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LIGESTILLINGEN RYKKER
- OGSÅ STEMMER
Jeg trådte ind i Kvinderådets styrelse i 2006 og blev forkvinde i 2015. Jeg har i efterhånden mange år deltaget i og fulgt den danske ligestillingsdebat. Og der er sket
noget vildt. Særligt de sidste par år.   
Hvor 2020 bragte os den store MeToo-opvågning og en samtykkelov, betød 2021 en
stor folkelig debat om fx ligeløn og lige barsel. Sig mig, hvem havde måske hørt om
Tjenestemandsreformen af 1969 før forårets Ligelønsbevægelse krævede et opgør
med den? Og hvem havde forudset en bred politisk aftale om øremærket barsel - efter dansk erhvervsliv på stribe havde råbt på det?  
Ja, det er nye tider. Heldigvis. Ligestilling bliver mere og mere en folkesag, og det er
godt, for kultur og lovgivning skal gå hånd i hånd, hvis det virkelig skal rykke. Det er
vi fuldt bevidste om i Kvinderådet.  

Året 2021 handlede for Kvinderådet meget om valget til kommunalbestyrelser og regionsråd. Under overskriften ”TAG STILLING TIL LIGESTILLING” satte vi fokus på,
hvor vigtigt det lokale niveau er for ligestilling mellem kønnene. Vi samarbejdede med
lokale kandidater over hele landet, om tværpolitiske events og uddelinger, ligesom vi
stod bag en valgfestival og kandidatkurser i København sammen med bl.a. Mino Danmark og LGBT+ Danmark. Og der blev slået Danmarksrekord i antallet af kvindelige
borgmestre. Om end det stadig ikke er imponerende.
Trods corona holdt Kvinderådet i det hele taget et højt aktivitetsniveau i 2021: Vi
var civilsamfundets stemme ved Danmarks eksamination i FN’s kvindekonvention
(CEDAW) i februar og de universelle menneskerettigheder (UPR) i marts. Vi afholdt
digital nytårskur og generalforsamling, et velbesøgt repræsentantskabsmøde i september og et Talk Town i mindre fysisk skala men med større outreach bl.a. med store
internationale navne. Og så knoklede vi internationalt for at afbøde nogle af coronapandemiens kønnede konsekvenser – både gennem vores partnerskaber i MENA og
på europæisk plan.  
Vi havde travlt i 2021. Også i en grad, så travlhed oversteg, hvad vi har af ressourcer
i Kvinderådets sekretariat. Heldigvis fik i december forhøjet vores bevilling på Finansloven de næste 3 år.  
Jeg selv giver i 2022 stafetten videre. Både med kærlighed og med stolthed over,
hvor stærkt Kvinderådet står lige nu. Det har været et kæmpestort privilegie at være
forkvinde for jer!
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DET POLITISKE ÅR 2021
1. januar 2021 trådte både barselsfond for selvstændige og den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning i kraft. Her – et år efter – viser de første tal, at samtykkebestemmelsen har ført til flere sigtelser, ligesom flere fagfolk giver udtryk for, at loven
har medført en vigtig kulturændring hos myndighederne, i deres syn på voldtægt og
ofre for voldtægt.

Det helt store politiske gennembrud opnåede Kvinderådet med en ny, ligestillet barselslovgivning. Vi har gennem flere år insisteret på, at forældrene skulle ligestilles
mht. barsel. Men har fået at vide, at det ikke var juridisk muligt. Heller ikke i forbindelse med implementeringen af et nyt orlovs-direktiv fra EU.

Det blev vi ved med at stille spørgsmålstegn ved. Og i august 2021 fik vi så - efter
Ligestilling stod i det hele taget højt på den politiske dagsorden i 2021. Måned efter
måned fyldte #MeToo mediebilledet og førte bl.a. til, at Ligestillingsministeren etablerede trepartsforhandlinger om emnet. Han proklamerede også nedsættelsen af en
alliance i civilsamfundet til bekæmpelse af seksuel chikane. Den skal nedsættes når
trepartsforhandlingerne er ovre i 2022.

