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Hvad har kvindekampen 
og LGBT-kampen 
tilfælles?





Nationalkomissionen
Strategi 2019-2022

• Ligestilling og inklusion går på tværs
• Piger, kvinder, drenge, mænd
• Hele LGBTI-spektret

• Undervisning, medier, kultur og forskning 



Ungdomsbyen samarbejder



Seksuel orientering 

Kønsidentitet



Normer for kønsidentitet



Kønnene = modsætninger

A-holdet
Hårde værdier
Den aktive part
Samfundsmæssig indflydelse
Mere i løn
Mere magt
Laver stadig mindst hjemme

B-holdet
Bløde værdier
Den passive ift. mand
Mindre indflydelse
Mindre i løn
Mindre magt
Laver stadig mest hjemme



LGBT = ryger på b-holdet

Maskulin kvinde Feminin mand



Hvorfor støtte LGBTI’er?

LGBT-sundhed undersøgelse 2015. Institut for Folkesundhed 
Helbred og trivsel blandt unge lesbiske, bøsser, unge biseksuelle og 
transpersoner er markant dårligere end resten af befolkningens

Fagbevægelsens undersøgelser fra 2015-2018. LO, FTF m.fl.
40 % LGBT-medarbejdere skjuler deres kønsidentitet / seksuel orientering



Ung LGBTI om kønsidentitet



Gratis LGBT uv-materiale

Nor om kønsudtrykHamid, muslim og bøsseJakob en transperson



Deltag i LARM- skolekampagne



#metoo i medierne

9 største danske nyhedsmedier på Facebook

- 7 – over dobbelt så mange negative opdateringer
- Peter Aalbæk og Lars von Trier 
- Hollywood- og sladderjournalistik
- Opinionsstof – kendisser synes noget…
-Krænkelseskultur, identitetspolitik, offerkort

#MeToo-forsker, Camilla Møhring Reestorff



Metoo på Facebook
..Metoo bevægelsen er opstartet af en 
flok lesbiske hunner..”

Heksejagt”
…han er nærmest allerede dømt af 
samfundet udelukkende pga anklagen”

…opmærksomhedsliderlige”
…bare pga af et enkelt 
klask i røven”….

#MeToo-forsker, Camilla Møhring Reestorff



Mediernes rolle 
Den overvejende negative dækning 
af #MeToo er problematisk, 
fordi den skygger for reelle 
problemer med seksuelle overgreb 
og chikane.

Artikler af Camilla Møhring Reestorff

Lektor, Inst. for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og 
Litteratur. Aarhus Universitet. 06 januar 2019

I Forskerzonen og i aviserne



Se det som et strukturelt problem 
- der rammer individet og kan give minoritetsstress

Kommunen - strategi og værdier
Skoleledelsen - personalepolitik og lokale signaler
Lærer/medarbejder - klasseledelse, relationer, egen karriere
Eleven - identitet, lige- og selvværd, inklusion



Kvinde, medarbejder, LGBT

https://youtu.be/AlzjhPC-bCA

https://youtu.be/AlzjhPC-bCA


Feminisme
• Feminisme er lige muligheder og frigørelse for alle uanset køn, 

seksuel orientering, handicap, etnicitet.



Hvordan kan I bidrage?
UNESCO 

verdensmålsskolerne



4 gode råd

•Opsøg selv viden fra troværdige kilder

•Udtryk tydelige værdier om ligeværd

•Vær opmærksom på sprog og humor

• Øv dig på diversitet og repræsentation



Ungdomsbyens kurser 

Minoriteter i mediekulturen  
Kursus for elever i skoleår 2019-20

Puds fordomsbrillen - om LGBT i skolekulturen
• Kursus for ledere og lærere i skoleår 2019-20



Glædelig 8.marts!







Det handler også om repræsentation



Normkritik og krænkelseskultur 

Øvelser på voksenkurset 
Hvorfor mener medarbejderne, at det er ok at spørge ind til Lisas privatliv, 
som de gør?

Hvad kræver situationen af Lisa?

Hvilket syn på Lisas seksuelle orientering udviser hendes mandlige kollega?

Hvordan er det at komme på arbejde mandag efter festen? 
For Lisa og for de andre?



Kønsidentitet



Fokus

•Begreber

•Kortfilm og kurser

•LARM - skolekampagne

•Undervisningsmateriale 

•Gode råd og tips


