Et feministisk blik på økonomi.
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A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV
Arrangementet foregår i lokale 3.084 (3. sal i Hovedbygningen)
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Gratis adgang, men af hensyn til kaffeforsyning vil vi gerne ha’ tilmelding til
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Program for mødet:
13.00-13.10 Velkomst ved Irene Odgaard.
13.10-13.40. Per Bregengaard, forfatter til ”Et feministisk blik på økonomi”
(Solidaritet 2018): Et feministisk blik på økonomi. En system- og magtkritisk
synsvinkel.
Oplæggets udgangspunkt er en definition af feminisme som alle køns frigørelse, og
at omsorg er en central feministisk værdi. Påstanden er, at den nationaløkonomiske
mainstreams definitionsmagt og fokus har konsekvenser for samfundets
prioriteringer, forvrider opfyldelsen af vores behov og ødelægger naturgrundlaget.
Den fremherskende opfattelse overser bl.a. patriarkatets magt i teorien om udbud
og efterspørgsel. Det legitimerer ulighed mellem kønnene og dermed
undertrykkelse. At markedsøkonomiens grundlæggende lov om udbud og
efterspørgsel gælder prisen for arbejdskraft (mis)bruges i Finansministerens blå
regnemaskine. Den har et kritisabelt empirisk grundlag, men regnemaskinen har
alligevel en vældig magt i både finans- og velfærdspolitikken.
13.40-13.55. Debat

13.55-14.25. Maciej Truszczynski, specialkonsulent i Danmarks Statistik:
Danmarks Statistiks og andres arbejde med at udvikle nye
nationalregnskaber, der inddrager flere elementer end de traditionelle
opgørelser.
På nuværende tidpunkt har jeg kun nogle overordnede tanker omkring
præsentationen. Jeg vil starte med at fortælle om den generelle baggrund for
initiativer som ’Beyond GDP’, hvorefter jeg vil fortælle om dette initiativ og
efterfølgende om det seneste arbejde vedr. måling af andre aspekter af ’well being’
end kun BNP. Her er det især OECD rapporter der er meget interessante.
Afslutningsvis, vil enten jeg eller min kollega der arbejder med området fortælle
om livskvalitetsindikatorer, som vi har i Danmarks Statistik.
14.25-14.40. Debat
14.40-14.55. Kaffepause
14.55-15.25 Britta Thomsen, tidligere medlem af Europaparlamentet (A):
Europæiske eksempler på arbejdet med kønsaspekter i nationale budgetter
forskellige steder i Europa.
Allerede tilbage i 1980erne begyndte feministiske økonomiske analyser at påpege
kønsblindheden i de herskende makroøkonomiske politikker. Og begrebet gender
budgeting vandt frem i både Afrika og Latinamerika i 1990erne. Begrebet, som
kom til Europa slut 1990erne, har til formål at fremme ligestillingen mellem
kønnene gennem at udfordre fordelingen af de offentlige ressourcer og inkludere
ligestillingspolitikken i de økonomiske politikker. Både FN, IMF,
Verdensbanken, OECD og EU har taget gender budgeting til sig som en del af
deres ligestillingspolitikker. Den svenske regering kalder sig feministisk og har
derfor som et af sine formål at sikre, at ministerier og styrelser inddrager
kønsbaserede vurderinger allerede i planlægningsfasen af de økonomiske
aktiviteter. I Portugal har Socialistregeringen taget initiativ til en lov om, at
finansloven og andre økonomiske tiltag skal analyseres ud fra et kønsperspektiv.
Loven blev vedtaget i 2017 og året efter blev finansloven for første gang
underlagt en kønsvurdering, som medførte nye lovgivninger, bl.a.
ligelønsscreeninger både i det offentlige og hos underleverandører til offentlige
virksomheder.
15.25-15.55 Debat og afsluttende kommentarer
15.55-16.00 Afslutning.

