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Vidste du at?
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Ambassadørernes 
seks spørgsmål
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Toner fra himlen
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Mangfoldighed og 

ligebehandling på det 

offentlige europæiske 

arbejdsmarked

Det var overskriften da Personalestyrelsen 
arrangerede en europæisk konference. En konfer-
ence, som led i Det Europæiske År for Lige Mu-
ligheder for Alle i 2007’.
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Farverige Annelise

Hun bliver ansat hos Filia som sælger. Bliver 
fyret og falder ned i et dybt, sort hul. I dag er 
hun direktør på Filia i Ølsted, for hun har nemlig 
købt fabrikken. Men vejen hertil har, efter hun 
fyldte 50 år, været bakket og ujævn fyldt med 
jobansøgninger, fyringer og et dårligt selvværd.
I 2003 bliver Annelise Jørgensen ansat hos 
Filia. Hun skal sælge oliepastellerne i både 
ind- og udland. En opgave hun går til med stor 
entusiasme. Men alt går ikke efter planen. I 
2005 bliver hun fyret efter, at Filia mister to 
store kunder, og den daværende ejer beslutter 
at sætte fabrikken til salg. 
Annelise går ned med fl aget. Fuldstændig.
- Jeg sætter mig hjemme i sofaen, ser dårlige 
TV-soaps, spiser chokolade og tager 10 kilo på, 
erindrer hun.
Annelise kandiderer, i hvert fald i andres øjne, 
til et liv som efterlønsmodtager – et liv som ikke 
kunne være længere væk fra hendes ambitioner 
og mål. Heldigvis får hun via BusinessDanmark, 
som er hendes faglige organisation, hjælp af 
en coach, og hun når, ved hjælp af en række 
samtaler med ham, frem til, at hun ønsker at 
købe Filia. Som ønsket så gjort, og i dag er hun 
virksomhedsejer. 
Og det er oven i købet ikke første gang, at 
Annelise kæmper med at tage livtag med 
arbejdsmarkedet. Siden 2000 har hun haft en 
oplevelse af, at hun konstant må kæmpe sig vej 
på jobmarkedet. 
- Som kvinde på den anden side af 50, og i et 
mandefag, som hedder salg, så er det vanske-
ligt, skulle jeg hilse at sige, fortæller Annelise, 
som siden, hun blev fyret i 2000, har sendt 
over 100 ansøgninger af sted. Ansøgninger, der 
for de fl estes vedkommende, ikke er kommet 
retur med andet end afslag. I dag skal Annelise 
ikke tænke på potentielle arbejdsgivere og an-
søgninger. Hun driver Filia og er lykkelig over, 
at hun har taget springet og krydser fi ngre for 
fremtiden.
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Konklusioner for styregruppens arbejde

I forbindelse med ligebehandlingsåret har været 
etableret en styregruppe bestående af 27 aktører 
(organisationer, ministerier m.m.). Styregruppen
har været en god ramme for indsatsen. Styregrup-
pens arbejde har været præget af en god sammen-
sætning og mange kompetencer. Det vurderes,
at det har været godt for dialogen i gruppen, at 
styregruppen har været så bred og repræsenteret 
af så mange forskellige aktører.

Handlingsplanen for året vurderes at omfatte og 
vægte de relevante beskyttelses og indsatsom-
råder. Planen har dog været ambitiøs i forhold til
de gældende rammer for tid og økonomi. Ved at 
vægte de unge som indsatsområde har de be-
grænsede midler imidlertid kunnet målrettes en
gruppe med stor interesse for ligebehandlings-
temaerne.

Arbejdet i styregruppen har været af interesse 
og værdi for medlemmerne i forhold til at blive 
opmærksomme på nye og tværgående indsatsom-
råder og utraditionelle samarbejdsmuligheder. 
Styregruppearbejdet har således betydet, at der 
blandt medlemmerne er blevet skabt en fælles 
viden og forståelse af hinandens interesser og 
vilkår for samarbejde m.m. Medlemmerne vurderer, 
at denne forståelse vil have betydning for deres 
fremtidige arbejde.

Der er i kraft af året ”Lige muligheder for alle” 
blevet iværksat en række nye og ekstraordinære 
aktiviteter. Aktiviteterne spænder over mange 
forskellige indsatsområder og typer, der er blevet 
gennemført af både foreninger, virksomheder, kom-
muner, organisationer, styrelser og ministerier
m.m. Eksempler på aktiviteter er pjecer, fi lm, bøger, 
foredragsvirksomhed, spil, undervisningsmateriale, 
konferencer og lovforslag.

De adspurgte styregruppemedlemmer giver udtryk 
for, at prioriteringen af aktiviteter på tværs af fl ere 
eller alle beskyttelseskriterier har betydet, at
der i nogen grad har været iværksat nyskabende og 
ekstraordinære aktiviteter. Styregruppemedlem-
merne oplyser også, at de selv har iværksat forLG
skellige aktiviteter i forbindelse med året ”Lige 
muligheder for alle” – aktiviteter der ligger udover 
de allerede planlagte aktiviteter.

Styregruppemedlemmerne vurderer, at gruppens 
arbejde med ”Lige muligheder for alle” på fl ere om-
råder har skabt grundlag for at opnå resultater.
Resultaternes realisering afhænger dog af del ta ger-
nes videre prioritering af det tværgående ligebe-
handlingsarbejde. Styregruppemedlemmerne 
op fordrer derfor til, at der fortsat holdes fokus på 
ind satser og samarbejdsrelationer – evt. at netvær-
ket blandt medlemmerne af styregruppen i en eller 
anden form videreføres i 2008 og 2009.

Figur 1. Sammenfatning af udvalgte evalueringsresultater for styregruppens arbejde og udvalgte resultatområder

 Styregruppens/forretningsudvalgets arbejdsform       85 pct. 

 Styregruppens bredde og sammensætning        90 pct. 

 Sekretariatsbetjeningen af styregruppen/forretningsudvalget       80 pct. 

 Handlingsplanens vægtning af strategier og indsatsområder       80 pct. 

 Vægtning af beskyttelseskriterierne i forbindelse med støtte til aktiviteter og styregruppens fokusområder  90 pct. 

 Styregruppemedlemmernes interesse og udbytte af arbejdet i styregruppen      75 pct. 

 Strategier og aktiviteter i året ”Lige muligheder for alle” har haft bred synlighed i offentligheden  

 (befolkningen, organisationer, virksomheder, myndigheder m.m.)      40 pct. 

 Strategier og aktiviteter har haft god kontakt til vigtige målgrupper af befolkningen, 

 foreninger/organisationer, myndigheder m.m.        80 pct. 

 Der er i forbindelse med året ”Lige muligheder for alle” skabt nyskabende og ekstraordinære aktiviteter    75 pct. 

 Der er i forbindelse med året ”Lige muligheder for alle” skabt utraditionelle samarbejdsrelationer mellem forskellige aktører  60 pct. 

