
Dansk Kvindesamfund og Flowering hylder syv kvindestemmer i anledningen af Kvindernes 

Kampdag 

I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts hylder Dansk Kvindesamfund og 

blomstervirksomheden Flowering for andet år i træk en håndfuld kvindesagsforkæmpere med en 

unik specialdesignet blomsterbuket.  

 

Kampen for ligestilling  

Kvindernes Internationale Kampdag er en påmindelse om kampen om ligestilling for alle og 

enhver, og en påmindelse, at kampen, der indtil nu er kæmpet, langt fra er slut. Netop det ønsker 

Dansk Kvindesamfund og Flowering at sætte fokus på.  

 

Blandt kvinder der hyldes, er Emma Holten. Emma tog i 2014 til genmæle med hævnporno, og 

derigennem satte fokus på digitalchikane af kvinder. Siden da har hun, som feministisk aktivist og 

politisk debattør, været en nøgleperson i den offentlig debat, hvor hendes fokus har været rettet mod 

kvinders rettigheder i samfundet. Derudover har hun været optaget af at skabe en mere omsorgsfuld 

offentlig debat der involverer alle.  

 

Syv seje kvindestemmer hyldes 

Blandt andre kvinder der hyldes for deres stemme i kvindekampen, er Jino Victoria Doabi, Ellie 

Jokar og Ida-Sophia Petersen. Jino Victoria Doabi og Ellie Jokar hyldes for deres stærke stemmer i 

kampen for frihed, ligestilling og diversitet i samfundet. Ida-Sophia hyldes fordi hun på sine 

digitale platforme formår med ærlighed at bryde med det overfladiske og tale højt om samfundets 

fejl og mangler herunder ligestilling.  

 

Ligeledes hyldes Manila Ghafuri, Aram Ostadian-Binai og Feven. Manila Ghafuri hyldes for sin 

enorme indsats mod diskrimination af etniske minoriteter i Danmark. Aram Ostadian-Binai hyldes 

for sin store indsats i kampen for at udvide repræsentationen af rollemodeller i mode- og 

mediebranchen og Feven for sin inspirerende stemme i musikindustrien og sit fokus på at booste 

kvinders selvbillede uanfægtet hvem de er, og hvordan de ser ud.  

 

Hyld en kvinde i dit liv og støt kvindekampen  

Flowering har skabt en kvindekampdagsbuket sammensat af lyse og friske farver der vidner om 

håb, fejring og styrke. For hver solgte kvindekampdagsbuket doneres 25 kroner til Dansk 



Kvindesamfund i perioden den 1. til 21. marts 2023. Med samarbejdet ønsker Flowering og Dansk 

Kvindesamfund at opmuntre alle til at hylde de vigtige kvinder i deres liv og sende dem en hyldest i 

form af en kvindekampdagsbuket i perioden.  


