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Indledning
Ligestilling er på agendaen. I FN verdensmål nr. 5 lyder det:
”En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at
fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder
og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på
tværs af alle andre udviklingsområder.” 1
Øget ligestilling er derfor i meget vid udstrækning vejen til at opnå øget bæredygtighed, lighed,
sundhed, retfærdighed og fred. I en dansk kontekst er ligestilling mellem mænd og kvinder ofte
fremhævet som en værdi, der kendetegner det danske samfund. Ligestilling har derfor også fået
sin egen formulering i Danmarkskanon, hvor det lyder:
”Ligestilling mellem kønnene er i dag et grundlæggende princip i det danske samfund, men
selvom ligestillingsprincipperne er udbredte, er de ikke nødvendigvis praktiseret til fulde.” 2
Netop det forhold, at der også i en dansk kontekst er meget mere at gøre, er afsættet for dette idekatalog fra Djøfs Ligestillingskomité. Med afsæt i nedenstående ligestillingsløfter, som en stor
del af de danske parlamentarikere har understrevet, og som vi har sat os for at følge implementeringen af, ønsker vi med dette katalog at udbrede viden om, hvordan manglende ligestilling
præger de livsmuligheder, som særligt piger og kvinder har i dagens Danmark.

De seks ligestillingsløfter:

10’erne: Drenge drømmer større end piger
Børn mødes fra de er ganske små af kønsstereotype forventninger, som påvirker deres selvforståelse og livsvalg. Forskning viser, at piger allerede i førskolealderen har mindre selvtillid og
tiltro til egne evner. Tidlig reproduktion af stereotyper om køn fastholder børn i traditionelle
kønsroller.
Fakta: Forskning viser, at piger allerede fra seksårsalderen i lavere grad forbinder deres køn
med succes og dygtighed.
Løfte: Jeg vil arbejde for at drenge og piger ikke begrænses af stereotype forventninger.

20’erne: Stress rammer skævt
Unge kvinder oplever i højere grad end mænd omverdenens krav. Særligt unge kvinder presses af en perfekthedskultur, der bidrager til, at aldersgruppen 16-24 årige er mere stressramte
end andre aldersgrupper. Stress kan ramme alle, men det er et presserende problem, at unge
kvinder i højere grad udfordres af kravene fra uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked.
Samfundets forskellige forventninger til mænd og kvinder sætter i sidste ende rammerne for
hvilke former for adfærd, der giver anerkendelse. Og det har afgørende betydning for kvinders
uddannelsesvalg og forventninger til karrieremuligheder.

verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
Ligestilling mellem kønnene er i dag et grundlæggende princip i det danske samfund, men
selvom ligestillingsprincipperne er udbredte, er de ikke nødvendigvis praktiseret til fulde.
1
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Fakta: 40,5% af danske kvinder mellem 16 og 24 år føler sig stressede. Tallet er 23,4% for mænd.
Løfte: Jeg vil arbejde for en indsats, der tackler stressniveauet blandt især unge kvinder.

30’erne: Det koster kassen at få børn – for kvinder
Den ulige fordeling af orlov med børn stiller kvinder ringere på arbejdsmarkedet, både i forhold
til lønudvikling, karrieremuligheder og pension. Da kvinders lange orlovsperioder anses for at
være den største enkeltstående forklaring på kvinders fravær på direktionsgangene, så er det
nødvendigt at vende denne udvikling.
Fakta: Danske fædre holder i gennemsnit under en måneds barsel, mens kvinder holder op
mod et år.
Løfte: Jeg vil arbejde for, at mænd tager en større del af orlovsperioden med børn.

40’erne: Kvinderne er fraværende i toppen
Kvinder er et særsyn på de danske direktionsgange. Det skyldes tendensen til at rekruttere i
lukkede netværk samt forældede forestillinger om, hvem der kan være leder. Arketypen på en
topleder er stadig en mand i 40’erne – som ofte minder om sin forgænger.
Fakta: Mænd har 2,1 gange højere sandsynlighed for at blive ledere, end kvinder har.
Løfte: Jeg vil arbejde for flere kvinder i ledelse.

