Pressemeddelelse
Kvinderne fik stemmeret
– hvad fik vi ud af det?
Med Grundloven af 1915 blev vælgerskaren mere
end fordoblet, men kun få kvinder fik plads i
Rigsdagen. En række danske forskere ser på, hvor
den kønsmæssige profil for dansk demokrati og
velfærd stod dengang, og hvor den står i dag, 100
år senere.
Inkludering af kvinder i politik og demokrati er en proces, der
stadig pågår, og som langt fra er afsluttet. Derfor er det mere
relevant end nogensinde at gøre status over det ‘systemskifte’,
der gjorde kvinden til politisk borger i 1915.
I Før og efter stemmeretten ser en række af Danmarks førende
køns- og velfærdsforskere på, hvilken betydning 1915-grundloven fik for ligestillingen og inkludering af kvinder og andre
marginaliserede grupper i det danske demokrati.
Forfatterne fokuserer på sammenhængen mellem køn, klasse
og etnicitet i samfundets inkluderings- og ekskluderings
processer – på både diskussionerne op til og efter 1915-grundlovens vedtagelse og på andre grupper, som gennem tiden har
været eller stadig er udelukket fra det danske demokrati. Det
handler f.eks. om indvandrere, der i dag er et vigtigt og brændende spørgsmål i den politiske debat.
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Bogen kombinerer historiske og politologiske kapitler med det
mål at præsentere en bred vifte af tilgange. Den sætter fokus
på 1915-grundlovens betydning – et emne, der har været stærkt
underbelyst i forskningen frem til i dag.
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Bogen henvender sig til alle, der interesser sig for dansk politik
samt spørgsmål om køn og ekskludering.
Før og efter stemmeretten er redigeret af Anette Borchorst og
Drude Dahlerup, der begge er blandt Danmarks fremmeste
kønsforskere. Den indeholder desuden bidrag af Mai Hostrup
Brunse, Niels Finn Christiansen, Jørgen Goul Andersen, Anette Eklund
Hansen, Heidi Vad Jønsson, Nina Javette Koefoed, Niels Kærgård, Jytte
Larsen og Jytte Nielsen.
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