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Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Kvinders valgret kan integreres i et tema.
Tema: Ligestilling
Kanonpunktet Kvinders valgret kan indgå i et tema om ligestilling, hvor der fokuseres
på politisk, økonomisk, social og kulturel ligestilling mellem kønnene og evt. mellem
forskellige samfundsgrupper.
I temaet kan bl.a. følgende delemner (nedslag) indgå:
 Begrebet borger under Den franske Revolution. Fx Marie-Olympe Gouges
bestræbelser på at styrke ligestillingen mellem mænd og kvinder.
 Styrkelse af kvinders rettigheder i ægteskabet, til uddannelse og arbejde i
anden halvdel af 1800-tallet. I 1857 bliver ugifte kvinder myndige, når de fylder
25 år. De har således – på samme måde som mænd – ret til næringsfrihed. I
1859 indføres en lærerindeeksamen. Lærerinderne får senere lov til at
undervise i alle folkeskolens fag. I sidste del af 1800-tallet får kvinder adgang
til de fleste uddannelser. 1888 får erhvervsaktive, gifte kvinder fuld rådighed
over deres egen løn.
 Kvinder organiserer sig. Bl.a. Dansk Kvindesamfund (1871).
 Kvinders krav om politisk ligestilling fra slutningen af 1800-tallet. 1903: Kvinder
får valgret til menighedsrådsvalg. 1908: Kvinder får valgret til kommunalvalg.
1915: Kvinder får valgret til Rigsdagsvalgene
 Kampen for ligeløn
 Abortlovgivning
 Rødstrømper
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Links:
Arbejdermuseet om kvinders valgret:
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2016/03/Kvinders-valgret-_NetPDF-5.pdf

Mathilde Fibiger, uddrag af Tolv Breve, 1851:
http://www.trykkefrihed.dk/mathilde-fibiger.htm
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Kvindehistorie:
http://kvinfo.dk/ligestillingens-historie
Olympe de Gouges om kvinders stemmeret fra 1791 (eng.):
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Woman_and_of_the_Female_Citizen#Articles_of_the_Declaration

Om kvinders kamp for stemmeret:
http://kvinfo.dk/2015/kampen-stemmeret
EMU om kvinders valgret:
http://www.emu.dk/modul/kvinders-valgret-%E2%80%93-find-en-forklaring
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