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INDHOLD

FEMINISTISK PRAKSIS  
ER FÆLLES ANSVAR
Enhedslisten er et erklæret feministisk parti - og handling skal følge hold-
ning. Feminisme er ikke kun et spørgsmål om køn, og feminisme er ikke kun 
for kvinder. Feministisk politik angriber ulige magt og hjælper med at skabe 
plads til alle. Uanset vores køn, hudfarve, baggrund, hvem vi elsker og hvad 
vores kroppe kan. Derfor har vi et fælles ansvar for sammen at styrke den 
feministisk praksis i partiet.

Men hvordan gør vi det? Hvordan modarbejder vi ulighed, skævheder og 
bryder dårlige mønstre? Hvordan får vi et mere mangfoldigt parti? Hvordan 
skaber vi rum, så flere kan kommer til orde og handle? Det kræver et mål-
rettet arbejde. 

Sammen skal vi kaste et kritisk blik på vores organisation og samarbejds-
kultur. Vi skal hjælpe hinanden med at synliggøre, hvor der er plads til forbed-
ringer. Vi skal udfordre egne normer og værdier og prøve nye ting. Vi skal gøre 
os umage og bruge den tid og energi, det kræver at skabe forandring.

SÅDAN BRUGER DU INSPIRATIONSKATALOGET
Du sidder nu med et inspirationskatalog i hånden. Kataloget er fyldt med 
idéer til, hvordan man kan arbejde feministisk i praksis. Hvert opslag i katalo-
get har fokus på et nyt tema og er bygget op med en introducerende tekst, et 
par refleksionsspørgsmål, lidt fakta, en øvelse og et godt tip. 

Kataloget skal hjælpe med at opdage skævheder på grund af køn, seksua-
litet, klasse, alder, etnicitet og handicap. Det er tænkt som en værktøjskasse, 
der kan understøtte mangfoldighed og ligeværd, bryde dårlige mønstre og 
ryste os sammen. 

God feministisk fornøjelse! 
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TAG DE FEMINISTISKE BRILLER PÅ
Hvis vi skal ændre noget, må vi se på, hvor der er plads til forbedring. Det 
kan vi gøre ved at analysere og kortlægge, hvor der er forhindringer og skæv-
heder. Første skridt i en feministisk praksis er derfor at tage de ”feministiske 
briller” på og kigge kritisk på vores parti, på vores egen og fælles praksis. Med 
disse briller kan vi se nærmere på, hvordan køn, seksualitet, klasse, alder, 
uddannelse, etnicitet, statsborgerskab og handicap har betydning for vores 
adgang til magt, indflydelse og taletid, både i samfundet og i partiet. Når vi 
får et fælles blik for dette og tør stille spørgsmål, bliver det også lettere at 
forandre det. 
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ØVELSE: ARKETYPER Få en fornemmelse af normer i Enhedslisten. Start 
med at dele jer i grupper og tal derefter om, hvilke Enhedsliste-arketyper, 
der findes. Hvem er den gode aktive? Hvad høster anerkendelse?  
Hvordan ser et kliche-medlem ud? Tegn gerne jeres arketyper.  
Tag derefter en snak om, hvem eller hvad der ikke er repræsenteret. 

TIP: Del dine idéer og opmuntr andre til det samme.  
Generøsitet og anerkendelse er gode feministiske strategier.  

FAKTA: I Enhedslistens afdelinger er 32 kontaktpersoner kvinder,  
mens 66 er mænd.

REFLEKSION: Hvem har retten til at definere et problem? Lad os tage et 
eksempel: Er problemet, at kvinder ikke siger mere på møderne? Eller er 
problemet, at mænd tager alt taletiden? Og hvis problem er det, hvis af-
delingen kun består af hvide? Er det vores? Eller dem, som ikke møder op?
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DET HANDLER OM MAGT
En feministisk praksis kan hjælpe os til at skabe mangfoldighed ved at gøre 
op med den ulige fordeling af magt. Feminisme handler nemlig ikke kun om, 
hvorvidt forskellige grupper er repræsenteret, det handler om at fordele 
magten mellem os. 

