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Manderådet undersøger - spørgeskema om tiltag ift. at forbedre forholdene for mænd,
hvor de ikke er ligestillede med kvinder

I Manderådet er vi optagede af ligestilling mellem kønnene, men ønsker især at belyse de områder, hvor 
drenge, fædre og mænd i vores øjne halter bagefter. Derfor inviterer Manderådet samtlige 
opstillingsberettigede partier til at besvare dette spørgeskema op til valget den 1. november.  
Fristen for indsendelse af svar er søndag den 16. oktober 2022 

Svarene bliver lagt ud på Manderådets hjemmeside i samlet skematisk sammenligning med andre 
partiers svar.  
Uddybende svar vil også fremgå, så nuancerne i svarene bliver bevaret. Vi vil gerne lægge op til debat og 
dialog om emnerne.

Manderådet undersøger - Spørgeskema -
Folketingsvalget 01. november 2022
OBS: Angivelse af mailadresse er udelukkende af hensyn til at verificere identitet.  
Personhenførbare data offentliggøres ikke. 

Efter angivelse af mailadresse, kan der frit navigeres frem og tilbage i skemaet.



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?

Enhedslisten

1 a. Partiets politik om rettigheder og vilkår.

Ja

Nej

Manglende ligestilling rammer alle køn. Nogle problemer rammer dog kvinder uforholdsmæssigt hårdt. 
Det skal vi anerkende, hvis vi skal løse dem. Det gælder eksempelvis partnerdrab, der oftest begås af 
mænd på kvinder og manglende ligeløn, som betyder, at kvinder stadig tjener markant mindre end 
mænd. Uligelønnen skyldes primært Danmarks kønsopdelte arbejdsmarked, hvor traditionelt 
kvindedominerede fag som for eksempel sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og -hjælpere 
lønnet markant lavere end tilsvarende mandsdominerede fag. Derfor vil Enhedslisten sætte 5 mia. kr. af 
til et lavt- og ligelønsløft i det offentlige  
(se her: https://avisendanmark.dk/artikel/el-kr%C3%A6ver-milliarder-af-mette-frederiksen-til-
ligel%C3%B8n-efter-valg).

1 b. Partiets politik om rettigheder og vilkår.

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

Forklaring/ uddybning



Ja

Nej

Manglende ligestilling rammer alle køn. Nogle problemer rammer dog mænd uforholdsmæssigt hårdt. 
Det skal vi anerkende, hvis vi skal løse dem. For eksempel har mænd dårligere psykisk og fysisk 
sundhed end kvinder. Derfor har Enhedslisten foreslået at sætte fokus på kønnet ulighed i sundhed, 
blandt andet gennem tiltag, der sikrer, at mænd går til lægen  
(se her: https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8705958/Enhedslisten-vil-have-selvst%C3%A6ndigt-
fokus-p%C3%A5-k%C3%B8nnet-ulighed-i-sundhedsreform).  
En anden problemstilling er voldsudsatte mænds manglende rettigheder. Enhedslisten har stillet 
beslutningsforslag om en ny paragraf i serviceloven tiltænkt krisehjælp målrettet voldsudsatte mænd og 
deres behov  
(se her: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b204/index.htm).

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. 

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

Forklaring/ uddybning

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



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

Det er et problem, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked, som begrænser både mænd og kvinders 
opfattelse af deres valgmuligheder i livet og samtidig bidrager til uligeløn. Det skal vi gøre op med. Men 
det er urealistisk at indføre kvoter i fx omsorgsfag, hvor der allerede er massive rekrutterings- og 
fastholdelsesproblemer. Når Enhedslisten derimod går ind for kønskvoter i bestyrelser og topjob, 
handler det ikke om bestemte brancher, men om at sikre mænd og kvinder ligelig adgang til de lukkede 
rum, hvor der udøves magt, som kvinder sjældent er repræsenterede i – lige meget hvilken branche, det 
drejer sig om.

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

Fædre skal have selvstændig ret til barsel ligesom mødre altid har haft. Det er godt for ligestilling i 
hjemmet, på arbejdsmarkedet og ikke mindst for fædres tilknytning til deres børn.

