Øvelse: Holdninger til ligestilling blandt minoritetsetniske mænd
og kvinder i Danmark
Formål og målgruppe
Denne øvelse har til formål at få deltagerne til at reflektere over og diskutere
holdninger til ligestilling blandt minoritetsetniske mænd og kvinder i Danmark.
Øvelsen er derfor særlig relevant for deltagere, som har boet i Danmark i
længere tid og som har forholdsvis gode danskkundskaber. Dog er der også
udarbejdet handouts, som kan øge forståelsen hos deltagere med begrænsede
danskkundskaber.
Øvelsen kan bruges i forbindelse med eller i forlængelse af et Ret til ligestillingkursus, men kan også bruges af andre interesserede fx sprogskoler, boligsociale
projekter, bydelsmødre, baba-grupper el.
Om øvelsen
Øvelsen går ud på, at deltagerne præsenteres for nogle udsagn fra
undersøgelsen Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt
blandt minoritetsetniske mænd (print gerne øvelseselementer fra www.ret-tilligestilling.dk og del ud). Spørg herefter deltagerne, hvor mange med
minoritetsbaggrund, de tror, er enige i udsagnet. Herefter præsenteres
deltagerne for de rigtige resultater, og der igangsættes en diskussion om
emnerne.
Øvelsen kan laves i grupper eller i plenum.
Øvelsen trin-for-trin
Del øvelseselementer ud og tegn/identificer evt. en skala fra 0 til 100 på en tavle
eller fra et punkt i lokalet til et andet.
Tag ét udsagn ad gangen og bed deltagerne diskutere, hvor mange med
minoritetsbaggrund, de tror, mener nedenstående udsagn, og placere den på
linjen.
o At manden bør have lige så meget ansvar for huslige pligter som
kvinden (fx vasketøj, rengøring, madlavning og indkøb)
o At det er lige så acceptabelt, hvis det er en kvinde, der forsørger
familien, som hvis det er en mand
o Kvinder kan være lige så gode ledere som mænd
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o Det er acceptabelt at opdrage drenge med mere frihed end piger
o At kvinder bør have samme ret til at blive skilt som mænd
Hvis deltagerne har svært ved at forholde sig til procenter, kan du evt. spørge,
hvor mange ud af 10, de tror, mener disse udsagn.
Minoritetsetniske mænd og kvinder er defineret som indvandrere og
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse jf. Danmarks statistiks definition på
ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.
Majoritetsetniske mænd og kvinder er definerer som mænd og kvinder med
dansk eller vestlig oprindelse jf. Danmarks statistiks definition på vestlige
indvandrere og efterkommere.
Læs mere her:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/indvan
drere-og-efterkommere/indhold
Spørg deltagerne ind til, hvorfor de tror det, om de tror, der er forskel på, hvad
mænd og kvinder mener, samt om der er forskel på, hvad minoritetsetniske og
majoritetsetniske mænd og kvinder mener.
Efter samtalen ved hvert punkt afsløres svaret ud fra undersøgelsens resultater:
Andel, som er enten helt eller
overvejende enige i, at:
Minoritetsetniske
mænd

Minoritetsetniske
kvinder

Majoritetsetniske
mænd

Majoritetsetniske
kvinder

74 %
(7 ud af 10)

79 %
(8 ud af 10)

79 %
(8 ud af 10)

87 %
(9 ud af 10)

76 %
(8 ud af 10)

77 %
(8 ud af 10)

93 %
(9 ud af 10)

97 %
(10 ud af 10)

Manden bør have lige så meget
ansvar for huslige pligter som kvinden
(fx vasketøj, rengøring, madlavning og
indkøb)

Det er lige så acceptabelt, hvis det er
en kvinde, der forsørger familien, som
hvis det er en mand
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Kvinder kan være lige så gode ledere
som mænd

84 %
(8 ud af 10)

90 %
(9 ud af 10)

92 %
(9 ud af 10)

98 %
(10 ud af 10)

13 %
(1 ud af 10)

6%
(1 ud af 10)

4%
(0 ud af 10)

2%
(0 ud af 10)

83 %
(8 ud af 10)

90 %
(9 ud af 10)

94 %
(9 ud af 10)

98 %
(10 ud af 10)

Det er acceptabelt at opdrage drenge
med mere frihed end piger

Kvinder bør have samme ret til at
blive skilt som mænd

Diskuter derefter med deltager:
•

Er der noget ved resultaterne som overrasker jer? Hvad? Hvorfor?
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