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I anledningen af kvindernes internationale
kampdag er vi meget stolte over at kunne
fortælle, at vi d. 4 marts 2021 afholdt vores
første, af forhåbentligt mange, feministiske
byplanlægningsværksteder.
Feministisk
byplanlægning ligger os meget nært og
derfor er vi nu i gang med et projekt der
koncentrerer sig om netop dette, i arbejdet
med nye interventioner i byrummet under
Bispeengbuen.

eller prioriteringer i livet og vi agerer både
som enkeltindivider og i fællesskab med andre.
Det kan være svært at italesætte uligheden
mellem kønnene, men differencen mellem
mennesker og deres forskellige oplevelser af
byen er en vigtig faktor, som vi kan drage nytte
af i planlægningen af byens rum. Forskellene
mellem os mennesker er ikke blot differencer,
de er hvad der styrker mødet med hinanden,
og med feministisk byplanlægning bliver disse
særligt tilgodeset og synliggjorte. Køn er én
faktor, men på samme vis findes der andre
lige så vigtige forskelle, som kan løfte vores
arbejde og sikre succesfulde interventioner i
byens rum, hvis vi tør dykke ned i forskelle og
uligheder. Eksempler kan være, alder, indtægt,
kultur, etnicitet, livsstil og mange andre
faktorer der skaber vores forskelligheder. I
forskellighederne skal vi se styrke og køn er
blot én af disse, som har været og stadig er i
konstant forandring.

Feministisk byplanlægning er et felt vi længe har
ønsket at udforske i praksis. Der findes mange
interessante synspunkter på emnet, flere
teoretiker og researchere indenfor geografi,
arkitektur, samfundsvidenskab, kønsforskning
mv. har skrevet og forsket på området. Disse
forskellige tilgange ønsker vi at dykke endnu
mere ned i, men i vores undersøgelse af emnet
har vi dog erfaret at der ikke forefindes mange
eksempler på feministisk byplanlægning i en
dansk kontekst. Dette har sat flere ting i gang
hos os, blandt andet at vi har dedikeret os til
at blive klogere, stærkere og bedre indenfor
feltet og gøre vores del for at få feministisk
byplanlægning på dagsordenen i Danmark.
Et perspektiv indenfor planlægningen har
været, at alle vi mennesker i udgangspunktet
er lige og man derfor bør planlægge byerne
for ligeværdige mennesker. Men hvad betyder
det at planlægge for en fælles enhed, hvis man
ikke forstår styrkerne i forskellige opfattelser
af byens rum. Vi mennesker har unægtelig
forskellige tilgange og oplevelser af byen, der
typisk refererer til vores forskellige råderum.Vi
opererer forskelligt alt efter interesser, behov

Køn, i alle forståelser heraf, skal og bør være
i byplanlægningens praktiske og analytiske
værktøjskasse. Men det er ikke nødvendigvis
ligetil at vide hvordan man skal bære sig ad.
Vi har forsøgt at tage nogle spadestik i netop
denne retning, for at gøre os nogle erfaringer
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andre ligeledes kan få gavn af. Dette har vi gjort
med vores første værksted, der blev afholdt
i samarbejde med URBAN13 og AIM Byliv
som et led i vores fælles projekt kaldet Buens
Torv, med henblik på at udforske tematikker
indenfor feministiske tilgange til byen med
øvrige sagkyndige indenfor arkitektur, by,
kulturliv mv. I værkstedet fik vi spændende og
kreative inputs fra 16 deltagere med forskellige
fagligheder, både på vores specifikke arbejde
med projektet, men ligeledes også en masse
interessante inputs i den brede diskussion
omkring køn og byen. Et tilbagevendende tema
fra værkstedet har særligt været synliggørelse
af problematikkerne forbundet til køn og byen,
samt hvilke muligheder og potentialer disse
indeholder.

projekt. Vi mærker en stor interesse både for
emnet feministisk byplanlægning og for vores
konkrete projekt fra nær og fjern, det giver
kun grund til endnu mere fokus!
Så her er vores brøl på denne vigtige dag;
ligestillingsarbejdet fortsætter, vi er i konstant
bevægelse og det stopper ikke. Alle afkroge af
samfundet indeholder muligheder for at gøre
det endnu bedre og dét står vi sammen om.
Feministiske byrum skal på Danmarkskortet
og vi glæder os til alt hvad det fører med sig.
Amalie Gammelgaard
COurban

Derfor sætter vi fokus på vores arbejde med
emnet og håber på mange vil følge med og
dele erfaringer på kryds og tværs.Vi takker alle
der deltog for deres indsats og glæder os til at
kunne dele endnu mere med jer alle om vores
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