INTERNATIONELLA KVINNODAGEN – 100 år av kvinnlig rösträtt!!
Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen, en dag som uppmärksammar kvinnors kamp för lika
rättigheter. I Sverige firas i det i år 100 års jubileum för kvinnors rösträtt. ARF bjuder in
gymnasieskolor till visning av filmen SUFFRAGETTE med efterföljande föredrag av Emma Severinsson
om kvinnors kamp för rösträtten.
Målgrupp: gymnasiet
Datum: 8 mars
Tid: 8.45–11.45
Bokning via Kulturkartan: https://kulturkartan.malmo.se/Events/Details/263

SUFFRAGETTE

Regi: Sarah Gavron | SB 2016 | Drama | 106 min | Engelskt tal, svensk text

Handling: London, 1912. Utifrån kvinnorna på ett tvätteri i sekelskiftets London skildrar den brittiska
filmen Suffragette en dramatisk tid i kvinnorörelsens historia. I den tidiga feministrörelsen tvingades
kvinnor under jorden i en farlig katt-och-råtta-lek med en allt mer brutal stat. De var arbetande
kvinnor som upplevde att den fredliga protesten inte uppnådde någonting. De såg en mer radikal
kamp som den enda vägen till förändring. De var villiga att förlora allt i sin kamp för jämlikhet - sina
jobb, sina hem, sina barn och sina egna liv.

Föredrag: Efter filmen blir det föreläsning av Emma Severinsson om kvinnokampen i Europa och i
Sverige i synnerhet. Hur såg kampen för rösträtten ut i Sverige? Vilka kämpade för det, vilka ställde
sig emot, och varför?
Emma Severinsson är historiker, ordförande för Sveriges kvinno- och genushistoriker.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qsgtO1KWSUI
Filmhandledning: https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-omfilm/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/suffragette.pdf
Om jubileet: 100 års jubileet för kvinnors rösträtt började firas i december 2018, och kommer att
firas fler gånger fram till 1921. Detta beror på att viktiga lagändringar uppmärksammas.
Den 17 december 1918 beslutade riksdagen att ändra i kommunallagen så att allmän och lika rösträtt
skulle gälla i de kommunala valen. Den 24 maj 1919 kom det första beslutet om kvinnors rösträtt i
riksdagsval. Då grundlagen ändras genom två likalydande beslut med allmänna val emellan, togs ett
andra beslut 1921. Hösten det året hölls det första valet enligt den nya ordningen. Det var då första
gången som kvinnor fick ställa upp och rösta i riksdagsvalet.

ARF i samarbete med Skolbion Malmö stad och Unga Panora / Folkets Bio Malmö

