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MERYL STREEP SOM
SUFFRAGETTE
+ DANSK BOG OM STEMMERETTEN

DET SKER 
Foredrag v. Professor Krista Cowman om ny film om de 
engelske suffragetter.

Herefter boglancering: Før og efter stemmeretten – Køn, 
demokrati og velfærd  v. Anette Borchorst og Drude 
Dahlerup.

Filmen Suffragette med Meryl Streep i rollen som Emmeline 
Pankhust får præmiere i de danske biografer den 26. 
november. Filmen bygger på historien om de engelske 
kvinders vej til stemmeret, som var noget mere barsk og 
uforsonlig end den danske historie. ’We don’t want to be 
lawbreakers. We want to be law makers!’ (citat: Emmeline 
Pankhust).

Professor Krista Cowman fra York University, England, 
fortæller om filmen og om de engelske kvinders kamp 
for politisk uafhængighed. Cowman forsker i politisk 
historie i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900 
tallet. Hun har været historisk konsulent på filmen og kan 
fortælle om overvejelserne bag filmens beretninger om de 
begivenheder, som gik forud for at de engelske kvinder i 1918 
opnåede delvis og i 1928 fuld stemmeret og valgbarhed. 

Der vises en kort trailer fra filmen.

I forlængelse heraf serverer vi et glas vin og fokuserer på 
danske forhold med lanceringen af bogen Før og efter 
stemmeretten – Køn, demokrati og velfærd redigeret af 
Anette Borchorst og Drude Dahlerup.

Bogen omhandler 1915-grundlovens betydning for 
inkludering af kvinder og andre marginaliserede grupper i 
det danske demokrati og den efterfølgende ligestillings- og 
velfærdspolitik. Det handler f.eks. om indvandrere, der i dag 
er et vigtigt og brændende spørgsmål i den politiske debat. 

Anette Borchorst og Drude Dahlerup præsenterer bogen 
og fortæller om de forskningsprojekter, som også andre 
forskere har bidraget med. 
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