Med de feministiske briller på vil du have opdaget, at magt er relationel 
og findes alle steder. Magt handler om privilegier. Privilegier kan være penge, 
viden, sprog, det rigtige statsborgerskab eller relationer til andre med magt, 
men det kan også være noget så simpelt som en seksualitet, der falder inden 
for normen, eller kendskab til, hvordan man plejer at gøre i afdelingen.  

Der findes nemlig både formel og uformel magt. I Enhedslisten er den for-
melle magt hos de valgte i hovedbestyrelse, mens den uformelle magt ud-
spiller sig på alle niveauer imellem os. Den uformelle magt er ofte sværere 
at gennemskue og derfor også sværere at konfrontere. For både privilegier 
og uformel magt bliver ofte usynlige, når man selv har dem. At gøre op med 
uformelle og usunde magtstrukturer kræver, at de synliggøres. 

ØVELSE: FORMEL OG UFORMEL MAGT Tegn et kort over de formelle 
strukturer i afdelingen, såsom kontaktperson, arbejdsgrupper, valgte og 
ansvarlige for nye. Tal derefter om de uformelle strukturer og prøv at tegne 
dem ind på kortet med en anden farve tusch. Bruge gerne disse spørgs-
mål som hjælp: Hvordan er strukturen, når der tages hurtige beslutninger? 
Klappes ting af over en øl? Hvordan deles og spredes information? 

TIP: At bidrage til en feministisk praksis handler ikke kun om at undgå 
at være en del af problemet. Det handler i høj grad også om at være en 
aktiv del af løsningen.

FAKTA: Af Enhedslistens medlemmer er 46,9 % kvinder, mens hele 59 % af 
de, der satte deres kryds ved partiet til folketingsvalget i 2015, var kvinder. 

REFLEKSION: I hvilke situationer eller sammenhæng har du magt  
på andres bekostning? 
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HVEM ER DER PLADS TIL HER?
Enhedslistens afdelinger gør et vigtigt stykke arbejde for at inddrage nye. En 
del af en feministisk praksis er at blive endnu bedre til det. Vi skal lære, hvor-
for nogle aldrig kommer til et medlemsmøde, og hvorfor nogle ikke kommer 
igen efter det første møde. Vi skal forstå, at alle ikke kan være med på sam-
me måde, og vi skal tilpasse os, så der bliver plads til endnu flere. Er du enlig 
forælder, eller arbejder du på skæve tidspunkter, kan det måske være svært 
at mødes en hverdagsaften. Har du svært ved lange møder, kan du inddrages 
i andre ting. Er du forhindret af sygdom, kan du måske indtænkes på andre 
måder.
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ØVELSE: TAG EN TUR I DEN FEMINISTISKE HELIKOPTER Forestil jer, at 
I sidder i en feministiske helikopter højt hævet over jeres afdelingsmøde. 
Hvad ser I? Er der en rampe til kørestole? Hvad hænger der på væggene? 
Fotos af mænd? Hvem har skrevet bøgerne på reolen? Er der en talerliste 
og en ordstyrer? Har mødet været i gang længe? Er deltagerne en homo-
gen gruppe, når det gælder eksempelvis etnicitet, alder eller uddannelse? 

TIP: Lav en god velkomst. Start med en runde, hvor alle siger deres navn, 
rolle i afdelingen og måske en fun-fact, såsom deres yndlingsdyr eller 
drømmeferiested. Husk navneskilte til alle. Udpeg en social vært, der er 
ansvarlig for at tage imod nye. 