4. Omskæring af drenge.

For

Mod

Partimedlemmer var fritstillet ved afstemning

Drengeomskæring af børn er i strid med barnets ret til egen krop. Samtidig er det ikke uden dilemmaer. 
Der er religionsfrihed i Danmark, og derfor er der her tale om to grundlæggende rettigheder, der støder 
mod hinanden. Men det er Enhedslistens holdning, at barnets ret til egen krop kommer først.

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:

Det er et problem, at drenge sakker bagud i forhold til pigerne, og vi skal være bedre til at sikre, at ingen 
bliver tabt på gulvet. En del af løsningen kan være flere praktiske og kreative fag kombineret med en 
mere afvekslende skoledag.  

Vi skal også turde sætte fokus på, at vi møder drenge og piger med forskellige forventninger og 
behandler dem derefter. For eksempel viser forskning, at vi forventer, at drenge er dårligere læsere end 
piger. Derfor er det godt, at den nye læreruddannelse sætter fokus på børns forskelligheder, blandt andet 
i forbindelse med køn. Lærerne skal være mere opmærksomme på, hvordan de bevidst eller ubevidst 
risikerer at forskelsbehandle drenge og piger. 

Men ny forskning viser faktisk, at problemet ikke opstår i skoletiden. Tværtimod udligner folkeskolen 
ulighederne mellem drenge og piger. Derfor skal vi kigge ud over skolens vægge for at løse problemet. Vi 
skal fx se på kvaliteten og normeringerne i dagtilbuddene og de fuldstændig oversete fritidstilbud. Det er 
nemlig helt oplagt at se på, hvordan dagtilbuds- og fritidspædagogikken i endnu højere grad kan 
understøtte læring, trivsel og udvikling for drengene. For selvfølgelig skal vi hjælpe drengene bedre på 
vej. Her er folkeskolen en afgørende brik – men den kan ikke gøre det alene.

6. Kønsneutralisering af værnepligt/ værneret.

Er dit parti bekendt med drengenes slagside i folkeskolen?

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



Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Hverken eller (uddyb gerne nedenfor)

Generelt ønsker Enhedslisten en modernisering af værnepligten med flere civile opgaver som 
klimasikring, førstehjælp og bevogtning. Ligeledes ønsker Enhedslisten – på lige fod med bl.a. Norge og 
Sverige – at der skal være ligestilling i værnepligten for mænd og kvinder.

7 a. Forbedring af mænds sundhed gennem sundhedsvæsenet.

Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Hverken eller (uddyb gerne nedenfor)

Det er alment kendt, at mænd har flere kroniske sygdomme end kvinder og har en overdødelighed 
nærmest lige meget hvilken diagnose, der er tale om. Derfor har Enhedslisten krævet selvstændigt 
politisk fokus på kønnet ulighed i sundhed  
(se her: https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8705958/Enhedslisten-vil-have-selvst%C3%A6ndigt-
fokus-p%C3%A5-k%C3%B8nnet-ulighed-i-sundhedsreform).

7 b. Forbedring af mænds sundhed gennem sundhedsvæsenet.

Støtter dit parti en kønsneutralisering af værnepligten/ værneret?

Forklaring/ uddybning

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

Forklaring/ uddybning



Ja

Nej

Enhedslisten har tre konkrete bud på initiativer, der kan imødegå uligheden: Udkørende helbredstjek 
målrettet lavindkomstgrupper og enlige mænd, helbredstjek til mænd over 55, der ikke har været til 
lægen i fem år samt en permanent arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen med fokus på kønnet ulighed i 
sundhed  
(se her: https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8705958/Enhedslisten-vil-have-selvst%C3%A6ndigt-
fokus-p%C3%A5-k%C3%B8nnet-ulighed-i-sundhedsreform).

8 a. Løsning på problemer i Familieretshuset.

Ja

Nej

Other:
I Enhedslisten er vi opmærksomme på problemerne med Familieretshuset. Konflikter mellem
forældre bør afgøres så hurtigt og smertefrit som muligt med fokus på barnets bedste. Men
sagsbehandlingstiderne er lige nu er alt, alt for lange. Det er Enhedslistens holdning, at den bedste
måde at imødekomme problemerne med lange sagsbehandlingstider på er at investere i bedre og
hurtigere sagsbehandlinger. Bestemmelserne i forældreansvarsloven betyder, at hensynet til barnets
bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse har forrang over andre hensyn ved alle afgørelser efter
forældreansvarsloven.