 De iværksatte strategier, indsatsområder og aktørkonstellationer har overlevelseskraft i årene fremover    50 pct.

Udvalgte evalueringstemaer Positiv vurdering
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”Lige muligheder for alle 07” har med indsatsom-
rådet Opdragelse af en ny generation fået skabt 
opmærksomhed og dialog omkring ligebehandling
blandt unge i folkeskoler og ungdomsskoler.

Materialet vurderes generelt af lærerne at være ind-
holdsmæssigt godt og formidlingsvenligt. Det har 
fanget interessen hos de unge men har samtidig
også været let for læreren at undervise i. Flere 
skoler betegner materialet som en gave til læreren. 
Spillet Mars – Spirit of Humanity har dog været
vanskeligt at gå til – navnlig for lærerne. Spillet har 
derfor ikke været brugt på mange skoler.

Det er gældende, at mange skoler, der har bestilt 
materialet, endnu ikke har fået det anvendt. Ikke 
fordi de ikke ønsker at anvende det, men det har
af tidsmæssige årsager ikke været muligt i 2007. 
Skolerne har i stedet tænkt sig at anvende materi-
alet i de kommende skoleår. Også de, som har
anvendt materialet i år, ønsker i høj grad at 
genbruge det i deres senere undervisning – bl.a. 
skoleavisen(dot)com.

Det er lærernes vurdering, at der er behov for 
fortsat at sætte fokus på ligebehandling i skolerne. 
Problematikker omkring ligebehandling forefi ndes
på mange skoler.
Indsatsen har i 2007 fået sat tanker og diskussion-
er om ligebehandling i gang i de klasser, som har 
anvendt materialet og har formået at skabe positive,
blivende indtryk og holdningsændringer. Det kan 
forventes at effekten af indsatsen bliver større i 
2008, hvor fl ere skoler vil anvende materialet.

Udvalgte evalueringstemaer

Figur 2. Sammenfatning af udvalgte evalueringsresultater vedr. indsatsområdet Opdragelse af en ny generation

 Materialet er generelt relevant og har væsentlige ligebehandlingstemaer for elever i folkeskolens afgangsklasser  100 pct. 

 Materialet er fremstillet formidlingsvenligt og med et ind-hold med bred appeal for elever i folkeskolens afgangsklasser  100 pct. 

 Materialet har generelt været let at indordne i den alminde-lige undervisning i 8., 9. og 10. Klasse  30 pct. 

 Materialet og undervisningen har haft bred interesse for ele-verne, og eleverne har deltaget engageret i undervisningen   70 pct. 

 Materialet har været med til at holdnings- og meningsdanne eleverne i forhold til deres syn på forskellige ligebehandlingsområder  85 pct. 

 Lærerne vil bruge (dele af) materialet i årene fremover  70 pct. 

 Lærerne vil anbefale (dele af) materialet til kollegaer m.m.  85 pct. 

Positiv vurdering



DET EUROPÆISKE ÅR FOR LIGE MULIGHEDER FOR ALLE     SIDE 40

På baggrund af den gennemførte evaluering er det 
muligt at pege på en række anbefalinger i forhold til 
den videre indsats. Nedenstående anbefalinger
bygger alle på vurderinger fremkommet gennem 
interview af styregruppemedlemmer og lærere.

Anbefalinger relateret til styregruppen

En bred sammensætning af styregruppen er en 

fordel. Der lægges fra medlemmerne af styregrup-
pen vægt på den brede sammensætning
af styregruppen. Sammensætningen af en bred 
kreds af organisationer og myndigheder som arbej-
der med ligebehandling har givet grundlag for ny 
perspektivering og sammentænkning på tværs. Det 
er derfor opfordringen, at der også i fremtidige ind-
satser anvendes en bred, tværfaglig sammensæt-
ning af styregruppen. Det tværgående samarbejde 
vil have en overlevelsesværdi, som rækker ud over 
styregruppens levetid.

Forventninger til styregruppemedlemmerne 

skal være klare. Medlemmer af styregruppen 
fremhæver, at det er vigtigt, at det fra starten
tydeligt præciseres hvilke forventninger der er til 
styregruppemedlemmernes arbejdskapaciteter og 
roller. Derved bliver det lettere for især mindre
organisationer at planlægge og derved magte 
arbej det i styregruppen og aktivt formidle informa-
tion til egne medlemsforeninger.

Strategisk prioritering af indsatser er vigtigt. 

Handlingsplaner er ofte ambitiøse – set i forhold til 
tid og ressourcer. Styregruppen fi nder det derfor 
anbefalelsesværdigt at fokusere på strategier
og aktiviteter i forhold til udvalgte målgrupper og 
målsætninger (f.eks. indsatsområdet Opdragelse af 
en ny generation). Derved bliver det muligt at
skabe resultater med stor værdi indenfor blivende 
områder.

Videreførelse af samarbejdet. Etableringen af 
nye samarbejdsrelationer er et vigtigt resultat af 
indsatsen i forbindelse med ligebehandlingsåret. 
Der er blandt medlemmerne af styregruppen
forhåbning om, at organisationerne, foreningerne, 

virksomhederne m.m. – hver for sig og sammen 
– vil fortsætte arbejdet med ligebehandlingsom-
råderne i de kommende år. Især opfordrer fl ere 
styregruppemedlemmer ministerier og styrelser 
til – også i årene fremover – at vægte (satspulje)
støttede aktiviteter med tværgående indsatser.

Samarbejdsrelationerne er dog endnu i deres 
opstart og i en skrøbelig fase med fare for at 
hverdagens travlhed vil gøre det svært for de nye 
samarbejder at overleve. For at sikre samarbejdets 
overlevelse opfordres der til, at der også i årene 
frem over holdes fokus på indsatser og samarbejds-
relationer – evt. at netværket blandt medlemmerne 
af styregruppen i en eller anden form videreføres i 
2008 og 2009.

Anbefalinger relateret til skolerne

Ligebehandlings-temaet er meget relevant for 

skolerne. Skolerne udtrykker, at de i hverdagen 
oplever ligebehandlingsproblematikker. Materialet 
har derfor været kærkomment for skolerne. Både 
elever og lærere har taget godt imod materialet og 
fundet det meget interessant. De involverede skoler 
kunne godt have tænkt sig en større synlighed 
omkring ”Lige muligheder for alle”, da det er deres 
indtryk at mange fl ere skoler ville have anvendt 
materialet, hvis de havde haft kendskab dertil.

