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København, d. 20. Oktober 2019 
 
Høringssvar til ”Udkast til handlingsplan for Frederiksbergs bidrag til FNs verdensmål”  
 
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene 

 
Først og fremmest en stor tak for at give Everyday Sexism Project Danmark (ESPD) mulighed for 

at deltage i processen omkring Frederiksbergs Kommunes implementering af FNs verdensmål. Vi 

er optimistiske ved tanken om at Kommunen, blandt andre mål, ønsker at fremme ligestilling lokalt, 

og vi ser frem til en række ambitiøse tiltag.  
 
Dog synes det som om, at hverken Kortlægningen eller Handlingsplanen har et reelt stærkt fokus 

på ligestillingsproblematikken på Frederiksberg. Handlingsplanen er uden forslag til, hvordan 

ligestilling skal fremmes i Frederiksberg Kommune, og målet om Ligestilling mellem kønnene, har 

fortsat lange udsigter, hvis det ikke får et selvstændigt fokus. Som det ser ud nu, lægges indsatsen 

for verdensmål 5, som en del af en række af eksisterende planer og strategier, og overordnet 

savner vi at Frederiksberg Kommune havde foretaget en lokal analyse af 

ligestillingsproblematikken, og fremlagt nogle målbare tiltag. 

Endvidere refereres der i Kortlægningen hyppigt til den nationale ligestillingslov, som tilsiger 

ligestilling mellem kønnene, og som blandt andet også skal modvirke seksuel chikane, som en del 

af de eksisterende tiltag for at fremme ligestilling. 
Kort sagt afspejler både Kortlægningen og Handlingsplanen myten om, at der allerede er opnået 

ligestilling i Danmark, men som kan afkræftes blandt andet i World Economic Forums Global 

Gender Gap Report fra 2018, hvor Danmark ligger nr. 13, og de øvrige nordiske lande deler de fire 

første pladser. På trods af vores nationale lovgivning, er der ikke mere reel ligestilling for kvinder i 

dag, end der var for kvinder i den forrige generation.  

 
Derfor følgende kommentarer og konkrete handlingsforslag for udvalgte delmål: 
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5.c Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling 
mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle 
niveauer, skal vedtages og styrkes. 
 
På baggrund af ovenstående delmål, vil vi opfordre til at Frederiksberg Kommune retter særlig 

opmærksomhed for ligestilling i børnehøjde. Med baggrund i at lønforskellen på 14-18% mellem  

mænd og kvinder i Kortlægningen tilskrives det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor kvinder fortsat 

vælger ‘typiske’ kvindefag, ser vi det nødvendigt med en tidlig og ambitiøs indsats, for at udligne 

lønforskellen i nærmeste fremtid. 
 
Grobunden for skævheden på arbejdsmarkedet skabes allerede i den tidlige barndom, hvor mange 

af os præger børn ud fra et stereotypt syn på, hvad piger og drenge ‘bør’ beskæftige sig med, og 

hvad vi tror de ‘biologisk’ er bedst egnede til.   
Allerede som helt små påvirkes børn af stereotype forståelser af køn: Vi klæder vores børn i blåt 

eller lyserødt, giver dem dukker eller værktøj at lege med, og opdrager dem til at være ’stille og 

følsomme’ eller ’vilde og stærke’ afhængigt af deres biologiske køn. Og måden vi opdrager vores 

børn på er ofte så internaliseret, at de fleste af os end ikke opdager eller tænker over, at vi præger 

vores piger og drenge i forskellige og særligt kønnede retninger.  
Da vi ikke er bevidste om det, overvejer vi heller aldrig, at vi kunne gøre noget andet. Men 

stereotype forståelser af køn påvirker alt fra valg af uddannelse og arbejdsplads, til kønnede 

overgreb, samt mænds sundhed og rolle i familien. Fra helt små, mødes børnene desuden af et 

kønnet sprogbrug, der fastholder kønsstereotypen, fx. når institutioner eller fritidsklubber laver 

aktiviteter for ‘rigtige drenge’, der ikke gider ‘pigefnidder’, fastholdes en kultur, hvor piger og 

kvinder - også fra egen side - opfattes som mindre værd.  Og det samme gør de drenge, der 

hellere vil lege med pigerne. 
 
Vores anbefaling:  
Vi anbefaler at kommunen aktivt  sætter ind med Ligestilling i børnehøjde. Eksempelvis ved at 

have pædagogiske læreplaner for daginstitutioner, der fremmer kønsneutrale aktiviteter og dermed 

udfordrer gængse kønsstereotyper, samt skabe større bevidsthed om mekanismerne bag.  
Pædagoger i Frederiksberg Kommune bør være opmærksomme på, hvordan børn allerede fra helt 

små præges til at udfylde et ”køn”, både sprogligt og i form af de aktiviteter de tilbydes eller 

placeres i. Derudover bør det enkelte barn støttes i egne valg, herunder at gå klædt i det tøj og 

den farve, de har lyst til, og at deltage i enten en kriger- eller en tegneworkshop, uanset køn, og vi  



 
 
 

 3 

 

opfordrer Frederiksberg Kommune til at fjerne unødvendig kønning af materialer i alle kommunale 

rum, herunder biblioteker og online-biblioteker.  
I et opgør med traditionelle opfattelser af kønsroller, vil vi alægge en sociologisk kønsforståelse, 

hvor drenge i højere grad kunne se sig selv som frisører eller sygeplejersker og piger i 

håndværksfag og naturvidenskabelige uddannelser, da de ikke føler sig forkerte eller risikerer at 

blive udskammet. Et opgør med den biologiske kønsforståelse, vil også gavne LGBTI+ personer. 
 