50’erne: Karrieremønstre bremser kvinders vej til ledelse
Kvinders vej til ledelse er udfordret af forventningen om, at de spæde skridt til toplederjobbet
tages allerede i 20’erne eller 30’erne. Men dette mønster kan med fordel udfordres. Vi har brug
for en mere fleksibel karrierekultur, hvor såvel kvinder som mænd også har mulighed for at
realisere en lederkarriere, når de har flere livserfaringer. For mange kvinder er der mere tid
senere i arbejdslivet, når børnene er blevet store.
Fakta: Kvinder mellem 50 og 59 år er dårligst repræsenteret på ledelsesgangene i den private
sektor.
Løfte: Jeg vil arbejde for øget fleksibilitet i mænd og kvinders karrieremønstre.

60’erne: Ulighed i opsparing
Der er systematiske forskelle mellem mænd og kvinders pensionsformuer. Dette skyldes blandt
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andet længere barselsorlov og et generelt lavere lønniveau blandt kvinder. Disse forskelle manifesterer sig hele vejen ind i kvinders alderdom, hvor de er dårligere stillet end mænd. Forskellene skaber dermed ulige muligheder mellem kønnene – også i alderdommen.
Fakta: I 2017 var mænds opsparede pensionsformue 29,8% større end kvinders.
Løfte: Jeg vil arbejde for mindre ulighed i optjeningen af pensionsformuer.

Vi sætter fokus på de helt konkrete problematikker for de enkelte ti-år og kommer med anbefalinger til, hvordan de kan afhjælpes. Katalogets opbygning følger således de seks ligestillingsløfter ved at adressere de enkelte årtier hver for sig, dog med den undtagelse, at 10’erne
omhandler både 0’erne og 10’erne, og dermed dækker både barndommen og teenageårene, da
mange af de sammen temaer gør sig gældende der.
Kataloget er et fælles udkomme af, at vi har bestræbt os på at skabe et frirum, hvor alle perspektiver kan rummes og holdningerne brydes. Kataloget er derfor heller ikke et udtryk for en
konsensus, hvor alle kan tages til indtægt for alle perspektiver og anbefalinger. Men vi står
alle på mål for den grundlæggende tanke om, at uden øget ligestilling fastholder vi såvel piger
som drenge, kvinder som mænd i fastlåste stereotype roller, som hæmmer både den personlige
frihed, den økonomiske velstand og vores fælles demokratiske udvikling.
Med ligestillingskataloget ønsker vi derfor at gøre ligestillingsdebatten i det danske samfund
til et fælles anliggende for alle stemmer i den offentlige debat. Vi ønsker at kvalificere debatten, så de vante skyttegrave forlades til fordel for en oplyst, konstruktiv samtale – og vi ønsker
at sætte strøm til det lovgivningsarbejde, som også er en uomgængelig del af den nødvendige
ligestillingsindsats.

God læselyst!
Med venlig hilsen
Ligestillingskomiteen:

