INTERNATIONAL MEN’S DAY 19. NOVEMBER 2020

DEN 19. NOVEMBER ER MÆNDENES INTERNATIONALE DAG

Også her i Danmark er den 19. november nu blevet ’MÆNDENES DAG’. Den markeres i år med en lang
række aktiviteter – de fleste virtuelle.

•

Kl. 9.30-11.00: Forum for Mænds Sundhed afholder Webinar om ”Mænd og Corona”: LINK

•

Kl. 10.00-13.00: FiU-Ligestilling markerer ”Mandens internationale kampdag” ikke mindst med fokus
på mænd som fædre og far og barsel: LINK

•

Kl. 13.30-15.50: Fagbevægelsens Hovedorganisation markerer dagen sådan: ”Mænds sundhed v.
Svend Aage Madsen. FH har inviteret Svend Aage Madsen, fmd. for Forum for mænds sundhed til at
stille skarpt på, hvordan mænd rammes af ulighed i sundhed. Der vil derefter være politisk debat om,
hvordan man også fra politisk hold kan forbedre mænds sundhed”: LINK

•

Kl. 16.00-17.30: KVINFO afholder webinaret ”Mænd er også sårbare” og har dagen igennem en udstilling over emnet i samarbejde med Mandecentret: LINK

•

Dagen igennem: ”I anledning af Mændenes Internationale Dag vil organisationen DareGender sætte
fokus på tabuer ved mænds mentale sundhed. Dette sker gennem en video bestående af en åbningstale af Svend Aage Madsen og klip med udvalgte personer, som vil fortælle personlige historier omhandlende maskulinitet og sundhed. Temaet er overordnet mænds mentale sundhed.” Følg med på
deres Facebook: LINK

Formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, udtaler: ”Det er dejligt, at vi nu også her i
Danmark får markeret denne internationale Mændenes Dag. Og ikke mindst at det sker på så mangfoldige måder, som det vi ser i år med både fagbevægelsen og forskellige ligestillings-NGOer på banen. Hermed kan vi sige, at nu er manden for alvor blevet en del af ligestillingsdagsordenen”.
Evt. yderligere oplysninger:
Formand Svend Aage Madsen tlf.: 26212851 – svaa@madsen.mail.dk
Sekretariatsleder Mie Møller Nielsen tlf.: 20 30 15 89 - mie@sundmand.dk

Med venlig hilsen
Svend Aage Madsen
Forum for Mænds Sundhed
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