 
5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle 
niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.  
  
De ovennævnte stereotype forestillinger om kønsforskelle tages ofte med ind på arbejdspladserne, 

hvor de fx udmønter sig i at mænd tager markant mindre barsel. På arbejdspladser med 

overvejende mænd, der fortsat dyrker kønsstereotype kønsforståelse, kan det være svært at 

vælge at gå på barselsorlov, idet den stereotype kønsforståelse dikterer, at det er noget mødre 

gør, og måske er bedst til. Har mænd derimod fra barnsben lært at manderollen er nuanceret, og 

at man ikke bliver ‘mindre mand’ af at tage sig af sit barn, vil flere kunne se barsel som et positivt 

tilvalg. Og den tilbagegang på arbejdsmarkedet som den lange barsel giver kvinder - 

karrieremæssigt og økonomisk - kan mindskes ved at flere mænd tager mere barsel.  
 
Vores anbefaling:  
I Danmark tager fædre stadig kun omkring 10 procent af den samlede barselsperiode. 

Frederiksberg Kommune bør derfor lave kampagner, der fremmer at flere mænd vælger at tage 

barselsorlov. 
For at fremme kvinders muligheder på arbejdsmarkedet og i ledelse, anbefaler vi at det enkelte 

barn får en individuel uddannelsesvejledning i folkeskolen. 
  
 
5.2 Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal 
elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.  
 
I kortlægningen nævnes, at Frederiksberg Kommune allerede har en handlingsplan for socialt 

udsatte, og at der i den handlingsplan også er fokus på at hjælpe kvinder i voldelige parforhold  
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videre. Der er 33.0001 kvinder der årligt udsættes for partnervold og det kræver meget for disse 

kvinder at bryde tavsheden. Derfor er det meget vigtigt at der er tilstrækkeligt med hjælp til 

kvinderne, når de henvender sig. 
 

Det er positivt at voldsramte kvinder allerede er et fokusområde for Frederiksberg Kommune, men 

vi opfordrer til at der kontinuerligt sikres tilstrækkelige midler til området, så krisecentrene har det 

antal ledige pladser, der reelt er behov for.  
I Kortlægningen nævnes, at der ifølge Danmarks Statistik er 0,17% af danske kvinder over 15 år, 

der har været udsat for seksuel vold begået af en anden end en intim partner, og at 0,22 % har 

oplevet seksuel vold fra en intim partner.  

 
Andre undersøgelser bekræfter problemets omfang:  

• En TNS Gallup-undersøgelse fra 2016 viste at 57% af danske kvinder var blevet ufrivilligt 

berørt i nattelivet.  

• En EU-undersøgelse fra 20142 har vist at 19% af danske kvinder, har været udsat for 

seksuel vold en eller flere gange efter de er fyldt 15 år, og at 13% har været udsat for et 

seksuelt overgreb mindst én gang før de fyldte 15 år. 

• Mellem 5.100 og 24.000 kvinder udsættes årligt for voldtægt eller forsøg på voldtægt, men i 

2017 førte kun 94 ud af 890 voldtægtsanmeldelser til fældende dom3.   

 

Dette er indgribende i unge kvinders hverdag og seksualiserede krænkelser og vold, giver alvorlige 

fremtidige problemer, der kan præge dem hele livet. Det er derfor vigtigt at Frederiksberg 

Kommune tager problemet med seksualiserede krænkelser og overgreb alvorligt, og med en aktiv 

og målrettet indsats og konkrete handlingsforslag, får nedsat de mange overgreb.  

 
Vores anbefalinger:  
Frederiksberg Kommune bør rette fokus mod unge i udskolingen og ungdomsuddannelserne, i 

forbindelse med seksualundervisning. Her bør de unges holdning til voldtægt og victim-blaming 

diskuteres, og der skal tales på tværs af køn om flirt, signaler, og om hvad der er samtykke til sex, 

 

 
1  Socialstyrelsen & LOKK (2015), Årsstatistik 2015 – Kvinder og børn på krisecentre – nøgletal og 
temaanalyser 
2 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_da.pdf 
3 https://dkr.dk/vold-og-voldtaegt/fakta-om-voldtaegt/ 
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samt retten til egen krop. Og med udsigt til den (forhåbentligt) snarlige ændring af voldtægts-

paragraffen, er det en vigtig diskussion at tage med de unge.  
Vi anbefaler desuden, at der sættes aktivt ind mod overgreb i nattelivet, da det offentlige rum ikke 

bør være et sted, hvor ufrivillig befamling accepteres. Vi ser gerne, at kommunen sætter fokus på 

at skabe et trygt miljø, der ikke tolererer seksuelle overgreb eller chikane, eksempelvis ved at  

støtte efteruddannelse af barpersonale, så de er rustet til at håndtere situationer, hvor der er sket 

krænkelser eller seksuelle overgreb.  
Ligeledes ville vi se det som et ambitiøst og positivt tiltag, at kommunen udarbejdede en form for 

smiley-ordning til gymnasier, barer m.m., der arbejder for at skabe et overgrebsfrit miljø.  

 

Med venlig hilsen 

Forperson for ESPD, 

Alinda Korsholm-Østerlund 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

 

 