Emma Holten

Sara Louise Muhr

Jens Michael Howitz

Hanne-Vibeke Holst

Morten Hübbe

Sara G. Vergo

Stefan Hermann

5 // Ligestillingsløftet − Politisk idékatalog

10 år

Drenge drømmer større end piger
Børn influeres fra de er ganske små af kønsstereotype forventninger fra omgivelserne. Det påvirker både deres selvforståelse og valg i livet.3 Allerede inden børn møder skolen, er de for længst
socialiseret ind i særlige forståelser af, hvordan man agerer som en ”rigtig” dreng og pige. Køn er
således en central faktor i forhold til selvforståelse, identitet og kultur.
Forskning dokumenterer, at pædagoger og skolelærere ubevidst møder børn med stereotype forestillinger om, hvad drenge og piger kan og skaber dermed ulige betingelser for læring hos både
drenge og piger.
Det kan bl.a. aflæses i, at piger trives dårligere i skolen end drenge og drenge får lavere karakterer
i skolen end piger.4 Men på trods af, at piger i gennemsnit får højere karakterer end drenge, har
piger lavere tiltro til egne evner.5 Og køn ser fortsat ud til at spille en kæmpe rolle, når unge vælger ungdomsuddannelse.6 Det er således markant, at unge mænd i langt højere grad end kvinder
tabes på uddannelsesvejen, mens kvinder er overrepræsenteret i bl.a. omsorgsorienterede fag.7
Fagprofessionelles ubevidste tilgang til køn medvirker derfor til at videreføre et samfund, hvor
drenge i mindre grad uddanner sig, og piger ikke ser lederjob som en mulighed for dem.
Når lande som Island, Finland, Norge og Sverige alle rangerer højere end Danmark i flere internationale opgørelser af ligestilling, skyldes det bl.a., at køn og ligestillingsarbejde har været en
specifik og varetaget del af skolens opgave og ansvar siden slutningen af 60’erne.8
Skal vi lykkes med at bryde det særdeles kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked, der
kendetegner Danmark, er der derfor brug for at anerkende nødvendigheden af en mere professionel tilgang til køn på skoler, uddannelsesinstitutioner mv. Og at børn og unge bliver klædt på
til at forstå sig selv i samtiden uagtet kønsstereotype forestillinger om ”rigtig” adfærd for piger
og drenge.
Ud over behovet for at nedbryde kønsbarriererne i grundskolen og videre i uddannelsessystemet
er det også nødvendigt med et kritisk blik på, hvordan stereotyper om køn er på spil ganske mange andre steder i børn og unges liv. Eksempelvis er stereotyper om køn i høj grad også indlejret i
de kommercielle digitale platforme, som danske unge bruger stadig mere tid på, og derfor også får
deres viden om og forståelse af verden fra.

Forskning påpeger, at børn tidligt bliver mødt med forskellige forventninger, se fx: eva.dk/dagtilbud-boern/forskelsbehandler-drenge-piger
uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/nov/191108-boerne--og-undervisningsminister-folkeskoleelevers-trivsel-er-ikke-hoej-nok
eva.dk/sites/eva/files/2019-11/Rapport_K%C3%B8n-og-uddannelsesvalg-i-9.%20klasse.pdf
6
dea.nu/nyheder-blogs/nyheder/ny-analyse-piger-socialiseres-tro-fravaelge-teknologi-naturvidenskab
7
Hvor blev drengene af? – Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet. Center for Ungdomsforskning, 2011
8
Forskere peger på, at Danmark er gået i stå på en række ligestillingsdagsordener, mens andre lande har fortsat en ligestillingsudvikling,
fx https://www.zetland.dk/historie/sOMVyQV0-mopXyWzd-d6b86
3
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10’erne: Anbefalinger
Jeg vil arbejde for at drenge og piger
ikke begrænses af stereotype forventninger.

Featureside: Den digitale kønsstereotype påvirkning
2/3 af alle internetbrugere i dag er børn med egne smartphones. Børn er dermed blevet specifikke
mål for såvel kommerciel som ideologisk påvirkning i digitale rum, hvor ansvarlige voksne ikke
er tilstede. Gennem apps på smartphonen har aktører direkte adgang til præcist og omfattende at
influere børns inderste tanker og følelser. Det har en række implikationer for børn også i forhold
til opfattelsen af køn. Tre af disse områder er:
> Skævvridende algoritmer: De algoritmer, som hver dag guider børn, når de søger information i skolen på kommercielle platforme, videreformidler helt ureflekteret kønsstereotyper. Et
eksempel er barnet, der i skolen laver en Google-søgning på ”sygeplejerske” og ”direktør”.
Førstnævnte resulterer stort set kun i billeder af kvinder, og sidstnævnte stort set kun genererer
billeder af mænd i jakkesæt. Søger man på ordet sportsstjerne, er skævvridningen også meget
tydelig. Kvinder beskrives typisk ud fra udseende, mens mænd beskrives ud fra opførsel eller
væremåde. Og de sprogmønstre genfindes i de algoritmer, som fylder vores hverdag via smartphones, tablets og computere mv.
> Ekstreme algoritmer: Nogle af de platforme, som børn bruger mest hver dag, benytter algoritmer, der forstærker indhold af ekstrem karakter – det vil sige indhold med en sproglig polemisk eller sensationel diskurs eksempelvis i forhold til køn, race og pornografisk materiale.
Flere børn og unge ser mere ekstrem-pornografi, der påvirker deres syn på køn og seksualitet
generelt.
> Nye rekrutteringsformer: Nye teknologier som AI og Big Data har effektiviseret adgangen og
målretning af rekruttering af børn og unge, der er særligt udsatte og letpåvirkelige for ekstreme
ideologier. Rekruttering af udsatte børn og unge foregår i dag særligt på online gaming-platforme og på andre sociale medieplatforme.

