
LigestiLLing, ja 
– men hvordan?

En dEbat mEllEm louisE KjølsEn og Rasmus bRyggER

udfoRdRing foR ligEstilling:

mange mandLige Ledere 
viL heLst ansÆtte andre mÆnd

dE flEstE fEministER vil sigE, at En fEminist ER En, dER KæmpER foR ligEstilling mEllEm KønnEnE

ER du fEminist? HvoRdan Kan du væRE mEd til at sKabE mERE ligEstilling?

dEt mEnER Rasmus vi sKal gøRE:
Vi kan ikke bestemme, hvem lederne ansætter. Derfor må vi lave 
kunst, aktivisme og debatter om ligestilling, så der bliver mere 
fokus på det i samfundet. Så vil det ændre sig af sig selv. Det vil 
gå langsommere end med Louises metode, men Rasmus vil ikke 
bestemme over andre.

dEt mEnER louisE vi sKal gøRE:
Indfør kvoter, så f.eks. minimum 40% af en ledelse skal være 
kvinder. Kvoterne skal ikke vare for evigt, men bare indtil alle 
vænner sig til, at kvinder også kan være ledere. Det er ligesom 
at få en bøjle på tænderne: Det strammer om tænderne i 
starten, men bagefter er de mere lige end før.

Louise KjøLsen går også under navnet 

TwerkQueen. Hun er danser og uddannet psykolog. 

Hun blev især kendt som en del af den feministiske 

aktivisttrio Girls Squad, der bl.a. skrev Ludermanifestet.

rasmus Brygger er debattør og journalist. Han har tidligere været formand for Liberal Alliances Ungdom. Han blev især kendt efter at han skrev på Facebook, at han er feminist.

begge møder fordomme om feminister:

det er louise og Rasmus enige om:

“LigestiLLing KrÆver 
en FÆLLes KamP 
mod PatriarKatet”
Hvad betyder dét?

“Man kan ikke være mand og feminist” “Man kan ikke se sexet ud og være feminist” “Feminister hader alle mænd”

patRiaRKat:
Et patriarkat betyder et samfund, hvor mænd har mest magt. I 
patriarkatet er alt, der har med styrke at gøre - for eksempel at være 
leder eller at være stærk - for mænd. Det, der har med sårbarhed og 
svaghed at gøre – for eksempel at græde og at drage omsorg for andre 
– er for kvinder. 

Det betyder, at mænd i patriarkatet kan have svært ved at vise 
følelser og sårbarhed. Mens kvinder i patriarkatet kan have sværere 
ved at få magt og vise styrke. 

Feminister vil gerne gøre det mere lige, så alle mennesker både 
kan være stærke og sårbare på den måde, de selv har lyst til, uanset 
hvilket køn de har.

ligEstilling:
Ligestilling betyder, at mennesker har lige muligheder. 
Man kan f.eks. have ligestilling mellem køn og ligestilling 
mellem etniske grupper.

fællEs Kamp:
Rasmus siger: ”Ligestilling er en fordel for alle i samfundet.” 
Derfor må alle kæmpe sammen for ligestilling. Både mænd 
og kvinder og alle andre køn. Både højreorienterede og 
venstreorienterede.



Mellemfolkeligt Samvirke bringer mennesker sammen for at skabe 
fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper vi i 
45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

Mellemfolkeligt Samvirke

MellemfolkeligtSamvirke@ActionAidDK

www.ms.dk

enige: Begge er Feminister
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”Det er tosset, at 
vi har et begreb som 

’rigtige mænd’. Alle mænd er 
selvfølgelig rigtige mænd. Jeg 
hader, at der er en forventning 
om, at man skal opføre sig på 
en bestemt måde fordi, man 

er mand eller kvinde”

“Det er en 
fælles kamp. Femi-

nisme er ikke den ene side 
mod den anden. Det er noget, vi 
alle sammen burde være fælles 
om. Feminisme er sgu også er 

noget for mænd”

”Kvoter er 
ligesom at få bøjle 

på tænderne. Det kan godt 
være, det ikke er skide fedt, 

lige når man får det på. Men når 
tænderne er lige, så kan man 

tage bøjlen af, og så er 
alle glade”

”Louise vil 
lovgive sig til løsningerne 

og tvinge os til at blive lige. Det tror jeg 
er en forkert vej at gå. Hvis vi tager opgøret 

om, at man har lov til at være præcis, som man 
vil, uanset om man er mand eller kvinde, så løser 

vi problemerne, uden at politikerne og staten 
skal bestemme mere over vores liv, 

end de gør i dag”

“Det 
største ligestil-

lingsproblem, vi har i 
Danmark, er, at de fleste 
tror, vi er ligestillet, og 
derfor behøver vi ikke 
gøre noget ved det”

”Med #MeToo var der 
mange, der fik øjnene op for, at der også 

i Danmark er folk, der bliver chikaneret på 
baggrund af deres køn”

”Selvfølgelig har vi 
alle sammen et ansvar. Jeg 

synes, det er dejligt, når man laver 
tiltag, der arbejder for mere lighed og 

rummelighed, og det må staten 
godt blande sig i”

”Jeg ønsker 
ikke, at politikerne skal 

bestemme særlig meget. Det 
er et problem, hvis der gælder 

nogle regler for kvinder og andre 
regler for mænd. Det kan være resulta-
tet af at lovgive sig til det. Jeg tror man 

kan gøre rigtig meget i debatten, i 
kunsten og med aktivisme. Det kan 

skubbe de normer, vi har, men 
det er et ansvar, vi hver 

især har”

”Øremærket barsel til 
mænd er et ret godt eksem-

pel. Vi ser, at mænd ikke tager 
barslen, fordi vi har en historie om, at 

omsorg er noget kvinder tager sig af, og 
fordi mænd desværre stadig er dem, der 

tjener mest. Så hvis man skal opgive den ene 
løn, så beholder man selvfølgelig den, der 

er højest. Derfor vil jeg blive lykkelig, 
hvis EU’s øremærkning om barsel 

til mænd bliver gennem-
ført”

”Jeg vil 
ikke diktere, 

hvad der er den 
rigtige måde at ind-

rette sig på som 
familie”