Øget synlighed. I forhold til en synlighedsstrategi 
for materialet vil det være hensigtsmæssigt
at synliggøre materialet overfor de pædagogisk 
ansvarlige på skolerne – f.eks. skoleledere, vice-
inspektører, pædagogisk ledere mv. Indsatser og 
materialer bliver ofte ”opdaget” af bibliotekarer, 
lærere mv. og når ikke helt ud til alle relevante 
parter. Derved bliver materialet ikke benyttet i det
ønskede omfang og kommer ofte til at fungere som 
tiltag i enkelte klasser uden spredningsværdi for 
den øvrige skole. Ved at inddrage den pædagogisk
ansvarlige kan materialets anvendelse blive tænkt 
ind i en større sammenhæng i skolerne og ind-
satsen dermed få mere bredde.
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Planlægningshorisont nødvendig. Skolernes 
planlægning går tidligt i gang. Allerede i de tidlige 
forårsmåneder planlægger mange lærere deres 
kommende undervisningsår – herunder hjemhenter 
materiale. Det er derfor vigtigt, hvis der skal sættes 
ind med et særligt fokus i et år, at det meget tidligt 
meldes ud og gøres opmærksom derpå. Flere bibl-
i otekarer på skolerne har for sent fået øje på mater i-
a let og har hjemhentet det, uden at det er nået at 
komme i brug. Materialet vil dog i de kommende år 
blive brugt i undervisningen men har således ikke i
løbet af 2007 været en del af indsatsen.

Behov for introduktion til nye former for under-

visningsmaterialer. Materialet er udformet så det 
appellerer til mange typer af elever og lærere.
Særligt glade har skolerne været for skole avis-
en(dot) com. Selve opbygningen med historier og 
personer, som relaterer sig til en kendt hverdag, gør 
avisen meget interessant for de unge og egnet som 
undervisningsmateriale for lærerne. Rollespillet 
Mars – Spirit of Humanity derimod er forekommet
lærerne svært tilgængeligt. Det er lærernes vurder-
ing at inddragelse af computerbaserede spil vil 
være attraktivt for de unge, men det kræver en 
stør re introduktion for lærerne. De anbefaler derfor, 
at tiltag som Mars ledsages af en mere grundig 
forklaring til lærerne.

Materiale til de bogligt svage. Der er forskel på, 
hvilke ligebehandlingsperspektiver som skolerne 
fi nder mest relevante. Det er dog kendetegnende, 
at skoler med mange tosprogede elever gerne vil 
arbejde mere med ligestilling mellem kønnene. De
foreslår derfor, at der også fremover sættes fokus 
på dette område og at materialet måske i endnu 
højere grad målrettes de bogligt svage elever.
Dette kan ske gennem fi lm, billedmateriale mv.
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Datagrundlag

Evaluering af indsatsområdet Opdragelse af en ny 
generation bygger på spørgeskemaundersøgelse 
og interview med de skoler, som har fået tilsendt
materialet ambassadørkit. 

46 skoler har fået tilsendt ambassadørkit og har 
derfor som led i evalueringen også fået tilsendt 
spørgeskema. Der er i alt blevet besvaret og 
returneret 16 spørgeskemaer. 8 skoler har givet en 
telefonisk tilbagevending – hovedparten heraf for at 
tilkendegive at de endnu ikke har haft lejlighed til at
anvende materialet. 22 skoler har hverken 
besva ret skema eller har på anden måde med-
virket i spørgeskemaundersøgelsen. Samlet har 
svarprocen ten på spørgeskemaundersøgelsen 
været 52 pct. 
Lærerne udtrykker alle, at de har en meget travl 
hverdag. De har fra årets start fastlagt en tæt og 
travl årsplan, hvortil der løbende kommer andre,
ikke forudsete og uopsættelige opgaver. Særligt for 
de ældre elever er skoleåret og dermed lærernes 
arbejdsdag meget travl. Der er test, praktikker,
terminsprøver, afgangsprøver osv. som skal tænkes 
ind i planlægningen af

året og som ikke levner meget plads til spontane 
udvidelser af nye temaer og materialer. Dette har 
også haft indfl ydelse på deres anvendelse af mate-
rialet i 2007, men også for deres tid til deltagelse i 
evalueringen. 

Idet der dog er tale om meget grundige spørge ske-
ma  besvarelser med mange kommentarer, må de 16 
skemaer siges at udgøre et godt vidensgrundlag.
Spørgeskemaundersøgelsen er derudover blevet 
suppleret med interview med 5 skoler. Datagrund-
laget må derfor vurderes at være tilstrækkeligt
til at danne grundlag for en evaluering af indsatsen 
i skolerne.
Denne vurdering bekræftes af et sammenfald i 
skolernes vurdering af materialet – et sammenfald 
der ikke kan opfattes som tilfældigt men i stedet
tegner et generelt mønster af indsatsen og dens 
resultater. Nedenstående kvantitative resultater 
bygger på spørgeskemaundersøgelsen. Data 
indhen tet via interview anvendes til underbygning 
og analyse af resultater.

Evalueringen omfatter forskelligt materiale udarbe-
jdet til brug i undervisningen bl.a. en skoleavis, et 
rollespil, ungdomsblad m.m. Det evaluerede materi-
ale er nærmere beskrevet på næste side.

 Skoleavisen(dot)com En avis rettet til de unge i afgangsklasserne i folkeskolen. Avisen er i 2007 udkommet 
3 gange og indeholder forskellige artikler om ligebehandling og refl ekterende opga-
ver/spørgsmål, som kan anvendes i undervisningen.

 De 6 spørgsmål om ligestilling (ambassadør-kit) Der er udformet seks kort med spørgsmål omhandlende forskellige ligebehandlingste-
maer. Spørgsmålene er velegnet til gruppe-drøftelser blandt større elever og formålet 
er at skabe dialog og eftertanke.

 Rollespillet “Mars: Spirit of Humanity” Spillet er internetbaseret, hvor de unge tildeles forskellige roller/interesser. De gen-
nemspiller forskellige situationer, hvor de unge udfordres til at tænke over og tage 
stilling til centrale ligebehandlingstemaer.

 Fortællingerne/monologerne ”Det er lige til” er fortællinger om autentiske livshistorier fra mennesker, der går mod 
strømmen. Fortællingerne formidles både skriftligt og som teaterevents. 

 Ungdomsbladet “Ung til Ung” ”Ung til Ung” er et ungdomsblad, hvor unge giver erfaringer og gode råd videre til 
andre unge. Bladet har fokus på ligebeskyttelses-områderne, og bladet er i 2007 
udkommet tre gange.  

Evalueringen omfatter følgende materiale
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Anvendelse af materialet

Samlet har alle dele af materialet har været i anven-
delse på de i undersøgelsen deltagende skoler. Der 
er dog stor forskel på i hvilket omfang – dvs.
på hvor mange skoler – de enkelte delementer 
har været anvendt. Især skoleavisen(dot)com og 
Ambassadørkit har været anvendt aktivt i under 
vis ningen på mange skoler. Rollespillet Mars har 
derimod kun i meget begrænset omfang været 
anvendt på skolerne.

