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Så er det tid til ”Nyhedsbrev 4” efter en solskinsrig påske og sne i maj.
Det første indlæg er skrevet af Susan Baerens…
Kvinderådets 120 års jubilæum og generalforsamling den 31.03.2019
Vi var 3 fra VIRKSOMME kvinder der deltog: Lotte Andersen, Vivi Jørgensen
og Susan Baerens.
Forkvinde Nanna Højlund indledte og bød velkommen til 120 års
jubilæumsdag og generalforsamling.
Bjarke Oxlund fra Institut for Menneskerettigheder præsenterede deres
undersøgelser af kvinder i politik og i den politiske debat. Tallene for
ligestilling var ikke opløftende.
Vi fik et tip til hvordan man kan stemme: De kandidater der er markeret med fed skrift har
størst mulighed for at blive valgt. Derfor: Stem på en kvinde, der er markeret med fed.
Kvinderådet orienterede om deres egen facebook-kampagne #stempåenkvinde med kendte
personer, så Like og Del gerne (vores Marion er en af dem) samt små og store logoklistermærker til brug på lovlige placeringer af alle.
Lisbeth Knudsen fra DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, deres Demokratikommission fortalte
om de unges engagement for ligestilling, der var med i alle deres 5 fokuspunkter.
1. Internationalt syn på demokrati – Færre lande går ind for demokrati, det er et
generationsproblem.
2. Politiske partier - De unge har mistro til politikerne og demokratiet. På landsplan er der kun
4% der er medlem af et parti, de fleste er politiske shoppere.
3. Medier og politisk samtale – for hård tone på de sociale medier.
4. Borgerne og demokratiet – civilsamfundet.
5. De demokratiske systemer og institutioner – Måske et Borgerting?
Der var et musikalsk indslag i anledning af jubilæet med 2 unge kvinder, der spillede og sang
nogle sange af ganske ukendte kvindelige komponister. Omkring 1800-1900 var det ikke
almindeligt at kvinder var anerkendt for deres kunst. De unge kvinder havde været detektiver
og fundet noder og tekst i Musikkonservatoriets kælder-arkiv.
Generalforsamling
Nanna Højlund aflagde årsberetning 2018 med overskrifterne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivismens år – Verdensmål 5 om ligestilling. Ligeløn. Barsel til fædre. Afventer
voldtægtslov.
Dialogmøder om seksuel chikane sammen med Danner og Dansk kvindesamfund.
#METOO-bevægelsen - den har været sober i Danmark og Arbejdstilsynet udfærdiger
regler.
Skoletjeneste - elever kan spørge om køn, feminisme og ligestilling.
Specialestuderende - 2 får kontorplads til at skrive en afhandling om ligestilling, som
Kvinderådet får en kopi af. Derudover skal de skrive en artikel om afhandlingen til
Kvinderådet.
TALK TOWN, er en ligestillings-festivel på 3. år og er nu en forening. Gæsterne er 25-30 år.
Festivaler er over 3 dage og er planlagt: 9.-11. maj 2019 i København og i sept. 2019 i
Aarhus.
Arbejde med ligestilling i Egypten og Marokko.
Den europæiske kvinde-lobby – Emne bla. 50/50 ligestillings-strategi ved EUparlamentsvalget.
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Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen fortsætter, dog med en afgående (som besparelse), men de
mener at de godt kan klare at fordele opgaverne mellem sig.
Under eventuelt, gjorde et medlem opmærksom på at 2020 er WHO-år for sygepleje og
sundhed.
Det var en god dag med vigtige budskaber.
Tak til Susan Baerens for et fyldestgørende referat.

Her fortsætter jeg med lidt forskelligt

Vejledning om databeskyttelses- og ansættelsesforhold
Nåede du det ikke i 2018 – så kan du her læse vejledningen om databeskyttelse og
ansættelsesforhold.
Bedre sent end aldrig – Datatilsynet offentliggjorde vejledningen den 26. november 2018…..
6 måneder efter at alle andre skulle have styr på dataforordningen.
Denne vejledning sætter fokus på de regler inden for databeskyttelsesretten, der især kommer
i spil i forbindelse med ansættelsesforhold – eksempelvis om opbevaring, videregivelse og
sletning af personoplysninger, om rettigheder for ansatte og ansøgere til lediges stillinger og
om kontrol af medarbejdere.
Fik du ikke læst denne vejledning, så læs vejledningen på
https://www.datatilsynet.dk/media/6931/databeskyttelse-i-forbindelse-medansaettelsesforhold.pdf
Det er dog også nødvendig at se de tidligere vejledninger, Datatilsynet har udgivet om
bl.a. samtykke, registreredes rettigheder, dataansvarlige og databehandlere m.fl., og da omtalte
vejledning ovenfor ikke går i dybden med enhver situation, der kan opstå i forbindelse med
ansættelsesforhold. Det anbefales derfor, at man læser videre i de specifikke vejledninger efter
behov.
Det første halvår af 2019 har Datatilsynet fokus på disse temaer
• Brud på persondatasikkerheden hos offentlige myndigheder og private virksomheder
• Databeskyttelses-rådgiverfunktionen hos kommunerne
• Kryptering af e-mails hos private virksomheder
• Autorisation af medarbejdere hos kommunerne
• Den registreredes indsigtsret hos offentlige myndigheder og private virksomheder
• Brug (og genbrug) af data i den kommunale forvaltning
• Aggregering og sammenstilling af data til brug for videresalg hos private virksomheder
Herunder kan du læse mere om baggrunden for de enkelte temaer.
Læs mere på https://www.datatilsynet.dk/
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Har du styr på de 202 nye regler?
Danske virksomheder blev udsat for 202 nye regler pr. 1. januar 2019 – og det er vigtigt at
finde ud af hvilke nye regler, der har betydning for dig og din virksomhed.
Du kan få en oversigt over samtlige 202 nye erhvervsrettede regler og love samt en oversigt
over nye og kommende regler – som alle forventes at påvirker virksomheder i Danmark.
Læs dem på
https://indberet.virk.dk/nye-regler?page=8

HUSK VIRKSOMME kvinders Landsgeneralforsamling
Det er VIGIGT – både for dig og alle vi andre, at du deltager i
Landsgeneralforsamlingen torsdag den 23. maj 2019 kl. 10.30
på Hotel Hedegården i Vejle.
Der skal tages store beslutninger om hvordan foreningen skal organiseres fremover.
Kom og bidrag til fremtidens forening.
Landsledelsen ser frem til en god og konstruktiv dialog og håber at rigtig mange
møder op.

Indlæg til Nyhedsbreve
VIRKSOMME kvinder er med i flere udvalg – og disse VIRKSOMME kvinder sender indlæg til
Nyhedsbrevene.
Det er dog også vigtigt at alle VIRKSOMME kvinder, der læser artikler eller andet, der kan have
interesse for medlemmerne – er opmærksomme på dette, og sender disse informationer til
mig, så vi alle kan få glæde af dem.

Hilsen fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
Email: birgitte.viereck@gmail.com

Hvordan kommer vi videre?
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