
Det vil også fremgå, hvis partiet ikke har ønsket at besvare de enkelte spørgsmål. 

Hvordan forholder dit parti sig til nedenstående spørgsmål om ligestilling? 

Der er 12 emner og enkelte underpunkter til besvarelse.
Skemaet kan besvares med afkrydsning og uddybende tekst efter eget valg.
Der kan frit navigeres frem og tilbage i skemaet, hvis svar ønskes rettet.

Hvilket parti besvarer du for?

Alternativet

1 a. Partiets politik om rettigheder og vilkår.

Ja

Nej

Alternativet har en ligestillings og mangfoldighedspolitik samt en børne og familiepolitik. Kvinders og 
mænds levevilkår og rettigheder indgår i disse. 

1 b. Partiets politik om rettigheder og vilkår.

Ja

Nej

Har jeres parti politik omkring kvinder og kvinders rettigheder og levevilkår?

Forklaring/ uddybning

Har jeres parti politik omkring mænd og mænds rettigheder og levevilkår?



Se foregående svar

2 a. Kønskvoter - bestyrelser, forskningsstillinger og i øvrigt på arbejdsmarkedet.

Ja, vi er tilhængere

Nej, vi er modstandere

Hverken eller

2 b. Kønskvoter - bestyrelser, forskningsstillinger og i øvrigt på arbejdsmarkedet.

Manderådet oplever, at der er forskel på hvilke områder forskellige interessenter ønsker kønskvoter 
indført. 

Vi vil derfor gerne opfordre til at partierne tager stilling til nedenstående ja/nej skema. 

Meget gerne ledsaget af begrundelserne for den aktuelle afkrydsning - eller begrundelsen for, I ikke vil 
afkrydse.

Forklaring/ uddybning

Er dit parti tilhænger af kønskvoter?
Der bliver mulighed for at uddybe på efterfølgende slide, 2 b.



Generelt ønsker Alternativet, at vores arbejdspladser er kendetegnet ved en ligelig kønsfordeling. Fordi 
en mangfoldig arbejdsplads med forskellige livserfaringer og perspektiver - køn, alder og social og 
kulturel baggrund - giver det bedste arbejdsmiljø. Og derudover understøtter det kreativitet og 
innovation.  

Derfor har vi kun sat kryds i de to første rubrikker, fordi der er tale om udtalte magtrum der træffer 
vidtgående beslutninger og hvor skævheden mellem kvinder og mænds repræsentativitet er 
dokumenteret skæv. I forhold til de øvrige områder der bliver nævnt vil Alternativet opfordre til, at der 
blev formuleret en mangfoldighedspolitik. 

3. Øremærket barsel/ forældreorlov.

På hvilke af følgende områder mener I at det er nødvendigt med kvoter:

Ja Nej

Bestyrelsesposter

Forskningsstillinger/ professorater

I Familieretshuset

Juridiske stillinger

Lægestillinger

Lærerstillinger

Socialrådgiverstillinger

I omsorgsfag

I håndværksfag

Bestyrelsesposter

Forskningsstillinger/ professorater

I Familieretshuset

Juridiske stillinger

Lægestillinger

Lærerstillinger

Socialrådgiverstillinger

I omsorgsfag

I håndværksfag

Forklaring/ uddybning



For

Mod

Partimedlemmer var fritstillet ved afstemning

For at styrke ligestillingen og mænds kontakt og relation til deres børn.

4. Omskæring af drenge.

For

Mod

Partimedlemmer var fritstillet ved afstemning

Der er to væsentlige rettigheds- frihedsprincipper i spil her: Religionsfriheden og det enkelte menneskes 
frihed over egen krop. Derfor var gruppen fritstillet. 

5. Belysning og løsning af drenges problemer i skole og uddannelsessystem.

Har dit parti stemt for eller imod øremærket barselsorlov til fædre?

Hvilke overvejelser lå bag partiets indstilling?

Har dit parti stemt for eller imod drengeomskæring?

Hvilke overvejelser lå bag partiets indstilling?



Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Vi mener ikke, drengene har en slagside i skolen (uddyb gerne nedenfor)

Other:

Drenge og unge mænd halter i dag bagefter piger og unge kvinder uddannelsesmæssigt. Løsningen er 
set med Alternativets øjne, at den praksisrettede undervisningen samt håndværksfagene bliver 
opprioriteret i folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 

6. Kønsneutralisering af værnepligt/ værneret.

Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Hverken eller (uddyb gerne nedenfor)

Se det første svar. Alternativet ønsker mangfoldige arbejdspladser. Også i forsvaret. 

7 a. Forbedring af mænds sundhed gennem sundhedsvæsenet.

Er dit parti bekendt med drengenes slagside i folkeskolen?

Forklaring/uddybning: 
Hvis 'Ja':  
Hvor ser I problemer? 
Hvilke løsninger ser I?

Støtter dit parti en kønsneutralisering af værnepligten/ værneret?

Forklaring/ uddybning



Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Hverken eller (uddyb gerne nedenfor)

Desværre har mange unge som ældre mænd svært ved at bede om hjælp, hvis de har problemer. Dette 
gælder også på sundhedsområdet. Årsagen er givet en misforstået maskulinitet, hvor man skal klare 
problemerne selv og ikke give udtryk for sårbarhed. 

7 b. Forbedring af mænds sundhed gennem sundhedsvæsenet.

Ja

Nej

Alternativet ønsker at gøre op med den misforståede maskulinitet der handler om at være en "stærk 
dreng" eller "stærk mand" som ikke må give udtryk for sine følelser eller problemer. Hvilket er en opgave 
for både børnehaven, folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 

8 a. Løsning på problemer i Familieretshuset.