FAKTA: På årsmødet 2017 deltog 44,5% kvinder og 55,5 % mænd.  REFLEKSION: Hvordan opreklameres møder? Hvor holdes de? Hvordan 
kan man deltage, hvis man ikke er god til lange møder? Er der tænkt i 
tekniske løsninger, der kan inddrage flere, f.eks. Skype eller tolk?
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HVEM GØR HVAD?
Hvor ligestilling handler om lige rettigheder, så handler feminisme om lige 
muligheder. Og netop derfor taler vi i Enhedslisten, i modsætning til mange 
andre partier, om feminisme og ikke kun om ligestilling. Hvis vi skal give hin-
anden lige muligheder, skal vi sætte fokus på, hvem der gør hvad og hvordan 
alle kan få bedre mulighed for at deltage i de forskellige opgaver. Det handler 
om at lade opgaverne gå på tur, lære fra sig og vidensdele. Det handler om 
at give og tage plads.

ØVELSE: DRØMMEOPGAVEN Skriv alle opgaver i forbindelse med en 
aktivitet op på en tavle eller et stykke papir. Uddel post-its i to forskellige 
farver til alle. Den ene farve betyder ‘ansvarlig’, mens den anden betyder 
‘hjælper’. Herefter skal alle sætte deres post-its, med deres navn på, på 
netop de opgaver, de ønsker at være enten ansvarlig for eller hjælpe til 
med. 

TIP: Vær to om opgaven, så alle løbende kan blive oplært i at løfte nye 
opgaver. Jo mere vi kan hver især og sammen, desto stærkere er vi. Og så 
er det så dejligt, hvis flere kan opdatere hjemmesiden, være dirigent, lave 
mad til mødet etc. 

FAKTA: I Danmark bruger kvinder i gennemsnit næsten 1 time mere om 
dagen end mænd på ulønnet arbejde i hjemmet. 

REFLEKSION: Hvem får hvilke arbejdsopgaver? Hvem er ordstyrer? Hvem 
skriver referat? Hvem hænger plakater op, udsender nyhedsbrev, tager 
opvasken eller stiller op til byrådet?
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INDKLUDERENDE MØDER
Alle har forskellige kompetencer og evner. Det gælder også til møder. Nogle 
er gode til at sidde til lange møder. Andre er gode til gruppearbejde. Nogle 
er gode til en rask diskussion. Andre er gode til at opsummere en beslutning. 
Nogle er gode til skriftlige oplæg. Andre får mere ud af noget visuelt. Det er 
derfor vigtig hele tiden at have varians i mødeformen. 

Her er et par idéer:
• Før en beslutning vender alle for og imod med sidekammeraten.
• Lav gruppearbejde.
• Hold pauser.
• Tag en walk-and-talk og tal om, hvordan I får bedre møder. 
• Skriv argumenter eller planer op på bagsiden af en plakat eller lav en 

powerpoint.
• Lav talerlister, hvor de, der taler for første gang, kommer øverst på listen. 
• Prøv, at hver deltager kun må tale i fx. 2 minutter ad gangen.  

Brug et timeglas eller et ur.
• Lad en person registrere køn og måske endda taletid under et møde. 
• Start et vigtigt møde med kønsopdelte formøder.
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ØVELSER: HVEM TAGER ORDET? Aftal på ét møde, at man denne gang 
kun må tage ordet, hvis den der lige har talt ikke har samme køn som 
én selv. Det vil ruske op i de gængse dynamikker og måske endda give 
momenter af stilhed, så alle kan få en tænkepause før den næste tager 
ordet.

TIP: Mænd afbryder oftere og underbygge argumenter ved at gentage 
hinanden. Den tendens kan modarbejdes ved altid at anerkende  
ophavspersonen. Kvindelige medarbejdere i Obama-administrationen 
udviklede ligefrem en strategi de kaldte ‘at forstærke’. Når en kvinde 
havde en vigtig pointe, så gentog de andre kvinder det og krediterede 
ophavspersonen. 

