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Jeg stiller op til valget til DFS’ bestyrelse, fordi jeg 

gerne vil være en stemme for medlemsforeningerne i 

Dansk Folkeoplysnings Samråd. I Dansk 

Kvindesamfund tænker vi folkeoplysningen bredt og 

tænker diversitet ind i alle forhold, og det vil jeg 

gerne arbejde for i DFS. 

I Dansk Kvindesamfund melder man sig ind i et værdifællesskab, hvor vi som organisation bliver en aktiv 

stemme for de værdier. Og det er der brug for. Vi oplever i høj grad vores organisation som folkeoplysende, 

og vi oplever, at der i stigende grad er brug for os og for den debat, vi er med til at skabe og med til at 

nuancere.  Vi ser det som folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i det 

samfund, vi lever i, og her er vi med til at sikre, at samtalen også belyser ligestilling og inddrager 

kønsperspektivet. Vi sætter fx fokus på alt fra MeToo, social kontrol, øremærket barsel og samtykke til 

kunstig intelligens.  

Vi er talerør for et bredt udsnit af befolkningen, her er alle aldre, etniciteter, både by og land - og også 

mænd. Vi har fordoblet vores medlemstal på 5 år, og de nye medlemmer er unge. Vi har næsten dagligt 

skoleelever, studerende og journalister, der ringer til os for at lære og forstå mere om ligestilling og 

kønsperspektiver i Danmark.   

Dansk Kvindesamfund har været medlem af DFS i mange år. I kender os fra Folkemødet, hvor vi de sidste 4 

år har haft fuldt telt, når vi afholder vores events, der er kendetegnet ved at være både saglige og sjove. Og 

den evne vil jeg gerne bidrage med hos DFS.  

Jeg er uddannet journalist og har siddet i FoKo – som er et netværk for folkeoplysningens kommunikations- 

og informationsansvarlige - i en årrække, og nu har jeg lyst til at involvere mig endnu mere ved at stille op 

til bestyrelsen, og jeg håber, I vil stemme på mig. 

 

 

 

    