Lærernes oplevelse af at være meget pressede har 
haft betydning for anvendelsen af materialet fra 
Lige07. Flere skoler har således ikke nået at anv-
ende materialet i år men har planer om at inddrage 
temaet og materialet i forårets undervisning (år 
2008). Årsagerne til udsættelsen af temaet er
forskellige. Blandt andet nævner skolerne:

  Tidsnød pga. genhusning af skolen

  Omlægning af undervisning pga. sygdom hos 
læreren

  Manglende plads i årsplan

  Team-samarbejde, hvor de øvrige lærere har 
prioriteret anderledes

  Vikarer som har kørt et andet forløb end det 
planlagte

Der er enighed blandt skolerne om, at ligebehan-
dling er et vigtigt tema for de unge. Både i forhold 
til at der er behov for at drøfte aktuelle problemstill-
inger, men også fordi de unge selv har en meget 
stor interesse i områ det. De unge udviser stor 
lyst til og interesse for at drøfte og diskutere de 
forskellige temaer – navnlig temaer som kønsroller, 
religion og etnicitet skaber erfaringsmæssigt stor 
diskussionslyst i klasserne. Temaerne er i mange 
sammenhænge i forvejen tænkt ind i undervisni-
ngen i bl.a. samfundsfag men ikke i så direkte og 

relevant form, som materialet her giver anledning 
til. Temaerne og formidlingen heraf har derfor 
allerede på forhånd virket appellerende på lærerne. 
Kontaktpersonerne, som har bestilt materialet (ikke 
altid lærerne – somme tider også skolebibliotekar-
en), har således forud for bestilling set og vurderet, 
at form og indhold ville være af relevans for deres 
elever og undervisning. 

Stort set alle de besvarende skoler giver udtryk for, 
at de har oplevet ligestillingsproblematikker
i klassens hverdag. Oftest har det handlet om etnic-
itet/race og tro/religion. Særligt religion spiller på 
mange skoler og blandt mange unge en rolle i for-
hold til opfattelsen af hinanden. De unge er meget 
interesserede i de forskellige religioners værdier og 
holdninger til mennesket, livet og døden mv.

Tabel 1. Anvendelse af materiale – fordelt på skoler i undersøgelsen 

(Da skolerne ofte har anvendt fl ere dele af materialet, overstiger 

anvendelsen af materialet antallet af skoler i undersøgelsen.)

Figur 3: Ligebehandlingsproblematikker oplevet på skolerne – 

opgjort på antal skoler i undersøgelsen

 Skoleavisen(dot)com  13
 De 6 spørgsmål om ligestilling (ambassadør-kit)  12
 Rollespillet “Mars: Spirit of Humanity”  3
 Fortællingerne/monologerne  12
 Ungdomsbladet “Ung til Ung”  6
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Også ligebehandling i forhold til køn og seksualitet 
har været aktuelle problemstillinger i de deltagende 
klasser. Ligestillingsproblemer i forhold til opfat-
telsen af køn har især vist sig i klasser med mange 
tosprogede elever. 

Der har været en oplevelse af – blandt både piger og 
drenge – at kvinder ikke kunne bestride alle slags job. 
Selvom pigerne i klassen udtrykte ønske
om en bestemt uddannelse, var det alligevel ofte 
deres egen holdning, at de efterfølgende ikke kunne 
beskæftige sig indenfor det pågældende fagområde. 
Lærerne beretter, at emnet løbende kommer op i den 
almindelige undervisning men ofte med en undertone 
af, at temaets konklusioner ikke
er til diskussion. Materialet har givet mulighed for at 
sætte spørgsmålstegn ved disse traditionsbetingede 
og prædeterminerede kønsopfattelser.
De fl este af skolerne oplever ikke, at aldersopfattelsen 
spiller en betydning i de unges omgang med hinanden 
og andre. De udtrykker godt nok, at det
skinner igennem i hverdagen, at lærerne ofte opfattes 
som gamle og derfor ikke kan forventes at have en 
forståelse for den virkelighed, som de unge
lever i. De ”gamles” synspunkter kan derfor af de unge 
opfattes som mindre værd. Det tolkes dog af lærerne 
som værende et tidsløst og alment
karakteristika hos unge, at de hurtigt opfatter andre 
som gamle og at ”de gamles” holdninger sættes i bås 
på grund af alderen. En enkelt klasse har
dog oplevet aldersproblematikken i forhold til at elever 
dels har følt sig diskrimineret ved at være blevet behan-
dlet som yngre end deres alder tilsiger
og dels har haft en særlig intolerant holdning for per-
soner/lærere over 50 år.
De oplevede problemstillinger går igen på tværs af 
skoler og klasser med forskellige karakteristika. Det 
har derfor også i høj grad været mange af de samme 
temaer, som har været vægtet i undervisningen i 
klasserne.

Skolernes fokus

Det gælder for skolerne generelt, at man med under-
visningen især har
vægtet de fokusområder (af de seks beskyttelsesom-
råder), som man i dagligdagen
i klassen er stødt på som potentielle problemer. Der er 
således
klar sammenhæng mellem de temaer, som lærerne 
giver udtryk for, at klassen har oplevet ligebehandling-
sproblemer indenfor og så de temaer, som der med 
materialet sættes fokus på.

 Alder  4
 Seksualitet  6
 Tro/religion  9
 Handicap  5
 Etnicitet/race  15
 Køn  9

Tabel 2. Fokus på beskyttelsesområderne i undervisningen. 

(Da skolerne ofte har haft fl ere fokusområder, overstiger antallet af 

fokusområder antallet af skoler i undersøgelsen.)

Beskyttelsesområder Anvendt

I tabel 2. – ovenfor – er opgjort, hvilke beskyttelse-
sområder der har været sat fokus på i undervisnin-
gen og med anvendelsen af materialet.

Undervisningen med materialet i folke og ung-
domsskolerne har især haft fokus på etnicitet og 
race (15 skoler i alt). Dette har således været et 
gennemgående tema på samtlige skoler. Lærerne 
forklarer, at etnicitetstemaet er meget nærværende 
i forhold til en fl erkulturel sammensætning af elever
og/eller samfund. Dette er gældende på skoler 
med både få og mange tosprogede elever. Flere af 
lærerne udtrykker, at materialet har været med til
at vende fokus ved at rette opmærksomheden mod 
de fordele, som mangfoldighed også byder på. I 
hverdagen er det ofte det modsatte som fanger
opmærksomhed og interesse. 

Religion har også været fokus i undervisningen på 
hovedparten af skolerne. Det er lærernes vurdering, 
at der generelt er stor interesse blandt eleverne
i forhold til at diskutere religionens forskellige 
udtryk og tolerancen herfor. Interessen går igen 
hos klasser med forskellig sammensætning på 
køn og etnicitet. Det er fl ere læreres vurdering, at 
religion i dag møder større interesse og spiller en 
større rolle hos de unge end tidligere.

