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SOM EN DEL AF GENDER FESTIVAL INVITERER 
KVINDEMUSEET TIL EQUALITY MARCH I AARHUS 
KVINDEMUSEET, DOMKIRKEPLADSEN 5, AARHUS C.
ONSDAG 8. MARTS KL. 16

Efter Trumps indsættelse som USA’s præsident samledes millioner 
af mennesker i hele verden for at demonstrere mod sexisme, 
racisme og forfølgelse af seksuelle og etniske minoriteter.  

For at føre kampen videre og tage et standpunkt for et mere 
mangfoldigt samfund, opfordrer vi alle uanset køn, alder og etnisk 
eller social baggrund til at møde op og slutte sig til marchen den 8. 
marts på den Internationale Kvindedag.

Hvorfor 8. marts?
Den 8. marts blev i 1975 anerkendt af FN som international 
kvindedag. I dag har feminismen udvidet sig til ikke bare at inkludere 
kvinder men også LGBT+ personer, etniske minoriteter og andre 
socialt eller økonomisk undertrykte. Det er derfor også deres 
rettigheder, vi demonstrerer for på Kvindekampdagen i år.

Equality March
Vi mødes i Matilde Fibigers Have bag Kvindemuseet kl. 16 og går 
langs strøget til Rådhuspladsen og tilbage igen via Frederiksgade og 
over Storetorv. 

MARCH 8. - EQUALITY 
MARCH I AARHUS

Læs mere på på side 2 >>
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Dagens taler på Rådhuspladsen gives af:
Mateen Hussain - næstforperson for Sabaah 
Camilla Fabricius – feminist og selvstændig social entreprenør

Talerne i Mathilde Fibigers have ved Kvindemuseet gives af:
Bwalya - repræsentant for Black Lives Matter Denmark
Line Hassall Thomsen - feminist, forsker og aktivist

Marchen støttes af: KvindePolitisk Forum, BUPL, SL,3F, FOA, 
Dansk Socialrådgiverforening, Danske Bioanalytikere, Dansk 
Sygeplejeråd, SUF, DSU, SYM og Black Lives Matter

GENDER FESTIVAL PÅ KVINDEMUSEET 
8 - 10 MARTS
Kvindemuseet sætter fokus på KØN med en 3-dages Gender 
Festival! Festivalen sætter debatten om mangfoldighed og 
kønnenes rettigheder og muligheder på dagsordenen

PROGRAM

8. MARTS
8. marts - International Kvindedag
Den 8. marts 2017 byder vi på foredrag, workshop, demonstration 
gennem byen, debatter, middag og film, hvor vi tager livtag med 
debatten om ligestilling for alle – i et nutidigt perspektiv.
Læs mere her >>

Aftenevent - Women Only 
Velkommen til en aften i kvindens tegn med spot på 
kvindebevægelsens historie og forskellige aspekter af feminisme. 
Læs mere her >>

9. MARTS
Formiddagscafé – Fødselsanstalten i Aarhus kl. 11-12

MEN ONLY – En aften i mandens tegn kl. 18-22
Mandehistorier, mandeforskning, kulturhistorie, teater og 
madlavning. Denne aften byder på en totaloplevelse for alle 
sanser. 
Læs mere her >>

10 MARTS
Cross Gender – Queer Party kL. 20.30-23 
Kønsidentitet, normkritik og fest. Drag show med den fantastiske 
SELINA SUNSHINE, oplæg og debat v. sexologiprofessor Christian 
Graugaard og festligt fakkeloptog over Store Torv til Skolegade til 
afterparty på G-bar.
Læs mere her >>

http://kvindemuseet.dk/kalender/international-kvindedag-8-marts/
http://kvindemuseet.dk/kalender/women-only-2/
http://kvindemuseet.dk/kalender/men-only-2/
http://kvindemuseet.dk/kalender/queer-party/

