Pressemeddelelse.
Der mangler kvinder i byrådet.
Derfor: Stem flere kvinder ind i byrådet / regionsrådet
Byrådet i Syddjurs består af 27 medlemmer, heraf er der kun 7 kvinder. Sådan
behøver det ikke at være.
Der er lang vej til ligestilling, men det kan vælgerne gøre noget ved d. 21. november
til valget.
Kvinder er vigtige i politik, da de tit har andre vinkler på løsninger og prioriteringer
end dem mænd kommer frem med.
Det vil de kvindelige kandidater gøre noget ved. Derfor inviterer vi Syddjurs borgere
til at møde en lang række af de lokale kvindelige kandidater, der er opstillet til valget:

Lørdag d. 4. november fra kl. 10,00 til 13,00 i
Überwerke, Adelgade 60, Ebeltoft.
På tværs af partifarve er vi foreløbig 20 kvinder med hver vores mærkesag der møder
op med balloner, valgmateriale og masser af lyst til at debattere med borgerne om,
hvordan vores kommune skal se ud i fremtiden.
Så kom ind til en kop kaffe og en snak, så du kan se, at der er kvindelige kandidater
fra alle sider af det politiske billede, og at der er kvalificerede kvinder opstillet. Nogle
af kvinderne er også opstillet til Regionsvalget.
Du kan også møde os i Ebeltofts gader.
Baggrunden for arrangementet er, at Kvinderådet har udnævnt 3. – 5. november til
national kampagneweekend under overskriften ”Stem kvinder ind”.
 Vores visioner for kommunen er selvfølgelig ikke nøjagtig de samme blot
fordi vi er kvinder, men fælles for os alle er, at vi gerne vil arbejde for en
mere lige repræsentation inde på rådhuset. Kvinder og mænd adskiller sig
trods alt fra hinanden på mange væsentlige punkter, der har indflydelse på
kommunalpolitikken, siger Marianne Als Nielsen, der har været tovholder på
kampagnen i Syddjurs kommune.
Kampagneweekenden, der løber af stablen over hele landet fra 3. - 5. november ,
er et forsøg for at få flere kvindelige politikere valgt ind i landets by- og
regionsråd.
Efter seneste kommunal- og regionsvalg for fire år siden er antallet af kvinder i
byrådene 29.7 procent, mens det for regionsrådene gælder 39.4 procent.

Her i Syddjurs kommune er andelen endnu ringere, så vi håber at være med til at
trække gennemsnittet op, når borgerne går til stemmeurnerne d. 21. november.
Vi mødes under budskabet: STEM FLERE KVINDER IND
Med venlig hilsen
Venstre
Socialdemokratiet
Radikale
Dansk Folkeparti
Alternativet
Liberal Alliance
Enhedslisten
Socialistisk Folkeparti

Journalister kan kontakte undertegnede for spørgsmål og yderligere information på
tlf. 21 81 45 36 eller på mail: marianne.als.nielsen@gmail.com
Venlig hilsen
Marianne Als Nielsen

