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Vi skal have 8. marts  
hele året
I Danmark mener mange, at vi allerede har ligestilling, og derfor behøver vi ikke beskæftige os med 
emnet mere. Men den holdning står i stærk kontrast til eksempelvis, at kvinder stadig ikke får lige 
løn for samme arbejde, at kvinder i alle aldre stadig udsættes for hverdagssexisme, og at der stadig 
findes kvinder, som lever i voldelige parforhold.

Der er strukturelle problemer, som kan løses gennem politiske tiltag og forandringer. Og så er der 
kulturelle problemer, som vi skal tale om, fordi køn stadig er en faktor i vores samfund. Vi skal turde 
sige højt, at køn, hudfarve og seksualitet betyder noget for vores muligheder som mennesker, og at 
det alt for ofte desværre er noget negativt. 

Problemerne kan ikke klares med en årlig pressemeddelelse på kvindernes internationale kampdag 
8. marts, og Enhedslisten har derfor fire konkrete forslag, som kan medvirke til at indtænke køn, 
ligestilling og seksualitet i hverdagen, og som kan føre til en grundlæggende ændring af de normer 
og forestillinger, som skaber ulighed og sexisme. Det skal være 8. marts hele året.

1. Ligestilling i alle lovforslag
Enhedslisten nøjes ikke med at tænke på ligestilling, når det er 8. marts. Det er nødvendigt at fo-
kusere på ligestillingen hele tiden, hvis ikke udviklingen skal stagnere. Desværre er de kønspoliti-
ske aspekter fraværende i den generelle debat. Det gælder eksempelvis i diskussionen om kontant-
hjælpsreformen, hvor regeringen ikke mente, at der var ligestillingsmæssige konsekvenser, selvom 
beregninger fra CEVEA viste, at omkring 35.000 enlige kvinder med børn bliver særligt hårdt ramt.

Enhedslisten foreslår:
• Alle lovforslag skal ligestillingsvurderes, så der kommer fokus på de utilsigtede og ugennemsigti-

ge konsekvenser, der kan være af lovforslag. Ligestillingsvurdering skal foretages på linje med de 
klima- og miljøpolitiske vurderinger, som i dag foretages på alle lovforslag.

2. Viden imod hverdagssexisme
De senere år er der kommet langt mere fokus på den hverdagssexisme, som mange kvinder jævn-
ligt konfronteres med: Tilråb på gaden, chikane på sociale medier, hævnporno, befamlinger i natteli-
vet og social kontrol i dagligdagen. Kvinder har stået frem og dokumenteret, hvordan køn, hudfarve 
og seksualitet bruges imod dem i offentligheden. Samtidig anmeldes kun omkring 10 procent af alle 
voldtægter, og kun få anmeldelser fører til dom1. Overskridelse af kvinders grænser er alt for legitim 
og normal. Men hverdagssexisme kan bekæmpes med viden og oplysning.

Enhedslisten foreslår:
• At krav om et normkritisk fokus på seksualundervisnings-emner som grænser, køn og krop skal 

indskrives i linjefagene på læreruddannelsen.
• At indføre obligatoriske kurser på læreruddannelsen med fokus på øvelser og metoder i seksual-

undervisningen. Kurset skal varetages af eksterne undervisere med henblik på at sikre opkvalifi-
cering af de pædagogiske metoder og den nyeste viden på området.

• Seksualundervisningen skal udbredes til at være et prioriteret og obligatorisk emne på alle ung-
domsuddannelser, hvor de unge har en alder, der i høj grad gør en forstærket indsats relevant.



3Enhedslisten  •  Ligestillingsudspil

3. Feminisme uden grænser
Der er ingen tvivl om, at der er ligestillingsproblemer i det danske samfund. Samtidig er der dele af de 
minoritetsetniske miljøer i Danmark, hvor kvinder er underlagt særlig voldsom social kontrol. 

Heldigvis er mange minoritetskvinder begyndt at blande sig i debatten. Og det er vigtigt. Der er 
ikke tale om én slags kvinder, men forskellige mennesker og miljøer, og de kan tale for sig selv. En-
hedslisten hilser de mange nye stemmer og nuancer i debatten velkomne, og ser frem til at kunne 
lytte og lære om de ligestillings- og kønsemner, de beretter om. 

