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Alternativet byder Feministisk Initiativ op til dans
Alternativet blander humor og seriøs politisk samtale og dialog når partiet, den 18. november i caféen
på Nørrebro Teater, får besøg af Feministisk Initiativ’s grundlægger Gudrun Schyman.
Et seriøst arrangement i afslappet format
Når man får et så interessant besøg – for det er det – vil Alternativet gerne dele det med så mange som
muligt. Derfor dette offentlige arrangement på Nørrebro Teater den 18. november fra kl. 15.00 til 17.00.
Her vil Uzma Ahmed, spidskandidat for Alternativet i København, blandt andet interviewe Gudrun
Schyman om, hvorfor der overhovedet er behov for et Feministisk Initiativ i Sverige. Og hvad Danmark
kan lære af den svenske debat.
Efterfølgende vil Josephine Fock, spidskandidat for Alternativet i Aarhus, interviewe Alternativets
politiske leder, Uffe Elbæk og Gudrun Schyman om behovet for en ny politisk kultur på begge sider af
sundet. Og hvordan de to partier kan inspirere hinanden.
Uffe Elbæk: ”Der er ingen tvivl om at Alternativet kan lære rigtig meget af Feministisk Initiativ. Både i
den måde FI har organiseret sig på, men også deres politiske analyser. Ikke mindst når det gælder at
sætte ord og billeder på de strukturelle barrierer der hæmmer menneskelig ligeværdighed i samfundet.
Både når det gælder køn, etnicitet, seksualitet og religion”.
For Alternativet er arrangementet også udtryk for en ambition om at støtte – ja måske ligefrem genstarte
- den feministiske debat i Danmark. Til det siger
Gudrun Schyman:
”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Danmark og møde Uffe og Alternativet. Det er dejligt at se,
at et parti som Alternativet tør udfordre det bestående politiske system, og at interessen i feminisme er
stigende. Jeg ser frem til at møde Alternativet, blive inspireret og udveksle erfaringer omkring det at
bygge et nyt parti og skabe en ny politisk kultur”.
En af Alternativets kerneværdier er humor. Derfor har partiet også inviteret den feministiske stand-up
komiker Fadime Turan til at komme med hendes indspark i debatten om politik og feminisme anno
2014.
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Programmet på dagen er som følger:
kl. 15.00
Velkomst ved Josephine Fock og præsentation af deltagerne.
kl. 15.10
Uzma Ahmed interviewer Gudrun Schyman fra Feministisk Initiativ.
Kl. 15.45
- Pause Kl. 16.00
Feministisk stand-up med journalist, skuespiller og komiker Fadime Turan.
Kl. 16.15
Josephine Fock interviewer Gudrun Schyman fra Feministisk Initiativ og Uffe Elbæk fra Alternativet om,
hvad ny politisk kultur i Sverige og Danmark er.
Kl. 17.00

Afslutning - køb drinks i baren og giv en underskrift til Alternativet