Ligeløn var også et hot emne. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det
offentlige område kom det frem, at den strukturelle uligeløn, vi ser mellem kvinde- og
mandefag i den offentlige sektor, har rødder helt tilbage til Tjenestemandsreformen
af 1969. Det mobiliserede en hel bevægelse, Ligelønsbevægelsen - der hver tirsdag
afholdt Tjenestemandstirsdage foran Christiansborg – og på tværs af fag krævede et
opgør med den gamle reform. Det har Kvinderådet bakket op, vi har skrevet debatindlæg sammen med flere medlemsorganisationer og bl.a. holdt tale ved demonstrationer.

Indtil videre drøftes spørgsmålet om strukturel uligeløn i en lønstrukturkomité, som
færdiggør sit arbejde i 2022. Samtidig er et nyt EU-direktiv om lønåbenhed på vej,
som i december fik opbakning fra den danske regering.
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meget tovtrækkeri - EU-Kommissionens ord for, at der juridisk ikke var noget til hinder
for at ligestille forældrene ifm. implementeringen af det nye direktiv. Som vi havde
kæmpet så hårdt for. Det blev fejret med bobler og kage i Styrelsen.  

Kort tid efter indgik både arbejdsmarkedets parter og senere et flertal af de politiske
partier en aftale om en ny, ligestillet barselsmodel.

I 2021 markerede Kvinderådet sig også på det udenrigs- og udviklingspolitiske felt i
Danmark. Vi har ifm. med Danmarks nye udviklingspolitiske strategi talt for, at Danmark sikrer langt bedre repræsentation, inklusion og ressourcer til lokale kvinde- og
feministiske bevægelser i det globale syd. For os er det vigtigt, at kvinder i det globale
syd styrkes i deres kamp for ligestilling. Kun 1 pct. af udviklingsbistand til ligestilling
går i dag til lokalt forankrede kvindebevægelser. Det var også budskabet i en kronik i
Information ’Danmark skal have en feministisk udenrigspolitik’, hvor vi, sammen med
8 andre organisationer opfordrede til, at Danmark melder sig ind i den voksende gruppe af lande med feministisk udenrigs- og udviklingspolitik.
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I anledning af kommunal- og regionalvalget d. 16. november lancerede vi vores nye
kampagne, “TAG STILLING TIL LIGESTILLING”. Formålet med at gå fra den tidligere
valgkampagne, “Stem på en kvinde”, til TAG STILLING TIL LIGESTILLING var at udvide fokus fra ren fokus på repræsentation af kvinder til også at opfordre kandidater til
at sætte fokus på ligestilling i deres arbejde lokalt.  

TAG STILLING TIL LIGESTILLING blev også en del af KL’s kampagne “Stem med”.

Repræsentationsdagsordnen har dog stadig stået stærkt, og her har vi også lavet
nye alliancer. Med etniske minoriteter, unge, personer med handicap, andre kønsog seksuelle minoriteter, personer uden lange videregående uddannelser mm.
TAG STILLING TIL LIGESTILLING har givet plads til en mere intersektionel analyse og
forståelse af repræsentation. Det er en styrke for et repræsentativt demokrati at afspejle sin befolkning. Dertil styrker det forståelsen af den manglende repræsentation
af kvinder, da der kan være særlige udfordringer forbundet med at være ung kvinde,
minoritetsetnisk kvinde, kvinde med handicap osv.

Derudover bestod kampagnen af mobilisering af kandidater rundt omkring i landet
med opfodring til fælles, tværpolitiske arrangementer og uddelinger med fokus på ligestilling. Vi holdt en regionalvalgsdebat med fire kvindelige kandidater i København;
en kommunalvalgsdebat i Odense med vores medlemsorganisation Søstre mod Vold
og Kontrol; og debatter og uddelinger i Aarhus, Albertslund, Brøndby, Skive, Ærøskøbing, Fredericia, Skive, Guldborgssund m.fl.  

Ligesom Kvinderådet har samarbejdet med bl.a. Mino Danmark og LGBT+ Danmark
om kandidatkurser, debatter og sågar en valgfestival i København i samarbejde med
Demokrati Garage, DFUNK, SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap),
Den grønne studenterbevægelse og We Do Democracy.

