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Danske kvinder skal inspirere Bhutans kvinder

12 april 2012

Er vælgerne i Bhutan klar til at sige ”Yes, Madam Minister!”?
Måske efter at de på film har mødt fremtrædende danske kvindelige politikere som Lone Dybkjær, Astrid Krag, Lene Espersen, Pia Olsen Dyhr,
Gitte Lillelund Bech og Joy Mogensen.
En kvindelig parlamentariker fra Bhutan samt et filmhold besøger i dagene 16.-22. april
Danmark. Her skal hun mødes med danske politikere, som vil fortælle om deres politiske karriere og kampen for kvinders politiske rettigheder i Danmark.
Hon. Sangay Zam
Født i hovedstaden Thimphu, hvor hun er valgt som medlem af National Council
(Parlamentets overhus hvor man vælges som person uden tilknytning til et parti).
Hun har en BA og en MA i uddannelse fra University of New Brunswick i Canada.
Hun startede som lærer i 1984, var underviser ved National Institute of Education
1991-93, viceinspektør ved Gelephu High School 1995 ‐1998, og skoleinspektør ved
Gelephu Higher Secondary School 1999‐2005.
I Bhutan udgør kvinder mindre end 14% af Parlamentet, og tallet er endnu lavere på lokalt niveau, hvor mindre end 5% af de valgte ledere er kvinder. Institut for Flerpartisamarbejde har derfor sagt ja til at støtte dokumentarfilmen ”Yes, Madam Minister”, som
produceres af KCD Productions fra Bhutan og sigter mod at inspirere Bhutan kvinder og
afkræfte nogle af de fordomme, der ofte står i vejen for kvinders politiske deltagelse.
Danmark er, som Bhutan, både et demokrati og konstitutionelt monarki. Men her er
kvinder med knap 40% af Folketingets pladser nået et stykke længere i kampen for politisk repræsentation og ligestilling. Gennem mødet med de danske kvindelige politikere
er tanken ifølge producenten, Kesang Chuki Dorjee, ”at få både politikere og offentlighed i Bhutan til at indse det store potentiale i kvinders politiske repræsentation”.
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