FAKTA: På årsmødet i 2017 var 15 % af deltagerne under 30 år, mens  
33,5 % var under 40 år og 7,4 % var over 70 år. Hele 26,1 % var i 60’erne.  

REFLEKSION: Hvad kan få alle til at føle sig velkomne til mødet? Hvad for 
en slags møder kan du selv bedste lide? Er der tidspunkter, hvor du føler, 
det er utrygt at tage ordet?
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HVORDAN TALER VI SAMMEN?
Det betyder noget, hvordan vi taler sammen. Det betyder noget, hvilke ord 
og begreber, vi bruger. Sprog kan være med til at fastlåse magtstrukturer og 
reproducere stereotyper, som når der tales generaliserende eller nedladende 
om nogle særlige grupper. Sprog kan få folk til at føle sig udenfor, hvis de ikke 
forstår forkortelser, metaforer eller indforståetheder. Det er derfor femini-
stisk praksis at gøre sig umage for at have et inkluderende sprog, og det er 
feministisk nødvendigt at sige fra over for diskriminerende sprog. 

ØVELSE: KETCHUP Lav på et møde en regel om, at man må råbe et 
kodeord hver gang der siges en forkortelse eller et indforstået ord. Kode-
ordet kunne være ‘ketchup’. Og selvom du måske godt selv ved, hvad HB 
står for, så kan du godt råbe ‘ketchup’, bare for at gøre opmærksom på 
forkortelsen. 

TIP: Undgå kønnet sprog som tøsearbejde, tillidsmand, hønsegård, man-
de sig op eller normalt. En god tommelfingerregel er, at hvis nogen anser 
noget for ikke at være morsomt, fordi det er sexistisk eller racistisk, så ér 
det ikke morsomt. Husk at kritik af dit sprog eller dine vittigheder sjæl-
dent handler om dig som person.  

FAKTA: Etniske minoriteter er underrepræsenteret i politik og offentlig 
debat. Selvom personer med ikke-vestlig baggrund udgør 7,4 % af befolk-
ningen over 18 år, så er der blot 1,7 % i Folketinget. Samtidig er blot 4 % af 
kilderne i danske medier etniske minoriteter. Hos vores venner i det sven-
ske Vänsterpartiet er cirka ¼ af parlamentsmedlemmerne af ikke-svensk 
herkomst. 

REFLEKSION: Er du en af dem, der skal lære at tage ordet og tale højt og 
tydeligt? Eller er du en af dem, der skal lære at sige lidt mindre og lytte 
lidt mere? 
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HERSKERTEKNIKKER  
OG MODSTANDSSTRATEGIER
Herskerteknikkerne bruges i sociale sammenhænge for at fastholde eller få 
magt. Teknikkerne bruges ofte ubevidst og kan være svære at få øje på. Det 
er derfor vigtigt at lære dem at kende, så vi kan hjælpe hinanden med at 
synliggøre og modarbejde dem. Herskerteknikkerne har haft stor indflydelse 
på feminisme i norden, lige siden den norske socialpsykolog, feminist og tid-
ligere partileder for Socialistisk Venstreparti, Berit Ås, kortlagde fem af dem i 
slutningen af 1970’erne. Her følger et udpluk af herskerteknikker, samt eksem-
pler på modstrategier og hjælpeteknikker, hvis du eller nogen omkring dig 
udsættes for dem. 
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ØVELSE: USYNLIGGØRELSE Sæt jer sammen to og to. En er A. En er B. 
A og B får forskellige instrukser. A skal berette entusiastisk for B om en 
politisk aktivitet. B skal lade som om, at det, A fortæller, er uinteressant. 
Derfor skal B tjekke klokken, sende en sms, himle med øjnene eller lign. 
Derefter skal A berette historien en gang til, men nu til en ny person, 
nemlig C, som skal forholde sig så neutralt som muligt. 