Anbefalinger
Det er afgørende for et velfungerende samfund, at drenge og piger ikke begrænses af stereotype
forventninger, så de oplever frihed til at vælge deres egen livsvej. Det kræver, at voksne, institutioner og samfundet som helhed ikke skaber strukturer, vaner og forventninger, der i praksis
risikerer at skabe ulige muligheder alene på grund af køn.

Daginstitutioner
1. Pædagogiske læreplaner skal indeholde refleksioner om, hvordan institutionen arbejder professionelt med at modgå stereotyper om køn i såvel pædagogisk praksis, sprog, organisering,
indretning mv.
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2. Børn, der vurderes for umodne til skolestart, skal have bedre mulighed for senere skolestart.
Et svensk studie har vist, at forskellen i resultater mellem piger og drenge blev mindre, hvis
drengene var et år ældre end pigerne ved skolestart.
3. Børnekonvention skal indkorporeres i dansk lovgivning. Det er vigtigt, at børnenes perspektiv
og rettigheder får en mere central og afgørende plads i dansk lovgivning. Ikke kun hos sagsbehandlere og myndigheder, men også hos børn, forældre og civilpersoner mv.

Skole og uddannelse
Der er brug for en ambitiøs, national handlingsplan med henblik på at fremme et mindre kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked. Handlingsplanen skal inddrage forskere og eksperter
på tværs af en række sektorområder. Handlingsplanen skal bl.a. indeholde følgende konkrete
punkter:
4. Læreruddannelsen skal ruste lærere til at arbejde professionelt med nuancerede kønsopfattelser i både form, struktur og indhold, så, læreren formår at skabe og fremme læreprocesser,
der tilgodeser elevernes personlige alsidige udvikling uanset køn. Det er således uholdbart,
når der i 2020 stadig er eksempler på undervisningsforløb, hvor ”drengene skal lave noget
fysisk og få sved på panden og mærke, de er rigtige mænd, Og pigerne skal så bage boller til
drengene, når de kommer hjem”.9
5. Køn på skemaet. Alle elever fra grundskole til ungdomsuddannelser skal undervises i køn,
kultur og mangfoldighed, så drenge og piger rustes til at kunne udfordre stereotype forventninger til deres køn. Læreplaner og skolelovgivning skal forpligte skoler på at modarbejde
stereotyper, så drenge og piger ikke fastlåses i kønstraditionelle forventninger til adfærd og
evner.
6. Lovgivning om mobning, som præciserer skolernes ansvar for elevernes tryghed. Herudover
skal skolerne undervise i sociale kompetencer og empati, så børn og unge lærer at forstå hinandens grænser.
7. Seksualundervisning skal styrkes. Der er brug for en mere tidssvarende og kvalificeret undervisning som modvægt til, at en stor del af børn og unge i dag primært får seksualundervisning
fra kommerciel porno, hvilket hverken er fyldestgørende eller pædagogisk. Vi ved fra bl.a.
Børnetelefonen, at børn og unge i stigende grad bliver usikre og føler sig mere pressede af
forestillingerne om ”den rigtige krop” samt at især piger føler sig presset til at gøre ting, de
ikke har lyst til.10
8. Elever i grundskoler skal undervises i teknologiforståelse, så de lærer om dataprocesser, og
får viden om den markante indflydelse algoritmer har på vores liv både som individer og som
samfund. Der skal derfor også udvikles et adækvat fag til læreruddannelsen, så lærerne rustes
bedst muligt til at varetage opgaven med at bibringe elever den nødvendige digital dannelse.
9. Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter skal være fagligt klædt på til at arbejde strategisk og professionelt med temaer som køn, stereotypier og normkritik, så det bliver
en integreret del af læringskonsulenternes generelle arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Formålet er at understøtte professionaliseringen af pædagoger og læreres arbejde
med køn, stereotypier og mangfoldighed.
10. Det generelle vidensniveau om kønsforskelle i uddannelses- og karrierevalg skal styrkes gennem både teoretisk og praktisk undervisning i kønsbevidst vejledning på diplomuddannelsen
for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Herudover bør personer, der har foretaget
”kønsutraditionelle valg” inddrages som en ressource i vejledningsarbejdet.