Seksuel orientering har også været tema hos fl ere 
skoler og vurderes også at være af stor betydning 
for de unge. Alligevel har nogle af skolerne valgt
ikke at inddrage dette tema i undervisningen. 
Temaet vil enten blive inddraget i andre sammen-
hænge eller vurderes af nogle klasser at være for
konfl iktfyldt at bringe op uden en længere introduk-
tion. Sidstnævnte holdning er især udtrykt af lærere 
på skoler med mange tosprogede, hvor de
oplever at homoseksualitet er et tabu. Det er 
således opfattelsen, at temaet er vigtigt og vil 
komme på skemaet senere, men at der startes op 
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 Dansk  9
 Samfundsfag  11
 Historie  1
 Kristendom/religion  4
 Kreative fag  1 

 

Tabel 3. Udvalgte fagområder, hvor materialet har været anvendt

Flere af skolerne har anvendt materialet i fl ere fag – antallet af fagom-

råder overstiger derfor antallet af skoler i undersøgelsen

Fagområder Anvendt
i andre og mindre pågående rammer for ikke at 
skabe konfl ikt i stedet for debat.

Kønsroller har også været et tema i fl ere 
klasser. Vinklen har været forskellig afhængig af 
klassernes karakteristika og holdning til ligebe-
handling.
Nogle steder har ligebehandling mellem køn 
handlet om lige løn, lige arbejdsdeling i hjem-
met osv – andre steder har den handlet om det 
grundlæggende syn på kønnet – kan kvinden 
være aktiv udenfor hjemmet. Kønsroller opfattes 
ifølge lærerne af nogle elever – særligt de med 
anden kulturbaggrund som naturgivne. De er ikke 
til diskussion – hverken hos drengene eller alle 
pigerne. Med materialet er kønsrollerne blevet sat 
til åben diskussion med spændende menings og 
holdningsudvekslinger til følge. 

Handicap og alder har kun været fokus i hhv. fem 
og fi re klasser. I de pågældende klasser har de 
haft gode erfaringer med materialet og har fået ny 
viden at arbejde videre med. I forhold til temaet 
handicap giver en klasse udtryk for at de har fået 
en ny viden og forståelse for ligebehandling af 
handicappede. De har ikke tidligere været bevid-
ste om alle de kompetencer, som handicappede 
også har og som giver mange muligheder i livet. 

I forhold til alder opleves det dog også som vigtigt 
af fl ere af eleverne, at materialet i dets tilgang til 
alder skal tage de unge alvorligt – at de unge ikke 
kun skal ”læres op” i ligebehandling men at de 
også kan bidrage positivt til at fl ytte grænser for 
tolerance og ligebehandling. Det opfattes af både 
lærere og elever som godt at vinklen på projektet 
er ressourcer og gevinster ved ligebehandling 
frem for den problematiserende vinkel på sikring 
af ligestilling. De unge er dog i et vist omfang 
kritiske overfor at det er dem som – navnlig i for-
hold til alder – skal tage ved lære af og anerkende 
en ligebehandling, som de synes, de i forvejen 
udlever – ofte bedre end
de ældre borgere.

Fagområder og aldersgrupper

Materialet har været anvendt i fl ere forskellige 
fag. Særligt har det været anvendt i dansk og 
samfundsfag men også kristendomsundervis-
ningen har dannet ramme for temaet. Typisk har 
der været anvendt 8-10 timer. Flere skoler har 
lagt gruppearbejde ind i forløbet, så det har været 

muligt at arbejde med fl ere emner indenfor samme 
undervisningstime. Derved er det lykkedes trods få 
timer at komme omkring mange emner.

Materialet har været anvendt på såvel 8., 9. som 
10 klassetrin og har desuden også været anvendt 
i tosprogedes fritidsundervisning og på ung-
domsskoler. Anvendelsen af materialet fordeler sig 
ligeligt på de tre klassetrin. Der synes at være en 
tendens til, at der har været anvendt fl est dele af 
materialet på 8.klassetrin. Her har såvel skoleavis, 
ambassadørkit og hjemmeside været brugt aktivt.

Der er en generel positiv opfattelse af materialet. 
Det bliver opfattet som formidlingsvenligt og rum-
mende interessante vinkler for de unge. Flere af
lærerne udtrykker, at det af hensyn til travlhed i det 
9.skoleår kan være en fordel, at materialet anvendes 
på 8. eller 10. klassetrin. Lærerne på 10.klassetrin 
giver da også udtryk for, at materialet er meget 
velegnet for denne aldersgruppe, der har en mod-
enhed og forståelse for temaet, som materiale og 
diskussioner i nogen grad forudsætter.

Skolernes planlægningsrytme

Skolerne arbejder med årsplaner i alle fag. Lærerne 
udtrykker, at de, i takt med at konkretiserede 
fagplaner og nationale test danner rammer for 
skoleårets timer, allerede i forårsmånederne lægger 
planer for hele det kommende skoleår. Skal der ind-
drages egentlige temauger eller lignende i fagene,
skal det fastlægges tidligt på året. 

Nogle af lærerne oplyser derfor, at de for sent har 
fået øje på materialet og nogle har opdaget det ved 
en tilfældighed. De har først set materialet, da
årsplanen og dermed undervisningstemaer for året 
var fastlagt. Af hensyn til den lange planlægning-
shorisont i skolerne vurderer disse lærere, at det 
ville have været hensigtsmæssigt, hvis udmeldin-
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gen af året og materialet var kommet på et tidligere 
tidspunkt og med større synlighed omkring det. Det 
er lærernes vurdering, at det ville have engageret 
mange fl ere skoler i indsatsen.

Lærere og elevers vurdering af materiale

Materialet vurderes af samtlige lærere at være både 
formidlingsvenligt og nærværende. Alle – på nær én 
– vil da også anbefale materialet til andre kolleger, 
ligesom de giver udtryk for at de ønsker at bruge 
materialet igen de kommende år. Nogle af lærerne 
ved ikke, hvorvidt de selv kommer til at bruge ma-
terialet igen – det vil afhænge af skemaplaner mv., 
men de vil så give det videre til kollegaer på skolen, 
som kommer til at undervise på de relevante klasse-
trin de kommende år.

De konkrete dele af materialet vurderes nedenfor.

 Skoleavisen(dot).com

 Skoleavisen opleves af skolerne som vedkom-
mende og med mange interessante artikler. 
Samtlige adspurgte lærer giver positiv vurder-
ing af avisen – 50 pct. ”meget tilfreds” og 50 
pct. ”tilfreds”. Artiklerne i avisen appellerer til 
de unge og vækker deres nysgerrighed. Det 
fremhæves bl.a. at der i avisen har været en 
artikel med Anna Piil, som hos de nydanske 
elever har givet anledning til mange diskus-
sioner om køn og muligheder. Flere af pigerne 
ville egentlig gerne være betjente men følte ikke 
at det med deres køn var muligt. Avisen har på 
tilsvarende vis givet anledning til spændende 
og engagerede drøftelser på andre områder. 
Avisen er skrevet i et let og formidlingsven-
ligt sprog og layout. Avisen er således blevet 
opfattet som meget interessant af eleverne. 
Også lærerne vurderer avisen som meget 
tilfredsstillende som undervisningsmateriale. 
Den er let at inddrage i undervisningen i især 
dansk og samfundsfag, hvor den i dansk også 
er blevet brugt som en del af læsetræningen, 
der efterfølgende har dannet ramme om diskus-
sion. Lærerne vurderer, at de vil inddrage avisen 
i deres fremtidige undervisning.

