LIGESTILLING
KØNNENE

MELLEM

Under Verdensmål 5: Ligestilling
mellem kønnene har vi arbejdet
innovativt med udfordringen omkring
at styrke kvinder og pigers rettigheder
og muligheder. Ud fra delmålene under
Verdensmål 5 fandt gruppen flere cases,
som
der
blev
arbejdet
løsningsorienteret med i mindre
grupper.
Gruppen der blev valgt som den, der skulle
fremlægge ved den fælles seance som
afrunding på Verdensmålsdagene, havde
arbejdet med undermål 5.5., som handler
om hvordan man fremmer, at kvinder kan
sikres fuld og effektiv deltagelse og lige
muligheder for lederskab på alle niveauer i
beslutningsprocesser indenfor politik,
økonomi og det offentlige? Her fokuserede
gruppen, der bestod af Sarah (3se1),
Asbjørn (3bk1), Simone (3se1) og Ashkan
(3bk1) på den danske barselslovgivning.
”Vi har valgt at fokusere på børn og barslen
i Danmark, da dette er en stor faktor der
spiller ind i kvinders arbejdsliv og karriere.
Vi valgte at tage udgangspunkt i EU's nye
lov om øremærke barsels for mænd. Det
gjorde vi, fordi vi gerne vil have skærpet
reglerne om barsel samt formindsket
uligheden mellem kønnene.
Derefter fik vi udarbejdet et nyt lovforslag
om øremærket barsel for mænd.”
Samme undermål arbejdede Ellen (3ms1),
Emil (3ess), Emilie (3ms1) og Emma
Johanne (3ms1) med, men med en anden
case:

”Vi ser det som en alvorlig problematik i
forhold til ønsket om ligestilling, at der er et
relativt stort løngab i mænd og kvinders
indtægt i Danmark.

Af grafen ovenfor fremgår det, at der i 2017
var et løngab på 13% mellem kønnene i
Danmark. Dette løngab kan til dels forklares
ud fra rent strukturelle faktorer (barsel til
kvinder, flere mænd i den offentlige sektor) –
men der er også tegn på ”indre magt”, som
resulterer i, at mændene generelt er bedre
stillet økonomisk end kvinderne. Denne
magt udformes på institutionel og diskursiv
vis.
For at komme denne lønforskel til livs, har vi
et løsningsforslag, der lyder på, at man
kunne oprette nogle ”gender-job-days” (som
brobygning). Disse vil medføre at unge, der
skal
ud
i
erhvervslivet
og
på
arbejdsmarkedet vil få en større palet at
vælge jobs ud fra, idet de vil nedbryde nogle
af de fordomme og normer, som er forbundet
med visse arbejdsmuligheder og sektorer.
Desuden vil gender-job-days også kunne
indføres i den tidlige socialisering af børn:
Hvis børn i børnehaven eksempelvis ser, at
der er ligevægt af kvindelige og mandlige

pædagoger, vil de selv få udvisket de
kønsspecifikke rammer, som man som
individ kognitivt danner. ”

graviditet og undervisning remedier, der kan
oplyse Nigerias folk om problemet.”

De andre grupper arbejdede med andre
delmål. Bl.a. delmål 5.2. Hvordan
bekæmper man alle former for vold mod
kvinder
og
piger,
herunder
menneskehandel og seksuel og andre
former for udnyttelse? Her havde Amalie
(3ess), Andrea (3ess), Aida (3ess), Alberte
(3ess) arbejdet med følgende:

Sidst men ikke mindst arbejdede Søren
(3bk1), Markus (3bk1), August (3ms2),
Mikkel (3se2) med problematikken
omkring prævention i Fillippinerne.
Prototypen, der blev udviklet for at løse
problemet, var en info-stat, der skulle
oplyse om prævention i Fillippinerne med
det medrivende slogan ”Knep (næsten)
uden bekymring”.

”Vi har beskæftiget os med magtfordeling
mellem kønnene på gymnasier i Danmark.
Vi viser hvordan traditioner og kulturer på
de danske gymnasier kan føre til, at nogle
piger føler sig krænket. Problemet er netop,
at piger bliver udnyttet og udsat for
krænkende aktiviteter ved “puttemiddage”
på specielt gymnasier i Nordsjælland i
Danmark. Der ligger meget status i disse
begivenheder og et stort gruppepres, som
gør det svært for pigerne at sige fra overfor
de krænkende aktiviteter.”
Alma (3bk1), Silja (3ms2), Nadia (3ms2),
Sofie Amalie (3ms2), Maya (3ms2), Karoline
(3ms2), Benedikte (3ms2), Vera (3ms2)
havde fokus på delmål 5.6, omhandlende
adgangen til seksuel og reproduktiv
sundhed.
”Vidste du godt, at kun 13 procent af Nigerias
kvindelige befolkning over den seksuelle
lavalder bruger prævention? Det ved de
færreste. Ligesom de færreste ved, at der i
Nigeria fødes 6 børn pr. kvinde i gennemsnit.
Det er nemlig et kæmpe problem, at kvinder
i Nigeria ikke har adgang til prævention,
både økonomisk og kulturelt.
Vi har et forslag til en løsning, der vil hjælpe
kvinder i Nigeria med ressourcer til
prævention, sundhed i forlængelse af