Er jeres parti bekendt med mænds slagside i sundhed i Danmark?

Forklaring/ uddybning

Har dit parti stillet specifikke forslag, som søger at afhjælpe mænds slagside i sundhed?

Hvilke forslag har dit parti stillet?



Ja

Nej

Other: Har hørt om problemstillingen. Men ikke noget som vi som parti har forholdt sig til direkte.

Ja

Nej

Other: Har ikke nok viden om den specifikke problemstilling til at kunne svare begavet.

8 b. Løsning på problemer i Familieretshuset.

At sikre samvær

At undgå konflikt

Other:

Er dit parti bekendt med fædrenes slagside ift. Familieretshusets vurderinger om samvær i
samværskonflikter?

Sætter Familieretshusets vejledning lighedstegn mellem chikane og konflikt? Hvad mener dit
parti?

Forklaring/ uddybning

Hvad mener dit parti vægter højest for barnets tarv:



Nuværende system bibeholdes, §7-sagerne skal startes i Familieretshuset

Systemet skal ændres, §7-sagerne skal overføres til Familieretten for oplysning og afgørelse
med det samme.

Other:

Alternativet har ikke taget stilling til den specifikke problemtilling 

9 a. Kønsneutralisering af Servicelovens §109 samt afledte rettigheder.

For

Mod

Partimedlemmer var fritstillet ved afstemning

9 b. Kønsneutralisering af Servicelovens §109 samt afledte rettigheder.

Skal §7-sagerne fremover føres direkte over til Familieretten og det retslige system for
afgørelse eller fortsat afgøres i Familieretshuset?

Forklaring/ uddybning

Stemte dit parti for eller imod kønsneutralisering af Servicelovens §109 ved behandlingen af
beslutningsforslag B141 af 23. april 2021?

Hvad var partiets begrundelse for dets holdning (for/ imod/ fritstillelse)?



Ja

Nej

9 c. Kønsneutralisering af Servicelovens §109 samt afledte rettigheder.

Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Hverken eller (uddyb gerne nedenfor)

Kvinder og mænd skal selvfølgelig stilles lige i disse sager

10. Juridiske rettigheder til medforældre

I juridisk gældende tekster fremgår begrebet 'medmor' af og til som en, der har rettigheder på linje med 
de biologiske forældre. Omvendt nævnes betegnelsen 'medfar' ikke og derved har en homoseksuel 
mand ikke samme rettigheder som en homoseksuel kvinde, hvis partner har et biologisk forælderskab.   

Dette kunne ligestilles ved eksempelvis at kønsnutralisere lovgivning med ordet 'medforælder' hvor 
ordet 'medmor' fremgår for nuværende.

Kunne jeres parti have set en anden mulighed for at sikre ofre for partnervold ret til
psykologhjælp anden end at betinge et ophold på et §109-tilbud?

Forklaring/ uddybning

Krisecentererklæringer. Ser jeres parti det som problematisk, at kun kvinder, men ikke mænd
ramt af partnervold har muligheden for at få udarbejdet en krisecentererklæring til brug i en
sideløbende sag om forældremyndighed samt samværsfordeling i det familieretlige system?

Forklaring/ uddybning



Ja

Nej

Other:

11. Juridisk abort.

Mænd har ikke samme rettigheder til at sige fra over for uønskede forælderskaber.   
Dette til trods for at mænd kan blive narret til faderskab, kan blive voldtaget, eller kan opdage, at deres 
partner ikke er den rette til et forældersamarbejde allerede kort efter undfangelse.

Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Dette spørgsmål har Alternativet ikke taget stilling til.

12. Kønsneutrale beslutninger om partnervold B73

Er dit parti tilhænger af at give lige rettigheder til en medfar på samme fod som en medmor?

Forklaring/ uddybning

Er jeres parti positive over for idéen om at indføre juridisk abort for mænd under bestemte
omstændigheder?

Forklaring/ uddybning



Med B73 pålægger Folketinget regeringen at udarbejde en national handlingsplan mod partnerdrab på 
kvinder inden udgangen af 2022. Handlingsplanen skal udarbejdes med inddragelse af både eksperter 
og forskere samt relevante interesseorganisationer på området, herunder bl.a. Danner, 
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), Everyday Sexism Project Danmark (EDSP) og Dansk 
Kvindesamfund.  

Svar JA nedenfor, hvis jeres parti anser det lige så alvorligt, hvis en mand bliver dræbt af sin partner, 
som hvis en kvinde bliver det, og hvis I stiller ændringsforslag til B73, så mænd og kvinder ligestilles når 
de bliver drabsofre for deres partnere, og så relevante mandeorganisationer, fx Manderådet, vil blive 
inddraget på lige fod med kvinde-interesseorganisationerne. 

Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Dette har ikke været diskuteret i Alternativet specifikt. Og igen: Ligestilling gælder selvfølgelig for både 
kvinder og mænd. Når det er sagt, er der ikke tvivl om, at det i langt, langt de fleste tilfælde er kvinderne 
der er den udsatte part i voldelige forhold. Og antallet af kvinder der bliver dræbt af deres partner i 
Danmark er chokerende højt og afspejler at der stadig er nogle dybe sociale og kulturelle problemer i 
samspillet mellem kvinder og mænd. Problemer som for manges vedkommende igen peger tilbage til en 
misforstået maskulinitet, hvor mænd bruger volden som sprog for deres følelser. 

Bemærkninger

Er jeres parti tilhænger af kønsneutral lovgivning på spørgsmålet om partnervold?

Forklaring/ uddybning