 Ambassadør-kit

 Lærerne vurderer, at ambassadør-kit (herunder 
de 6 spørgsmål) er et tilfredsstillende materiale, 
som favner mange aspekter og kan få sat en 
vigtig dialog i gang hos eleverne. Også eleverne 
har været interesserede i spørgsmålene og 

lærerne vurderer, at udbyttet af spørgsmålene 
har været godt. Lærerne vurderer, at de også 
fremover vil anvende spørgsmålene i deres 
undervisning. Clips-konkurrencen er blevet op-
fattet og modtaget meget forskelligt i skolerne. 
Hvor nogle af skolerne er skeptiske overfor 
konkurrencen og har haft svært ved at motivere 
eleverne til at deltage, fremhæver andre netop 
clipskonkurrencen som særligt spændende, 
kreativ og engagerende for eleverne.

 Rollespillet Mars

 Det har vist sig, at rollespillet Mars ikke har 
været anvendt meget. Faktisk er der en del af 
skolerne, som ikke kender til spillet. 

 Nogle harikke været opmærksomme på, at det 
fandtes – ndre har vidst, at det fandtes men 
har ikke kunnet fi nde det på hjemmesiden. 
Flere udtrykker interesse for at afprøve spil-
let – særligt når de erfarer, at der er tale om et 
computerbaseret spil. Nogle har troet, at der 
var tale om et traditionelt rollespil og har derfor 
ved en fejl valgt det fra. De, som har kendskab 
til spillet, har dog ikke lyst til at anvende spillet 
fremover. Dette tilskriver de fl ere årsager. Nogle 
af dem har vurderet, at spillet ikke interesserer 
eleverne og har desuden fundet spillet for 
kompliceret. Andre har af praktiske og tekniske 
årsager valgt spillet fra. 

 Nogle skoler har således tekniske begræn-
sninger (lav serverkapacitet, manglende 
mulighed for brug af computerrum mv.), som 
gør det vanskeligt at bruge spillet. Eleverne har 
så skullet spille det hjemme i deres fritid, og 
det vurderer lærerne ikke realistisk. Endvidere 
er der fl ere lærere, som er usikre på om de selv 
vil kunne fi nde ud af spillet, da de ikke føler sig 
så hjemme i computerverden. De har derfor 
ikke turdet kaste sig ud i afprøvning af spillet. 
Spillet har derfor ikke været afprøvet af mange 
skoler. Af de i undersøgelsen deltagende skoler 
har kun 3 skoler anvendt. En enkelt skole, 
der har afprøvet spillet, udtrykker en markant 
kritik af spillet. Læreren vurderer, at spillet 
ikke har været formidlingsvenligt og at det ikke 
har fænget de unges interesse trods tilst-
edeværelse af repræsentanter til introduktion af 
spillet. Lærerne, der har anvendt spillet,

 vurderer, at de ikke vil anvende spillet igen.
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 Hjemmeside

 Lærerne har især brugt hjemmesiden til at 
fi nde information til brug for introduktionen af 
materiale, deadlines for konkurrencer, 

 præmier mv. Hovedparten af lærerne har været 
meget tilfredse med hjemmesiden. En enkelt 
har haft svært ved at fi nde tilstrækkeligt med 
informationer og har savnet en mere regelmæs-
sig opdatering. Flertallet derimod roser 
hjemmesiden for at være meget informations-
givende, ajourført og let at fi nde rundt på. Flere 
har dog som beskrevet ovenfor haft svært ved 
at fi nde spillet Mars på hjemmesiden. Placerin-
gen af spillet har tilsyneladende været for lidt 
tydelig.

 Essaykonkurrence

 Essaykonkurrencen henvender sig primært til 
de ældre elever i folkeskolen. Det er således 
vurderingen fra nogle af lærerne, at selve es-
saybegrebet først introduceres i 9.klasse og 
konkurrencen derfor ikke kan anvendes før. 

 Kun meget få af de i evalueringen deltagende
 skoler har deltaget i essaykonkurrencen. De 

vurderer konkurrencen relevant men har ikke at 
kunnet fi nde interessen hos eleverne – samtidig 
har tidsaspektet også en betydning. Det har 
hos nogle klasser været svært at fi nde tid til at 
deltage i konkurrencen.

 Livsberetninger/fortællinger

 Det tilkendegives fra skolerne, at livsberet-
ningerne har været til stor inspiration for 
elevernes arbejde. Beretningerne har været 
interessante og nærværende og har givet anled-
ning til gode diskussioner. Personifi ceringen af 
ligebehandlingens elementer er således meget

 engagerende og et godt supplement til formid-
ling af viden gennem generel perspektivering.

Vurdering af resultater

Der er hos alle lærere en fælles opfattelse af, at ma-
terialet har sat fokus på vigtige ligebehandlingsom-
råder, ligesom det har dannet et godt grundlag for
drøftelse af forskellige ligestillingsområder med 
eleverne. Som ovenfor nævnt er der mange af 
temaerne som i mindre bidder opleves i det daglige
og/eller som har elevernes generelle interesse. 
Med materialet fra ”Lige muligheder for alle” har 
eleverne på en anden og meget konkret måde 
fået lejlighed til at drøfte ligebehandling på en 
nærværende og samtidig positiv måde.

Det er lærernes vurdering, at vinklen med at se res-
sourcer har været med til at gøre materialet mere 
interessant og formidlingsvenligt for eleverne.
Det er lærernes vurdering, at materialet og 
undervisningen har været med til at holdnings- og 
meningsdanne eleverne i forhold til deres syn på 
ligebehandling på forskellige områder. Nogle af 
lærerne bemærker konkret, at bl.a. i forhold til køn 
og handicap har elevernes holdning fl yttet sig.
Materialet vurderes af lærerne at have givet 
anledning til refl eksion blandt eleverne både i 
undervisningssituationen og derefter. Materialet og 
undervisningen har derimod kun i begrænset om-
fang været anvendt som konfl iktløsning i forhold til 
forskellige ligestillingsproblemer i klassen. Lærerne 
har i stedet valgt at gribe det an fra en ressourcevin-
kel og anskuet muligheder i stedet for at fokusere 
på problemer.

Det er lærernes vurdering, at anvendelsen af ma-
terialet generelt har påvirket elevernes opmærk-
somhed og holdning til ligebehandling. Det er 
vurderingen fra lærerne, at holdninger og forståelse 
fra temaarbejdet har gjort blivende indtryk hos 
de unge. Den samlede vurdering af resultatet er 
således meget positiv. Ifølge lærernes vurdering 
har materialet allerede nu sat spor hos eleverne og 
vil også gøre det fremover.