På Teater Grob i København gæstede vi Fahads Forsamlingshus til en debat med
10 kommunalpolitikere, der blev livestreamet:

Foto: FOF København
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Kvinderådet er sekretariat for Det Nationale Voldsobservatorium, som er en gruppe
af 30 eksperter på kønsbaseret vold. Formålet med Voldsobservatoriet er at dele
viden om kønsbaseret vold, styrke den danske indsats på området og overvåge,
at den danske regering lever op til nationale og internationale forpligtelser, herunder Europarådets konvention mod vold mod kvinder og vold i hjemmet, også kaldet
Istanbulkonventionen.

I 2021 afholdt Det Nationale Voldsobservatorium seks møder. Der har i 2021 været
særligt fokus på Danmarks eksamination i FN’s Kvindekonvention og opfølgning på
Danmarks implementering af Istanbulkonventionen. Det sidste resulterede i udarbejdelsen af en skyggerapport til Europarådets ekspertgruppe (GREVIO) i september
2021. Derudover har Voldsobservatoriet haft dialog med European Women’s Lobby
om forventninger til det kommende EU-direktiv om vold mod kvinder og piger, som
forventes at blive fremlagt i 2022.
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TIL EKSAMEN I
KVINDERETTIGHEDER

Eksaminationen endte med en rapport fra FN, ”Concluding observations”. I denne
anbefaler CEDAW-komiteen bl.a. den danske regering:

•

At inkorporere Kvindekonventionen i dansk lov og skabe mere opmærksomhed om Konventionen og kvinders rettigheder,

Den danske regering skal ca. hvert 4. år eksamineres af FN, som opfølgning på,
hvordan det går med at implementere FN’s Kvindekonvention, også kaldet CEDAW –
Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman.
Eksaminationen, som oprindeligt skulle have fundet sted i 2019, blev flere gange
udskudt. Senest i forbindelse med corona. Datoen blev dog endelig fastsat til februar
2021 og vi måtte tage til takke med en digital eksamination.  

•

ledelse; både i offentlige og private virksomheder (fx tidsfastsatte og bindende
mål eller kvoter).
•

At fortsætte arbejdet for bekæmpelsen af kønsopdelte uddannelser og uddannelsesvalg, samt det horisontalt og vertikalt kønsopdelte arbejdsmarked
og løngab,  

•

Kvinderådet kunne med glæde fortælle CEDAW-komiteen om den nye danske samtykkelov. Derimod gav vi udtryk for, at indsatsen for at sikre ligeløn og gøre op med
sexisme og kønsbaseret vold og chikane stadig halter. Vi efterlyste også bedre data
bl.a. på kvinder med handicap og kønsbaseret vold. Endelig bemærkede vi, at tiltag
for at få flere kvinder i ledelse ikke virker.

At få iværksat særlige tiltag for at fremme kvinders underrepræsentation I

At have mere fokus på køn i lovgivning, politikker og programmer, og bruge
kønssensitivt sprog fremfor kønsneutralt sprog, der overser den rolle køn spiller fx ifm. partnervold, kønnet vold og chikane,

•

At revidere strategien for kønsmainstreaming og sikre, at al lovgivning systematisk underlægges en kønskonsekvensanalyse, herunder med hensyn til
kvinder og piger med handicap,

•

At sørge for at ofre for seksuel chikane på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner får hjælp og at arbejdsgivere, der ikke har taget de nødvendige
skridt for at forebygge chikane, kan stilles til ansvar,

•

trafficking, hvor kvinder ses som ofre for trafficking i stedet for at kriminalise-

Regeringens rapport til FN, Kvinderådet mfl.s skyggerapporter samt
Concluding observations kan findes på Kontoret for FN’s
Højkommissær for Menneskerettigheders hjemmeside OHCHR.org.

At implementere en menneskerettighedsbaseret tilgang til bekæmpelse af
res.

•

CEDAW-komiteen henviser endvidere til abortlovgivningen på Færøerne
med en opfordring til, at kvinder skal have adgang til fri abort, også i det færøske selvstyre.
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D. 20. maj, Grønlands Nationale Ligestillingsdag, fandt en del af årets festivalprogram
sted i Nuuk, hvor der var opsat en sattelitscene i Hans Lynge Salen. Herfra blev talks og
debatter livestreamet til Empire Bio i København. Satellitscenen i Nuuk indgik som del af
Foreningen Talk Towns overordnede og i vedtægterne nævnte ambitioner om at skabe
mere internationalt indhold og relevans for festivalen som helhed.