9

Lektor ph.d. Tekla Canger, Københavns Professionshøjskole, DR, P1 Morgen, 6. august 2019
politiken.dk/indland/art4852819/B%C3%B8rn-og-unge-er-storforbrugere-af-porno
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Sport, idrætsliv og foreningsliv
11. Institutioner/organisationer, der modtager Tips-og Lottomidler eller anden offentlig støtte,
skal forpligtes på at definere klare strategier og handlingsplaner, der understøtter mangfoldighed og inklusion og modvirker ekskluderende stereotyper og sexisme.
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20 år

Stress rammer skævt
Unge danske kvinder i 20’erne er pressede. Undersøgelser viser, at de i højere grad end mænd
oplever omverdenens krav som noget negativt. 40,5 procent af danske kvinder mellem 16 og 24
år føler sig stressede, mens tallet er 23,4 procent for mænd. For kvinder er det en stigning på hele
50 procent fra 2010.11 En ny undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning viser, at antallet af
piger på 15 år eller mere med alvorlige problemer, næsten er fordoblet på fire år.12
Samme høje stress-tendens gør sig gældende i Djøfs seneste Studielivsundersøgelse fra 2019. Her
anfører 71 pct. af de kvindelige studerende, at de i høj eller noget grad er stressede. Det samme
gør sig gældende for 47 pct. af de mandlige studerende. De primære årsager til dette er jf. de
studerende selv et stort pres fra dem selv om at præstere bedst muligt. Dernæst kommer pres for
at få de rette erfaringer/kvaliteter på cv’et. Samtidig peger undersøgelser også på, at der sker en
polarisering, hvor forskellene mellem de velfungerende unge og det mindretal, der mistrives,
bliver større.13
De alarmerende tal kan ses i lyset af, at netop de unges vej i uddannelsessystemet i de seneste år
har været præget af en lang række reformer rettet mod hele uddannelsesspektret. Det er værd at
bemærke, at både fremdriftsreform samt øgede adgangskrav ser ud til at ramme de unge kvinder,
som gerne vil læse videre, ekstra hårdt. Således er karakterkravene på uddannelser fortrinsvis
domineret af kvinder, bl.a. jura, medicin og psykologi, øget ganske betragteligt.14 Samtidigt har
der i stigende grad udviklet sig en præstationskultur med et krav om succes både i forhold til
karriere og privatlivet.
Dette betyder dog ikke, at presset alene rammer pigerne, men det rammer ofte de to køn på forskellig vis. Undersøgelser fra Psykiatrifonden peger således på, at flere piger end drenge får hjælp
til angst, personlighedsforstyrrelser og spiseudfordringer, mens flere drenge end piger ses at have
misbrugsproblemer (alkohol og euforiserende stoffer). Forskellen indikerer, at de unge mænd
og kvinder benytter forskellige strategier for lindring af deres udfordringer. Men fælles for dem
er følelsen af skyld og selvbebrejdelser, der ofte næres af en opfattelse af, at man selv er mindre
attraktiv eller formående end andre og i det hele taget i mindre grad end andre lever op til de
forventninger, man selv og/eller andre måtte have til en.15
Tendensen til at måle sig selv op mod et billede af det perfekte liv for så at føle sig underlegen
forstærkes af digitale medieplatforme, hvor konstant online-tilstedeværelse samt det at fremvise
og modtage anerkendelse for sine præstationer i form af ”likes”, delinger, kommentarer og eksponering er blevet væsentlige parametre for succes. Picture perfect-manipulerede fotos på Instagram sætter således normen for, hvordan det ”perfekte” kvindelige udseende er og tilværelsen
generelt burde være.
Prisen for den snævre forståelse af det rette liv – og udseende – gør sig i særlig grad også gældende for kvinders muligheder for at gøre sin stemme gældende i den offentlige debat, da kvinder
i markant højere grad end mænd oplever, at deres udseende og i en vis udstrækning også selve
deres ret til at være del af debatten kommenteres på sociale medier. Som nedenstående feature
påviser, har den hårde kritik konsekvenser for særligt unge kvinders lyst til at involvere sig i
samfundsdebatten. Det er således et demokratisk problem, at en stor del af befolkningen oplever,
at den hårde og udskammende tone bliver en mental mundkurv.

sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/73EADC242CDB46BD8ABF9DE895A6132C.ashx
psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/rapporter/2020/Trivsel_og_brug_af_rusmidler_blandt_danske_unge_20142019.pdf
13
kristeligt-dagblad.dk/danmark/markant-flere-unge-med-uddannelsesudfordringer-forsoeger-selvmord
14
Tema: Har skolen køn? 12-tallets piger, af Helle Rabøl Hansen, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
15
skoleliv.dk/debat/art6593439/Voksensamfundets-pres-forstærker-skylden-blandt-unge
11
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Samfundets idealer og forskellige forventninger til mænd og kvinder sætter i sidste ende rammerne for, hvilke former for adfærd der giver anerkendelse eller merit. I forlængelse heraf reduceres
forståelsen af værdien som menneske til at være lig det billede af en selv, som hele tiden er underlagt andres bedømmelse. Unges selvforståelse bliver dermed prisgivet idealer, som alle mere
eller mindre ubevidst er med til konstant at reproducere.
Præstationskulturen udgør et pres på den enkelte og øger risikoen for stress. Men unges valg af
uddannelse og dermed arbejdsliv er tæt knyttet til forestillinger om køn.
Der er brug for at tage livtag med de mønstre og normer, der vedvarende skaber idealbillederne
og dermed også sætter en ydre standard for, hvordan det gode liv ser ud. Der skal skabes modsvar
og korrigerende forståelser, der udfordrer de stereotype forestillinger om, hvordan man er en god
studerende, en ’succesfuld’ kvinde mv. Det har afgørende betydning ikke bare for unges uddannelsesvalg og forventninger til karrieremuligheder, men også for deres generelle livskvalitet og
handlerum.

11 // Ligestillingsløftet − Politisk idékatalog

20’erne: Anbefalinger
Jeg vil arbejde for en indsats, der tackler
stressniveauet blandt især unge kvinder.

20’erne – Feature: Kvinder har ringere debatvilkår
Flere undersøgelser peger på, at især kvinder har vanskeligere vilkår for at deltage i debatter, fx på
Facebook. Således har Amnesty International i en undersøgelse fra 2017 dokumenteret, at næsten
hver femte danske kvinde er udsat for digital chikane og psykisk vold. En tredjedel af dem fortæller, at de som følge af truslerne fik stress og oplevede panikanfald, og at de frygtede for deres
fysiske sikkerhed.16 Institut for Menneskerettigheder har tilsvarende i en undersøgelse påvist, at
59 procent af danskerne afstår fra at deltage i debatten på Facebook på grund af tonen. Især unge
kvinder afholder sig fra at ytre deres holdninger på de sociale medier. Undersøgelsen påviste , at
unge mellem 18 og 29 år debatterer mindst online, mens gruppen, der deltager i debatterne om
samfundsrelaterede emner, domineres af de 40-50-årige eller ældre.
Dansk Ungdoms Fællesråd har tilsvarende fundet, at den hårde tone og rå debatkultur online
giver mange unge mindre lyst til at deltage i den politiske debat.17
Bailey Poland har i bogen Haters. Harrassment, abuse and violence online beskrevet denne form
for chikane som en form for objektificering, som udstiller afsenderens magt og dominans på en
traditionel, patriarkalsk måde, og som har til formål at få kvinder til at føle sig uvelkomne, underordnede og ekskluderede i et forsøg på at begrænse kvinders deltagelse i online samtaler.
Senest har journalist mv. Lise Rønne beskrevet, hvordan usynlige strukturer gennemsyrer vores
måde at se og forstå køn på, så alle mere eller mindre ureflekteret bruger og reproducerer kvindenedsættende ord.18
Det har selvsagt store konsekvenser for den enkelte kvinde, der rammes af trusler og chikane,
men det har også konsekvenser for samfundet som helhed, da det påvirker samfundsdebatten og
vilkårene for den demokratiske deltagelse, hvis unge og kvinder afholder sig fra at deltage som
følge af risiko for chikane, trusler mv.
Nok så væsentligt er også, at debatklimaet kan være en barriere for at kunne rekruttere de næste
generationer af politikere. Online-chikane risikerer at blive den stopklods, som får politisk aktive
unge til at forlade politik. Det fremgår af en rundspørge blandt 500 kvindelige politikere, at 27
pct. angiver, at de har været udsat for seksuel chikane fra fremmede, som rettes mod de kvindelige politikere på de sociale medier og ad elektronisk vej, fx på SMS eller mail.19
Unge i 20’erne er i vid udstrækning under såvel dannelse som uddannelse til både arbejdsliv og
rollen som samfundsborger. Det er derfor helt afgørende, at såvel uddannelsessystemet som den
overordnede samfundsmæssige diskurs understøtter, at hverken den unges uddannelsesvalg og
forståelse af sig selv som individ i en samfundsmæssig kontekst, ikke forceres eller underlægges
fastlåsende rammer for, hvad det vil sige at være en kvinde eller mand. Derfor er der brug for
konkrete tiltag for at dæmme op for de markante udtryk for mistrivsel, som aktuelt kendetegner
en meget stor gruppe af de unge.