Flere af skolerne har anvendt materialet i klasser 
med udelukkende tosprogede elever. Lærerne for 
de nydanske elever har i forbindelse med evalu-
eringen formidlet et ønske til fremtidigt materiale. 
Nydanske elever med mindre gode sproglige 
forudsætninger har ifølge lærernes vurdering svært 
ved at få det fulde udbytte af skriftligt materi-
ale. Det visuelle indtryk er afgørende for at sikre 
forståelsen og dermed også engagerede drøftelser 
blandt eleverne. Eksempelvis fi lm vurderes derfor 
af lærerne at være en afgørende formidlingskilde til 
de nydanske elever, som har svært ved at læse det 
danske sprog. Da det er vurderingen fra lærerne, at 
netop de nydanske elever i meget høj grad vil have 
udbytte af at arbejde med ligebehandling, kan det 
derfor være hensigtsmæssigt at overveje at udvikle 
materiale særligt målrettet de bogligt svage elever.
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Baggrund

Evalueringen er baseret på spørgeskemaundersø-
gelser, hvor medlemmer af styregruppen har svaret 
på en række spørgsmål. Derudover har LG Insight
gennemført personlige interview med 17 medlem-
mer af forretningsudvalget/styregruppen. Der har 
både ved spørgeskemaundersøgelsen og afviklingen 
af interview været stort engagement hos målgrup-
pen, og svarprocenten har da også i begge dataind-
samlinger været høj. Det er en meget bred kreds af 
organisationer og myndigheder, der er udpeget til 
den danske styregruppe for Europæiske år 2007. I alt 
27 medlemmer fra arbejdsmarkedets parter, inter-
esseorganisationer, ministerier og forskellige råd er 
blevet sat sammen for at sætte strategier og konkrete 
aktiviteter i gang i løbet af ligebehandlingsåret.
Spørgeskemaundersøgelsen og interview af medlem-
mer i styregruppen har omfattet følgende generelle 
evalueringsområder/temaer:

 Styregruppens arbejdsform, sammensætning 

m.m. – dvs. har arbejdet i styregruppen været 
kvalifi ceret og inddraget relevante aktører i 
dialog/beslutningsprocessen, herunder fokus på 
samarbejdet mellem styregruppen, forretning-
sudvalget og sekretariatet

 Resultater af styregruppens arbejde – dvs. 
hvilke resultater vurderer medlemmerne af styre-
gruppen at indsatsen har haft – både generelt

 og for deres egen organisation/myndighed? Er 
det medlemmernes opfattelse, at resultaterne 
også vil have en overlevelseskraft udover året 
”Lige muligheder for alle 2007”?

I dette afsnit præsenteres resultater fra både 
spørgeskema- og interviewundersøgelsen. Resul-
taterne er kvantifi ceret på forskellige måleområder 
med angivelse af kilde – dvs. om resultaterne er 
baseret på spørgeskemaundersøgelsen (22 respon-
denter) eller interview (17 personer).

Styregruppens arbejdsform, sammensætning m.m.

Der er bred enighed blandt medlemmerne om, at 
antallet af møder i styregruppen og i forretningsud-

valget har været passende. Medlemmerne fi nder
ikke, at det har været muligt eller nødvendigt at 
gennemføre fl ere styregruppemøder eller møder 
i forretningsudvalget. Styregruppemedlemmerne 
udtrykker generel tilfredshed med samarbejdet
og rollefordelingen mellem forretningsudval-
get og styregruppen. Forretningsudvalget har 
efter udsagn fra styregruppemedlemmerne på 
tilfredsstillende vis forberedt et kvalifi ceret beslut-
ningsgrundlag for styregruppen.

Styregruppen har varetaget overordnede strat-
egiske opgaver, mens forretningsudvalget har va-
retaget det forberedende arbejde. Medlemmerne af 
styregruppen fi nder, at størrelsen og sammensæt-
ningen af styregruppen har været tilfredsstillende 
og fyldestdækkende. Der er enighed om, at det har 
været befordrende for dialog og samarbejde, at
styregruppen har været repræsenteret med mange 
forskellige aktører inden for alle beskyttelsesom-
råder. Styregruppemøderne har vekslet mellem 
debat, gensidig information, drøftelse og beslut-
ninger af væsentlige strategier og initiativer for 
ligebehandlingsåret. 

De adspurgte medlemmer af styregruppen vurder-
er, at mødernes karakter har været tilfredsstillende 
og med en god vægtning af dagsorden i forhold 
til strategiske drøftelser, gensidig information 
og konkrete beslutningspunkter. Det er styre-
gruppemedlemmernes vurdering, at møderne i 
styregruppen og i forretningsudvalget har været 
afviklet i en åben atmosfære og uden begrænsende 
interessehensyn blandt medlemmerne. Det er in-
dtrykket, at fremmødet og engagementet har været 
stort i både styregruppen og forretningsudvalget 
Enkelte medlemmer af styregruppen fremhæver, 
at det fra starten af året mere tydeligt kunne have 
været præciseret, hvilke forventninger der var til 
styregruppemedlemmernes arbejdskapaciteter og 
roller. Især to mindre organisationer oplevede van-
skeligheder med at magte arbejdet i styregruppen
og forventningerne om, at deres organisation skulle 
spille en aktiv rolle som formidler af information til 
egne medlemsforeninger.



DET EUROPÆISKE ÅR FOR LIGE MULIGHEDER FOR ALLE     SIDE 49

Sekretariatsbetjening af styregruppen og 

forretningsudvalget

Medlemmer af både styregruppen og forretnings-
ud valget giver udtryk for, at de fi nder sekretari-
atsbetjeningen fagligt kvalifi ceret. Ligestillings-
afdelingen har på meget kvalifi ceret vis betjent 
forretningsudvalget og styregruppen med et 
fagligt professionelt, bearbejdet og oversigtbart 
materiale. Materialet har haft stor beslutningsværdi 
for styregruppen/ forretningsudvalget. Sekretari-
atsbetjeningen har respekteret og imødekommet 
medlemmernes forskellige interesser og forud-
sætninger. Det udsendte mødemateriale har været 
stort men har været fremstillet i en oversigtbar form 
med kvalifi cerede indstillinger fra sekretariatet. 
Det gælder ligeledes sekretariatets håndtering af 
de mange puljeansøgninger, hvor medlemmer af 
forretningsudvalget (i det store og hele) udtrykker 
tilfredshed med sekretariatets vægtede indstill-
inger til udvalget.
Medlemmer af forretningsudvalget oplyser, at 
mødematerialet til tider er kommet sent ud og i 
tilfælde er blevet fremlagt på mødet. De anerk-
ender, at vilkårene for sekretariatet er vanskelige 
og pressede (bl.a. i forbindelse med puljean-
søgninger), men de sene udsendelser af møde-
materiale giver medlemmerne utilstrækkelige 
beslutningsbetingelser

Tabel 4. Udvalgte målepunkter vedr. styregruppens arbejdsform m.m.