Talk Town løb i 2021 af stablen for sjette gang, denne gang d. 20.-22. maj i kulturhuset
Union på Nørrebro i København.  
Ovenpå 2020 - et festivalår præget af udskydelser og hernæst omlægning af det
meste af programmet til et onlineformat kun 3 uger inden afviklingen – besluttede vi,
at gøre Talk Town 2021 til en hybridfestival, med både fysiske og online events og
livestreams. Den digitale strategi sikrede, at Talk Town 2021 nåede ud til rigtig mange
mennesker. Uden begrænsningen af by- og landegrænser, og med mulighed for, at
særligt udsatte af COVID-19 kunne være med digitalt, nåede festivalen bredere ud
end nogensinde før.
Det hybride format blev til i alt 27.459 antal sete minutter og 81.001 nåede personer
under hele festivalperioden.  

Talk Town 2021 bestod af over 90 forskellige events og næsten lige så
mange aktører i forskellige konstellationer. Selv med forsamlingsloft og
COVID-19 som en lurende trussel, blev der under festivalen registreret
1055 (fysiske) deltagere. Det er selvfølgelig færre end under normale
omstændigheder, men pandemien og den høje online outreach taget i
betragtning, var Talk Town 2021 en stor succes!
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INTERNATIONALT

________________________

EUROPA
ØSU - DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE
OG SOCIALE UDVALG 	 
I 2021 har Kvinderådet deltaget i studiegruppen ”Bekæmpelse af Human Trafficking”,
hvor der især været fokus på, at de nødvendige ressourcer skal være til rådighed,
fx for Reden International. Danmark har haft en særlig position i dette arbejde, da vi
ikke er en del af det europæiske politiarbejde (jf. Edinburgh-aftalen 1996). Derfor har
det været et fokus, at Danmark skulle sætte særlige bevillinger af til bekæmpelse af
trafficking på Finansloven. Det lykkedes.   
Og så har COVID-19 selvfølgelig præget året i hele Europa, hvorfor et særligt fokus
har været den øgede vold mod kvinder, nedlukningerne har medført. Det satte
Kvinderådet og Nyt Europa med hjælp af midler fra ØSU, fokus på den 25. november, hvor MEP Karen Melchior, Næstformand i HK Stat, Ulla Moth-Lund
Christensen, og Astrid Lyng Hjuler fra Dansk Kvindesamfund talte om problemet,
kampen og løsningerne i et europæisk perspektiv.

EWL er den største europæiske NGO, der kæmper for kvinders rettigheder. Lobbyen er situeret i hjertet af Bruxelles og arbejder aktivt med at influere europæisk politik, medlemslandene og
organisationer til gavn for et mere ligestillet samfund.  
For første gang er Kvinderådet placeret i ledelsen, da Næstforkvinde Line Gessø blev valgt som
kasserer og medlem af hovedbestyrelsen i sommeren 2021.

EWL – EUROPEAN WOMEN’S LOBBY
Kvinderådet er en aktiv del af Den Europæiske Kvindelobby, EWL. Årets arbejde har
været præget af virkningerne af COVID-19, både den stigende vold mod og trafficking af kvinder, og det stigende pres der har været på både professionelt og frivilligt
omsorgsarbejde.  
En vigtig milepæl, der er resultatet af flere års arbejde i Det Europæiske Voldsobservatorium, der er en europæisk pendant til vores eget Voldsobservatorium, var lanceringen af rapporten ‘Towards a Europe free from male violence against women and
girls’ i maj 2021, der markerede 10-årsdagen for Istanbul-konventionen. Rapporten
fremhæver de store resultater i lande, der har ratificeret konventionen, og de fremskridt, der stadig skal gøres for den fulde gennemførelse af Istanbul-konventionen i
Europa. Den opfordrer også til en omfattende EU-retslig ramme, der omhandler alle
former for vold mod kvinder og piger (VAWG), herunder online-VAWG og seksuel udnyttelse. Rapporten er blevet brugt flittigt og downloadet over 1700 gange siden dens
lancering. Også i Kvinderådet har vi gjort god brug af rapporten og viden fra EWL
generelt, ved blandt andet debat-arrangementer såsom Talk Town og Folkemødet. På
denne måde spiller det nationale og internationale arbejde fint sammen.