amnesty.dk/nyhedsliste/2017/%C3%A9n-ud-af-fem-danske-kvinder-oplever-chikane-paa-nettet
politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7581224/Vi-unge-deltager-ikke-i-debatten-fordi-de-%C3%A6ldre-har-monopoliseret-den
politiken.dk/debat/art7544230/K%C3%A6re-Politiken-jeg-synes-I-skal-holde-op-med-at-tale-fornedrende-til-kvinder
19
berlingske.dk/samfund/kvindelige-politikere-chikaneres-haanes-og-trues
16
17
18
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Anbefalinger
Uddannelse, studieliv og arbejdsmarked
12. Uddannelsesinstitutioner skal arbejde målrettet for at sikre, at høj faglighed ikke sker på bekostning af trivsel. Høj faglighed og trivsel er tværtimod hinandens forudsætninger.
13. Drop uddannelsesparathedsvurdering og karaktersortering allerede fra 8. klasse. I stedet bør
der udvikles andre metoder til at vurdere, hvad eleverne har lært, og hvordan de lærer bedre.
Ifølge undersøgelse blandt elever i 8.klasse, svarer en femtedel af børnene, at de føler sig presset ofte eller hele tiden. De unge er pressede af bekymringer om, hvorvidt de er i stand til at
præstere og leve op til de krav, de møder i uddannelsessystemet.18
14. National målsætning om, at andelen af drenge og mænd uden kompetencegivende uddannelse bringes på niveau med pigers og kvinders andel.
15. Der skal mere fokus på baggrunden for og karakteren af de forskellige copingstrategier, som
henholdsvis piger og drenge benytter for at håndtere stress og egne og omverdenens krav.
16. Ved indgangen til arbejdsmarkedet skal arbejdspladser sætte eksplicit fokus på balancen
mellem arbejde og privatliv. Arbejdsgivere skal eksempelvis sikre praktikpladser til unge i
erhvervsuddannelser og udbyde studiejobs, der tidsmæssigt understøtter balancen mellem
studiejobs og studieliv.

Sexisme og seksuel chikane
17. Der skal udarbejdes en national handlingsplan for digital dannelse. Handlingsplanen skal
indeholde konkrete tiltag målrettet bekæmpelse af seksuel chikane og sexisme, som særligt
præger kvinders demokratiske rettigheder.
18. Det anbefales, at regeringen udarbejder lovgivning, der pålægger sociale medier at fjerne ulovligt indhold inden for en rimelig og kort tidsfrist med sanktioner for manglende overholdelse,
der er effektive, rimelige og afskrækkende.19

Yderligere tiltag
19. Kønsforskningen i Danmark skal styrkes markant. Øget viden om køn og dets mangfoldige
betydninger og konsekvenser for levet liv vil kunne kvalificere samfundsdebatten og politiske
beslutninger.

18
19

boerneraadet.dk/media/227848/BRD_Boerneindblik_Nr1_2018_Pres_pa%CC%8A_ungdomslivet.pdf
digitaltansvar.dk/wp-content/uploads/2019/12/Anbefalinger-til-lovgivning_Digitalt-Ansvar-nov.-2019.pdf