TIP: Tænk over, hvad det modsatte af herskerteknikkerne er,  
og prøv så at indføre det. 

FAKTA: Blot 31,8 % af samtlige kandidater ved kommunalvalget 2017  
var kvinder. Hos Enhedslisten var der 42 % kvindelige kandidater. 

 
HERSKERTEKNIK
Usynliggørelse: At ignorere, 
afbryde, ikke høre efter eller 
glemme, hvad folk har sagt.

Tilbageholdelse af informa- 
tion.

Latterliggørelse.

Dobbelt straf: Ex. når forældre 
både kritiseres for ikke at lave 
nok politik og for at gå til møde 
i stedet for at passe børn. 

Påføring af skyld og skam:  
F.eks. at sige til folk, at det er  
deres egen skyld, hvis de  
udsættes for uretfærdighed. 

MODSTRATEGIER  
OG HJÆLPETEKNIKKER
Tag plads. Kræv tydelige møderutiner 
med dagsorden og talerliste. Synliggør 
dem, der ikke er synliggjort. Usynliggør 
dem, der usynliggør andre. 

Kræv kortene på bordet. Del informa- 
tion og viden. 

Sig fra. Grin ikke med. Vis respekt og 
anerkendelse.

Respekter egne og andre folks valg. 
Ros folk for deres store indsats både 
i partiet og udenfor partiet. Dobbelt 
belønning.

Tag kun ansvar for det, du har ansvar 
for. Ryst skyldfølelsen af dig. Bak dine 
kammerater op. Giv dem anerkendelse. 
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FEMINISTISKE IDEER 
• Lav en intern strategi for feminisme og mangfoldighed i afdelingen. 
• Tag en politisk debat, om de feministiske perspektiver på områder, hvor 

de typisk ikke kommer i spil. Eksempelvis økonomi, klima eller kommunal-
politik. 

• Vær opmærksom på at have et mangfoldigt udvalg af oplægsholdere  
og indbudte gæster. Prioritér den ekstra tid, det tager at få det.

• Tag en snak om, hvilke udadvendte, feministiske initiativer, I kan lave 
sammen. 

• Det er godt at have forbilleder. Fremhæv derfor en dygtig kvindelig leder 
eller aktivist. 

• Når I skal vælge repræsentant til årsmøde, så tal først om afdelingens 
mål med at deltage på årsmødet. Lav derefter principper for, hvordan  
I vil vælge en deltager. 

• Sørg for, at der er en barnestol og lidt legetøj i jeres lokaler. 
• Lav et feministisk netværk. Bak hinanden op. 
• Forsæt selv listen.

TIP: Som feminist er du aldrig færdigbagt. Bliv ved med at lære nyt  
og lære fra dig. 

FL
ER

E 
FE

M
IN

IS
TI

SK
E 

FO
RS

LA
G



2120

FEMINISTISK ORDBOG
CIS-person: Person, der identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fød-
sel. Det biologiske køn, det juridiske køn og kønsidentiteten er hos en CIS-per-
son sammenfaldende. 

Diskrimination: Når personer eller grupper direkte eller indirekte udsættes 
for uretfærdig behandling på grund af deres køn, etnicitet, klasse, religion, 
alder m.v.  

Hadforbrydelser: Forbrydelser motiveret af had mod personer på grund af 
deres hudfarve, nationalitet, etnicitet, seksualitet m.v. 

Intersektionalitet: En teori om, hvordan forskellige magtstrukturer og normer 
påvirker og forstærker hinanden eksempelvis køn, klasse og etnicitet. 

Kill joy: Betyder glædesdræber og er en feministisk praksis, hvor man syn-
liggør normer og eksklusion og derved ødelægger “den gode stemning”. Det 
kan f.eks. være, når man peger på, at en vittighed er sexistisk. Eller når man 
påtaler, at et medlem af gruppen afbryder hele tiden.

