FORSLAG
Landsmøde 2017 – Økonomisk støtte til tværpolitisk valgkampagne
Ansøgning
Landsledelsen/Landsprojektudvalget har modtaget en ansøgning om støtte fra Kvinde Rådet
til en tværpolitisk kampagne i anledning af kommunal- og regionrådsvalget i november.
Formålet med kampagnen er at synliggøre underrepræsentationen af kvinder i lokal politik,
give kvinderne mulighed for at skabe netværk på tværs af partierne og få flere vælgere til at
sætte kryds ved en kvindelig kandidat.
Ved tidligere valg har pressedækning og events haft positiv effekt på antallet af
kvinder, der bliver valgt til regionsråd og kommunalbestyrelser.
Kvinde Rådet vil gerne efterkomme kvindernes ønske om at kunne få fælles
valgmateriale for at kunne skabe en fælles visuel ramme, komme i kontakt med
vælgerne og skaffe gode billeder til aviser og digitale medier.
Samlet budget (baseret på udgifter fra valgkampen i 2013):
Tryk plakat A2 flerfarvet, 2x500 stk.
Tryk postkort, flerfarvet, tosidet
Balloner og holdere, tryk på begge sider,
Porto og indpakning
Go-card kampagne op til valget
I alt

7.500,20.000,9.000,7.000,40.000,83.500,- kr.

Rådet ansøger Zonta og Soroptimisterne om økonomisk støtte på tilsammen kr.
20.000 til produktion af valgkampsmateriale og udsendelse af dette. Zonta
Danmarks bidrag er således være 10.000 kr..
Vurdering
Landsprojektudvalget har gennemgået ansøgningen og finder det positivt, hvis der
er flere kvinder i lokalpolitik, men vi mener ikke, at projektet lever op til Zontas
formål om at være upolitisk. De indvalgte kvinder vil arbejde for en bestemt politisk
ideologi for det parti, de tilhører og er dermed ikke være upolitiske. Vi har
forståelse for, at de indvalgte kvinder kan synliggøre kvindepolitisk synspunkter i
deres arbejde i regionsråd og kommunalbestyrelser, og dermed kan være et aktiv
for kvinders ligeret/ligestilling, men det vil stadig være i en partipolitisk kontekst.
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Økonomi
Ifølge budgettet vedtaget i landsmødet 2016 er egenkapitalen ca. 30.000 kr. med udgangen
af budgetåret 2017/2018 den 31.5.2018. Der er således meget få støttemidler til rådighed
for projekter i perioden.
Tilskud har sammenhæng med sagen om støtte til GirlTalk.dk. Se denne.
Landsprojektudvalget indstiller til landsmødet,
 ikke at støtte det ansøgte projekt