Det er til gengæld klart, at fattigdom og økonomisk ulighed og uselvstændighed gør det markant 
sværere for kvinder at forlade voldelige ægtemænd og stærkt kontrollerende miljøer. Vi kan høre fra 
både kvinderne selv og krisecentrene, at de kvinder, der gerne vil forlade voldelige eller ekstremisti-
ske miljøer, står med helt praktiske økonomiske forhindringer.

Enhedslisten foreslår:
• At der oprettes yderligere krisecenterpladser til voldsramte kvinder og deres børn. 
• At give voldsramte familier ret til efterværn i serviceloven, så man efter et krisecenterophold har 

ret til psykisk og social hjælp til at etablere sig på ny. Rådgivningsdelen af efterværnet forank-
res på krisecentrene. Dermed mindskes risikoen for gentagelser. Pris: Øgning af kapaciteten for 
10. mio. kr.

• Afskaffelse af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, som gør det nærmest økonomisk 
umuligt for kvinder med børn at forlade en voldelig partner eller familie. Pris: 285 mio. kr. i 2016 
stigende til 1,1 mia. kr. i 2019.

Der må forventes besparelser ved reduktion i de indirekte udgifter til voldsofre. Kvinder, der udsæt-
tes for partnervold, har et markant højere forbrug af sundhedsydelser end gennemsnitsbefolknin-
gen, ligesom de kan have vanskeligheder ved at fastholde tilknytning til uddannelse og arbejde.2

4. Ligestilling hjemme og på job
Danmark har det mest kønsopdelte arbejdsmarked i Norden3. I praksis betyder det, at mange kvin-
der arbejder til lav løn i det offentlige, og at hver anden kvinde er på deltid, mens mange mænd ar-
bejder i højtlønnede fuldtidsjobs i det private. Oveni taber kvinder yderligere 10 procent i løn og pen-
sion pr. barn, de føder4. Det skyldes, at kvinder tager størstedelen af barslen og ofte finder deltids-
jobs i de lavtlønnede fag. Samtidig oplever hver anden kvinde ifølge ny IMR-rapport diskrimination i 
forbindelse med graviditet og barsel.  Kvinder straffes altså økonomisk, fordi de stifter familie. Sam-
tidig bidrager dette til manglende ligestilling i hjemmet, hvor kvinderne fortsat er hovedansvarlige 
for husopgaver, oftere tager sygedage med børnene, passer ældre familiemedlemmer osv. Den onde 
cirkel skal brydes.

Enhedslistens foreslår:
• Lige ret til barsel til fædre, så den del af barselsorloven, der er øremærket, er lige stor for beg-

ge forældre. Al forskning viser, at det er win-win. At fædrene får mere barsel, giver nærhed med 
børnene, øget sammenhæng i familien og bedre fordeling af det økonomiske tab, hvilket på sigt 
vil påvirke lønforskelle mellem mænd og kvinder. 5                                               

• Mere end hver anden familie med børn under 13 år oplever, at det er svært at få hverdagen til 
at hænge sammen6. For at skabe luft i hverdagen genindføres forældreorloven i en ny udgave: 
Forældrene får ret til at vælge mellem ét års forældreorlov til hver forældre eller gå på deltid, 
mens de har børn i 0-6 års alderen, med dagpengedækning for de resterende timer. Dermed gi-
ves forældre mulighed for mere tid med deres børn og samtidig give plads til én af de mange ar-
bejdsløse. 
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Udgifter og finansiering af Enhedslistens ligestillingsudspil
Enhedslistens ligestillingsudspil indeholder både omkostningsfrie og udgiftsvirkende initiativer. 

Enhedslisten foreslår at finansiere initiativerne ved at rulle de asociale skattelettelser i Finans-
loven for 2016 tilbage – herunder annullere nedsættelse af registreringsafgiften, fastfrysning af 
grundskylden i 2016 samt Boligjobordningen. 

Denne finansiering kan også dække de udgifter, som følger i årene efter 2016 af at rulle kontant-
hjælpsloftet mv. og integrationsydelsen mv. tilbage. 
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