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Vær med til at fejre Kvindernes Internationale Kampdag i Hillerød 
Søndag 8. marts kl. 13.30 – 17.00 sætter vi fokus på kvindekroppen under overskriften ”Min krop, 

mine rettigheder”. Det sker i Slotsbio, Frederiksværksgade 11C. 

  

Vi skaber rammen for en sjov og stemningsfuld café-eftermiddag med musik ved Malling Beck band, 

festtale ved viceborgmester Kirsten Jensen og debat, hvor mikrofonen er åben for spontane indslag fra 

publikum. Vi slutter af med filmen ”All Inclusive” instrueret af Hella Joof – der med et glimt i øjet 

rummer stof til eftertanke for kvinder i alle aldre. 

  

Det overordnede emne: ”Min krop, mine rettigheder” - som er titlen på Amnesty Internationals 

globale kampagne - lægger op til debat på flere måder. De fleste kvinder i Danmark føler, at de har 

retten til selv at bestemme over deres krop: hvordan de skal se ud, hvornår de vil have sex, få børn 

eller blive gift. For millioner af piger og kvinder verden over træffes valgene åbenlyst af andre: af 

manden, af familien, af samfundet. Vi vil bruge dagen på at komme lidt tættere på virkeligheden – 

både i Danmark og i det store udland. 

  

Bag initiativet står de lokale foreninger: Amnesty Hillerød, Frivilligcenter Hillerød, Hillerød 

Kvindecenter, Hillerød Zonta Klub, Klaverfabrikken, Ladies Circle LC-17 og Salto. Det er første gang, at 

foreningerne har indgået et samarbejde om 8. marts. 

 

 ”Det er rigtig spændende at arbejde sammen på kryds og tværs af foreningerne. Vi håber på denne 

måde at kunne nå ud til mange forskellige kvinder, der har lyst til at deltage og bakke op om 

arrangementet, ” fortæller Kirsten Dalgaard fra Amnesty Hillerød, som i øvrigt er initiativtager til 

arrangementet. 

  

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Ved spørgsmål, skriv til: kdalgaard@pc.dk 

  

Faktabox 

Kampdagen blev stiftet i København 1910 og har igennem årene haft skiftende fokus: at agitere for 

kvindernes stemmeret, at arbejde for arbejderkvindernes rettigheder, ligestilling mellem kønnene m.m. 

I FN’s kvindeår i 1975 blev 8. marts officielt ’udnævnt’ til at være kvindernes internationale kampdag. 

 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

T: +45 48 24 19 07 
M: info@frivilligcenter-hillerod.dk 

www.frivilligcenter-hillerod.dk 