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

Hvilke forslag har dit parti stillet?

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



Ja

Nej

Other:
Det er fagpersoner bedre egnede til at svare på end politikere. Når det er sagt, er det vigtigt at
understrege, at børn må aldrig bruges som våben i en konflikt mellem forældrene. Og hvis man
fremsætter urigtige oplysninger over for en offentlig myndighed eller gentagne gange forhindrer
samvær eller obstruerer en familieretssag, skal det selvfølgelig have betydning for sagen.

8 b. Løsning på problemer i Familieretshuset.

At sikre samvær

At undgå konflikt

Other:
Det er en konkret vurdering fra sag til sag. Her er tale om højkonfliktsituationer, som er umådeligt
svære at afgøre som udefrakommende og hvor der skal tages mange forskelligrettede hensyn. Det
understreger endnu en gang, at der er behov for ordentlig tid og ressourcer til, at sagsbehandleren
kan foretage den rigtige afgørelse for barnet på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt.

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:

Vedr. §7 sager: 
Det er Enhedslistens holdning, at den bedste måde at imødekomme problemerne i Familieretshuset på 
er at investere i bedre og hurtigere sagsbehandlinger. Derfor har vi været med til at sætte 
implementeringen af Familieretshuset på pause og samtidig givet det en økonomisk indsprøjtning for at 
nedbringe sagsbehandlingstiderne. Men der er stadig meget at gøre for de forældre og børn, der fanges i 
systemet.

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

For

Mod

Partimedlemmer var fritstillet ved afstemning

Enhedslisten har stillet forslag om en selvstændig paragraf i serviceloven målrettet voldsudsatte mænd. 
For vi skal etablere krisecentre til mænd såvel som kvinder. Samtidig skal vi sikre, at hjælpen er 
målrettet mænd og deres behov, som kan være anderledes end voldsramte kvinders. Hvis det bedre kan 
gøres på en anden måde, er Enhedslisten åbne for at diskutere det.

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)?



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

Ja

Nej

Enhedslisten har stillet forslag om en selvstændig paragraf i serviceloven målrettet voldsudsatte mænd. 
For vi skal etablere krisecentre til mænd såvel som kvinder. Samtidig skal vi sikre, at hjælpen er 
målrettet mænd og deres behov, som kan være anderledes end voldsramte kvinders. Hvis det bedre kan 
gøres på en anden måde, er Enhedslisten åbne for at diskutere det.

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

Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Hverken eller (uddyb gerne nedenfor)

Vi skal sikre bedre rettigheder til voldsramte mænd. Enhedslisten har stillet forslag om en selvstændig 
paragraf i serviceloven målrettet voldsudsatte mænd. For vi skal etablere krisecentre til mænd såvel 
som kvinder. Samtidig skal vi sikre, at hjælpen er målrettet mænd og deres behov, som kan være 
anderledes end voldsramte kvinders. Hvis det bedre kan gøres på en anden måde, er Enhedslisten åbne 
for at diskutere det.

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



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.

Ja

Nej

Other:

Medfædre skal have samme rettigheder som medmødre. Vi vil gerne kønsneutralisere 
forældrelovgivningen, så der ikke gøres forskel på forældre efter køn. Samtidig vil vi sikre, at LGBT+-
personer har bedre muligheder for at danne familie ved at give børn ret til op til fire forældre og udvide 
mulighederne for altruistisk surrogasi. 

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.

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

Forklaring/ uddybning



Ja (uddyb gerne nedenfor)

Nej (uddyb gerne nedenfor)

Når der er et barn involveret, kommer hensynet til deres rettigheder altid først. Børn har ret til alle deres 
forældre og til at kende deres ophav.

12. Kønsneutrale beslutninger om partnervold B73

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)

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

Forklaring/ uddybning

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



Enhedslisten har stillet forslag om en selvstændig paragraf i serviceloven målrettet voldsudsatte mænd. 
For vi skal etablere krisecentre til mænd såvel som kvinder. Samtidig skal vi sikre, at hjælpen er 
målrettet mænd og deres behov, som kan være anderledes end voldsramte kvinders. Hvis det bedre kan 
gøres på en anden måde, er Enhedslisten åbne for at diskutere det.

Bemærkninger

Vi takker for besvarelsen.

Venligst tryk 'Send' for at afslutte.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Forklaring/ uddybning

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