Kropspositivisme: Kampen for lige rettigheder og muligheder for alle kroppe 
på tværs af køn, vægt, etnicitet, funktionalitet og helbred. 

LGBT: Engelsk forkortelse af Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. På dansk et 
paraplybegreb for en mangfoldighed af seksualiteter: lesbiske, bøsser, bisek-
suelle og transkønnede. Betegnelserne LGBTQ+ og LGBTQIA inkluderer queers, 
interkønnede og aseksuelle.

Mansplaining: Når mænd på en nedladende og bedrevidende måde belærer 
kvinder. 

Normer: Uskrevne regler, forventninger og idealer om, hvad der anses som 
normalt, godt eller ønskværdigt, samt hvad der ikke er det. Normer er kon-
tekstbaserede og kan forandre sig over tid. 

Privilegieblindhed: Når man ikke selv kan se sine egne privilegier. 

Pronomen: Personlige pronominer er det ord vi gerne vil have bruges om os 
i 3. person. De kan være kønnede som han eller hun, eller kønsneutrale som 
den, det og hen. 

Queer: Engelsk ord, der betyder mærkelig. Historisk brugt nedsættende om 
homoseksuelle, men bevægelserne tog ordet til sig, så det i dag bruges som 
betegnelse for alle, der ikke identificerer sig som mænd eller kvinder, og alle, 
der ikke er heteroseksuelle. Bruges også til at beskrive praksis, der stiller 
spørgsmål ved heteronormen. 
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DISKRIMINATION, VOLD  
OG SEKSUEL CHIKANE
Enhedslisten svæver ikke i et vakuum. Vold, diskrimination og chikane på bag-
grund af køn, seksualitet og etnicitet, som vi kender fra samfundet omkring 
os, vil desværre også kunne komme til udtryk i Enhedslisten. Det skal vi tage 
meget seriøst.

I Enhedslisten accepterer vi ikke vold, trusler om vold, chikane og diskrimi-
nation. Vi har et individuelt og et fælles ansvar for at sige klart fra og bede om 
hjælp, når der er brug for det. Tal med hinanden om disse ting, men kontakt 
altid ledelsen, hvis I oplever konkrete sager.

Oplever du vold, diskrimination eller chikane i partiet, og er du i tvivl om, 
hvordan du skal håndtere det, kan du altid kontakte sekretariatslederen på 
Landskontoret eller Christiansborg. Hverken afdelinger, udvalg eller individer 
skal klare sådanne sager på egen hånd. Sekretariatslederne kan hjælpe med 
at afklare, hvordan en sag skal håndteres, og de kan tage ansvar for den vi-
dere proces. I nogle tilfælde kan sagen klares lokalt, i andre tilfælde vil sagen 
skulle til forretningsudvalget – og i mere alvorlige sager skal politiet naturlig-
vis inddrages

FAKTA: Kun et fåtal af hadforbrydelser og voldtægter anmeldes, og mere 
end 100.000 udsættes årligt for stalking. En undersøgelse viser, at kvin-
delige kommunalpolitikere ofte udsættes for trusler, chikane og sexisme 
på sociale medier. Kampagner som #metoo har det seneste år vist det 
enorme omfang af diskrimination og overgreb mod kvinder.
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DER ER INGEN FEMINISME  
UDEN PRAKSIS
På årsmødet 2017 vedtog Enhedslisten et feministisk delprogram med titlen 
Feminisme er kampen for Frigørelse. Her blev det slået fast med syvtommer-
søm, at Enhedslisten er et erklæret feministisk parti. Og som med alt andet 
skal handling følge holdning. Derfor sidder du nu med et inspirationskatalog i 
hånden, der skal styrke den feministiske praksis i Enhedslisten. 

Det er et modigt og nødvendigt valg at arbejde med feminisme i praksis. 
Feminisme handler nemlig ikke kun om ikke at være en del af problemet - 
det handler om sammen at være en aktiv del af løsningen.


