
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?

Dansk Folkeparti

1 a. Partiets politik om rettigheder og vilkår.

Ja

Nej

For os er rettighederne lige for begge køn

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?



I vores parti er rettighederne ens for begge køn

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.



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

Det skal den enkelte familie selv bestemme og tilrettelægge ud fra egne ønsker og behov.

4. Omskæring af drenge.

For

Mod

Partimedlemmer var fritstillet ved afstemning

Hvis mn ønsker at blive omskåret skal man være voksen og myndig for selvstændigt at tage denne 
beslutning.

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:

Folkeskolens undervisningsform passer bedre til piger. der skal mere praktik ind i undervisningen. Og 
der tages ikke højde for at piger og drenges modenhed udvikles forskelligt og i forskellig alder.

6. Kønsneutralisering af værnepligt/ værneret.

Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Hverken eller (uddyb gerne nedenfor)

ja vi ønsker at værnepligten gøres obligatorisk for både piger og drenge.

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)

ja vi er bekendt med at mænds gennemsnitsalder er laver end kvinders, og at mænd ofte kommer for 
sent til læge med alvorlige sygdomme.

7 b. Forbedring af mænds sundhed gennem sundhedsvæsenet.

Ja

Nej

Kommunalt har jeg prøvet at lave sundhedsdage, hvor kommunens sundhedspersonale møder 
mændene på genbrugspladser mm. Og vi har nogle tilbud for mænd med en kræftsygdom, hvor de laver 
mad sammen eller går i skoven mm.

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:

Ja

Nej

Other: Det ved jeg ikke

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:

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

For

Mod

Partimedlemmer var fritstillet ved afstemning

Det er Dansk Folkeparti der fremsatte beslutningsforslaget

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)

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.   

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



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

Ja

Nej

Other:

Det vil Dansk Folkeparti gerne fremsende som beslutningsforslag efter et valg.

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)

et lille ja, da det kræver en individuel vurdering fra sag til sag, med juridisk bistand.

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)

Bemærkninger

Vi takker for besvarelsen.

Venligst tryk 'Send' for at afslutte.

This content is neither created nor endorsed by Google.

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

Forklaring/ uddybning

Har besvareren yderligere bemærkninger til spørgsmålene, kan de anføres her:

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