Kvinderådet er af regeringen tildelt en plads i ØSU. ØSU er en rådgivende forsamling med 344 medlemmer, der kan betragtes som et advisery
board til Parlamentet og Det Europæiske Råd og høres inden vedtagelsen af
regler på en lang række områder.
Der er ni danske medlemmer af ØSU. Kvinderådet er tilknyttet Gruppe III: Civilsamfund. Det er især ligestilling, og alle aspekter af livet, hvor
kvindeliv bliver påvirket, som har Kvinderådets opmærksomhed.
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INTERNATIONALT
________________________

I 2021 har vi også haft travlt med vores internationale arbejde, ikke mindst gennem
vores projekter i Marokko og Egypten under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram
(DAPP), og gennem påvirkning af den danske udviklings- og udenrigspolitik.

MAROKKO
I Marokko har vores samarbejdspartner LDDF-INJAD sat kønsbaseret vold på
dagsordenen gennem dokumentation, kapacitetsopbygning og oplysningsarbejde:
I Marokko har man ikke seksualundervisning i skolen. Derfor er der et stort behov
for oplysning om retten til at bestemme over sin egen krop og til at leve et liv fri for
vold og chikane. LDDF-INJAD har derfor afholdt træningsforløb for 183 unge for at
øge bevidstheden om kønsbaseret vold, herunder digital vold og seksuel chikane, og
hvordan man forebygger det. Træningsforløbene blev afholdt på gymnasier og i ungdomsorganisationer i Mohammedia-provinsen.
LDDF-INJAD fortsatte også deres indsats for at kapacitetsopbygge netværket
Femmes Solidaires gennem træning af 50 netværksmedlemmer i metoder til at
modtage voldsramte kvinder og børn samt i fundraising. Netværket består af
kvindekrisecentre, rådgivningscentre og civilsamfundsorganisationer, som arbejder
med bekæmpelse af kønsbaseret vold. De seneste fire år har LDDF-INJAD dokumenteret omfanget af kønsbaseret vold ved at indsamle data fra krise- og rådgivningscentre, som er blevet til en årlig dokumentationsrapport. I november 2021 lanceredes
dokumentationsrapporten på en pressekonference og tre regionale seminarer, hvor
300 personer deltog, bl.a. politikere, medier og civilsamfundsorganisationer.

LDDF-INJAD organiserer årligt en karavane i bjergområdet Ait Daoud,
som i år nåede ud til over 800 personer. Med et hold af frivillige læger,
jurister og socialarbejdere hjalp de udsatte befolkningsgrupper, som
bor langt væk fra de store byer og ikke har adgang til basale sundhedsydelser.
Piger og kvinder har ikke mulighed for at søge hjælp, hvis de er udsat
for partnervold, og har ikke adgang til krisecentre.
LDDF-INJAD afholdt workshops for at informere om sociale og juridiske rettigheder, og tilbød gratis lægekonsultationer og aktiviteter for
børn.
LDDF-INJAD holdt også møder med lokale politikere og beslutningstagere om vigtigheden af at tilbyde hjælp til voldsramte kvinder og
deres børn.
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EGYPTEN
I Egypten har vores samarbejdspartner Tadwein fortsat deres indsats for at bekæmpe
kvindelig omskæring (FGM – female genital mutilation) og seksuel chikane gennem
fortalervirksomhed, dokumentation og oplysningsarbejde:  

Tadwein tog for fire år siden initiativ til at nedsætte en såkaldt FGM Task Force, der
arbejder med at bekæmpe FGM. Task forcen har opnået stor synlighed og legitimitet,
sat FGM på dagsordenen og skubbet på for, at regeringen tager nye og bedre initiativer for at stoppe udbredelsen FGM, som op mod 90% af egyptiske kvinder har været
udsat for. I 2021 blev den egyptiske lov mod FGM skærpet, hvilket var et resultat af
flere års lobbyarbejde. Det skete bl.a. på baggrund af Tadweins anbefalinger; strafferammen for at medvirke til FGM blev skærpet til op til 20 års fængsel, læger og sundhedsfarligt personale der gennemfører indgrebet kan nu blive straffet og man kan
tvangslukke faciliteter, hvor FGM finder sted. Tadwein har desuden samarbejdet med
universiteter om at introducere materiale om de negative konsekvenser ved FGM i
pensum for medicinstuderende, da FGM ofte foretages af læger og andet sundhedsfagligt personale, selvom det er ulovligt. Det er lykkedes på ét universitet, og Tadwein
fortsætter indsatsen sammen med to andre universiteter og Uddannelsesministeriet.  

