
Klik her hvis du har problemer med at læse denne email. 
      

 

      

 

      

 

  

 STØT OS  

      

  

 

   

Kære Jørgen 

I morgen er det 8. marts - kvindernes internationale kampdag. Og der er desværre stadig brug for at kæmpe for 

kvinderne. Derfor håber jeg, at du vil støtte vores opråb til den danske regering om at kæmpe for en mere lige 

verden. 

 

Stå sammen med verdens kvinder. Skriv under imod ulighed nu! 

 

Vi lever i en verden, hvor størstedelen af de fattigste er kvinder. Hvor kvinder har de dårligst betalte job og 

udfører det meste af arbejdet i hjemmene. Kvinders ubetalte arbejde er hvert år 63.000 milliarder kroner værd! 

Det svarer til en ottendedel af verdens bruttonationalprodukt. Og med det tempo, som udviklingen har lige nu, så 

går der 170 år, før kvinder får samme løn som mænd. 

 

I toppen sidder de rigeste og skummer fløden. For vi har lavet et økonomisk system, hvor pengene flyder opad, 

og otte mænd ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning. Det kan ikke passe. Vi lever i 
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2017. 

 

Stå sammen med verdens kvinder. Skriv under imod ulighed nu! 

 

Ejerne af tøjmærkerne H&M og Zara er blandt verdens rigeste mænd, mens kvinderne på de store tøjfabrikker  i 

Vietnam og Cambodia knokler til næsten ingen penge. De kvinder arbejder for den globale økonomi. Nu er tiden 

kommet til, at den globale økonomi skal arbejde for kvinderne. 

 

Vi skal have en økonomi, der virker for de 99 procent og ikke kun den ene rigeste procent. Vi skal stoppe den 

ekstreme koncentration af formuer og indkomster ved at sikre, at kvinder får en fair løn og ordentlige 

arbejdsforhold, og at rige mennesker og store firmaer også betaler en fair skat. 

 

Staterne skal have penge til at investere massivt i kvalitetsuddannelse. For uddannelse er fundamentet for en 

sund økonomisk vækst og udvikling, der kommer alle til gode. Det er grundlaget for, at kvinder kan bestemme 

over deres eget liv og sikre deres fremtid. 

 

Økonomisk magt giver politisk magt. Og kvinderne mangler begge dele. Kun 22 procent af verdens folkevalgte 

parlamentarikere og fem procent af verdens ledere er kvinder. Kvinder skal høres og have indflydelse – på både 

det økonomiske og det politiske system. 

 

Skriv under for et økonomisk system, der arbejder for de mange! 

 

Både verdens kvinder og mænd fortjener, at vi står sammen mod ulighed. Vær med! 
   

 

      

 

   

 

   

Klik her for at afmelde eller ændre på, hvilke informationer du får fra Oxfam IBIS. 
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