning af det næste seminar, er desværre
sat på vågeblus, indtil vi igen kan rejse, mødes, planægge og ikke mindst være
kreative, hvilket skærmene ikke befordrer.

Den københavnske gruppe har som sædvanlig passet Kvinderådet, KULU
(Kvindernes Ulandsudvalg), hvor vi har en plads i styrelsen. Men meget har været
aflyst eller er udsat, så der bliver travlt, når vi kan komme i gang igen.