STYRELSEN
Nanna Højlund, FOA, Forkvinde
Camilla Gregersen, DM, Næstforkvinde
Line Gessø Hansen, Dansk Sygeplejeråd, Næstforkvinde
Anja Radeka, Dansk Kvindesamfund
Birgitte Conradsen, BUPL
Clara Halvorsen, Det Radikale Venstre
Inge Henningsen, Feministisk Forandring
Juliane Marie Neiiendam, Virksomme Kvinder
Karen-Lisbet Jacobsen, Soroptimist International Danmark
Lone Randi Faber, Ingeniørforeningen IDA
Mette Marie Yde, Danner
Mona Savran, Kvindelige Lægers Forening
Rosemarie Wedell-Wedellsborg, Sex og Samfund

Tadwein har afholdt træningsforløb for 2800 personer i områderne Kharqaniyyah og
Al Akhmiyyin for at tale med kvinder og piger om deres rettigheder og skabe dialog
med lokale beslutningstagere om initiativer for at forhindre FGM. Derudover har Tadwein samarbejdet med digitale feministiske platforme om kampagner mod seksuel
chikane og FGM. De nåede ud til over 2 mio. med deres online kampagne ”Her Body
Not Yours” i anledning af ”16 days of activism against gender-based violence” i 2021.  

Shideh Pour Zahed, Zonta
Ulla Moth-Lund Christensen, HK Danmark
Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet

Kvinderådets projekter i Marokko og Egypten er en del af ligestillingsprogrammet under Dansk Arabisk Partnerskabs Program (DAPP)
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SEKRETARIATET
Lise Johansen, Direktør
Hanne Pedersen, Sekretær
Kristine Rømer, Projektleder
Anna Villumsen, Projektleder
Emma Holten, Politisk konsulent
Hannah Peiter Færch, Eventkoordinator-elev
Mathilde Havskov, Praktikant i foråret
Cicilia Hansen, Praktikant i efteråret
Bjørk Nørgaard Andersen, Praktikant i efteråret

MEDLEMSORGANISATIONER
Afghansk Kvindeforening i Danmark, Blossom, BUPL, Danner, Dansk Journalistforbund, Dansk
Jurist og Økonom Forbund (DJØF), Dansk Kvindesamfund, DM, Dansk Sygeplejeråd, Danske
Baptisters Kvindeforbund, Danske Handicaporganisationer, Danske Kvindelige Lægers Forening,
De Grønne Pigespejdere, Den Irakiske Kvindeforening i Danmark, Det Radikale Venstres Ligeretsudvalg, Enhedslistens Kvindeudvalg, Fagligt Fælles Forbund – 3F, Feministisk Forandring,
FN forbundet, FOA, Forbundet Arkitekter og Designere, Frelsens Hærs Kvindekreds, Gender
Equality Center, Gymnasieskolernes Lærerforenings, Ligestillingsudvalg, HK Danmark, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Jordemoderforeningen, KFUK’s Sociale Arbejde, Kost & Ernæringsforbundet, Kurdisk Kvinde Forening, Kvindelige Kunstneres Samfund, KØN Gender Museum
Denmark, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, LOKK, Nyt Europa,
OASIS, Sex & Samfund, Socialistisk Folkepartis Ligestillingsudvalg (SF), Socialdemokratiets
Ligestillingsnetværk, Socialpædagogernes Landsforbund, Soroptimist International (Danmarks
Unionen), Søstre mod Vold og Kontrol, Venstre, Virksomme Kvinder, Voldtægtsofres Vilkår, WIZO
i Danmark, Zonta

Kvinderådet
Niels Hemmingsens Gade 10
1153 København K.
(+45) 3312 8087
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