(N=22 – Baseret på spørgeskemaundersøgelse) – Sum 100 procent/horisontalt

Resultater af styregruppens arbejde

Strategi og indsats

Styregruppemedlemmerne giver almindeligt udtryk 
for, at handlingsplanen for året har været fyldest-
gørende i forhold til udpegning af vigtige strategier
og aktiviteter for året. 95 pct. af de adspurgte 
medlemmer fi nder, at handlingsplanen ”i høj/nogen 
grad” har omfattet vigtige strategier og konkrete
aktiviteter i forhold til de seks beskyttelsesområder.
Tilsvarende fi nder et stort antal af de interviewede 
styregruppemedlemmer og medlemmer af forret-
ningsudvalget, at prioriteringen af puljemidlerne
i handlingsplanen har haft en god vægtning mellem 
de forskellige indsatsområder. En overvægt (75 
pct.) fi nder tillige, at der er foretaget en nogenlunde 
ligelig tildeling af puljemidler til de seks beskyt-
telsesområder.

Enkelte styregruppemedlemmer (4 repræsentan-
ter) udtrykker imidlertid også skuffelse over, at 
handlingsplanen i forhold til regeringens initiativer
rummer mange indsatser som alligevel skulle gen-
nemføres inden for de respektive ressortområder. 
De fi nder, at handlingsplanen kunne have haft
mere signalværdi, hvis den indeholdte en række 
nye og ekstraordinære initiativer i forbindelse med 
ligebehandlingsåret.

5 af de interviewede styregruppemedlemmer vur-
derer, at handlingsplanener meget ambitiøs – både i 
forhold til visioner og konkrete målsætninger.

 Styregruppen har været sammensat af aktører med 
 relevante interesser og kompetencer i forhold til vigtige 
 ligebehandlingsproblematikker

 Arbejdet i styregruppen har været fagligt kvalifi ceret – dvs. 
drøftelser og beslutninger er baseret på et oplyst og sagligt 
grundlag

 Forberedelse og afvikling af møder i styregruppen har været 
tilfredsstillende

 Sekretariatsbetjeningen af styregruppen har generelt været 
tilfredsstillende

Udvalgte målepunkter vedr. styregruppens 

arbejdsform m.m.

59 pct. 

45 pct. 

64  pct. 

66  pct. 

36 pct. 

50pct. 

31  pct. 

29  pct. 

0 pct. 

0 pct. 

0  pct. 

0 pct. 

5 pct. 

5pct. 

5  pct. 

5  pct. 

I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke
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Medlemmerne peger på, at ambitionerne ikke står 
mål med vilkårsrammerne for handlingsplanen. Det 
er vanskeligt at opfylde handlingsplanens meget 
ambitiøse målsætninger inden for blot et år og med 
en forholdsvis beskeden økonomisk ramme.
Der er almindelig tilfredshed med, at styregruppen 
fokuserede på strategier og aktiviteter i forhold 
til unge. Det er opfattelsen blandt styregrup-
pemedlemmerne, at denne fokusering og prioriter-
ing har været nødvendig set i forhold til behov og 
muligheder. Med vægtningen af dette indsatsom
råde har de begrænsede midler kunne målrettes 
et område og en målgruppe med stor værdi for 
ligebehandlingsindsatsen nu og fremover.

De seks beskyttelsesområder

Styregruppemedlemmerne udtrykker tilfredshed 
med, at styregruppens fokusområder har haft no-
genlunde ligelig vægtning af de seks beskyttelse-
sområder (88 pct.). Ligevægten kommer ifølge de 
adspurgte medlemmer både til udtryk i de støttede 
aktiviteter i forbindelse med puljeansøgninger
og i styregruppens generelle debatter m.m.
Det er dog indtrykket blandt medlemmerne, at 
enkelte beskyttelsesområder har været over-
repræsenteret blandt puljeansøgningerne (eks. 
etnicitet/ race), og at fl ere af ansøgerne til tider har 
haft svært ved reelt at dække fl ere beskyttelsesom-
råder. De peger dog samtidig på, at de tror at det 
for mange af ansøgerne har været en udbytterig 
erfaring at tænke beskyttelseshensyn på tværs af 
de seks diskriminationsområder.

Styregruppemedlemmerne tvivler på, om det er lyk-
kes at skabe bred opmærksomhed og dialog blandt 
brede grupper af befolkningen, foreningslivet,

virksomheder og myndigheder på fl ere forskel-
lige niveauer. Styregruppemedlemmer fi nder dog 
(vilkårsrammerne taget i betragtning), at vigtige
delmålgrupper er nået med oplysning, opmærk-
somhedsskabende og holdningsbearbejdende
initiativer (94 pct. af de interviewede). Hovedparten 
af styregruppemedlemmerne fremhæver, at det har 
været en rigtig prioritering at fokusere på unge – 
fortrinsvis elever i folkeskolens overbygningsklass-
er. Mange fordomme, holdninger og adfærdsformer
grundlægges i de unge år, ligesom mange unge 
med minoritetsbaggrund oplever diskrimination. 
Prioritering af denne målgruppe fi nder hovedparten
af de adspurgte medlemmer rigtig og betydnings-
fuld.

Interesse og værdi for styregruppemedlemmerne

Hovedparten (ca. 95 pct.) af styregruppemedlem-
merne tilkendegiver, at deres aktive deltagelse 
i året ”Lige muligheder for alle” og i styregrup-
pearbejde generelt har haft interesse og værdi for 
den organisation eller myndighed, de repræsen-
terer. Medlemmerne er blevet opmærksomme på 
tværgående og nye indsatsområder, og samtidig er 
medlemmerne i kraft af styregruppearbejdet
blevet opmærksomme og interesserede i utraditio-
nelle aktørkonstellationer.
Det er især organisationer med kerneinteresser for 
minoriteter indenfor beskyttelsesområderne, som 
giver udtryk for, at de har haft stor værdi af arbejdet 
i styregruppen. Repræsentanterne fra foreninger/
organisationer fremhæver, at de i kraft af ligebe-
handlingsåret er begyndt at arbejde med indsat-
sområder på tværs af fl ere af de seks beskyttelse-
sområder, men at de i forvejen har haft forskellige 

Tabel 5. Udvalgte målepunkter vedrørende styregruppearbejdet.

(N=22 – Baseret på spørgeskemaundersøgelse) – Sum 100 procent/horisontalt

 Handlingsplanen har omfattet vigtige strategier og 
 aktiviteter i forhold til de seks beskyttelsesområder

 Strategierne og aktiviteterne for ligestillingsåret er 
 relevante i forhold til vigtige ligestillingsproblematikker i 
 det danske samfund?

Udvalgte målepunkter vedrørende styregruppearbejdet

71  pct. 

45  pct. 

29  pct. 

50 pct. 

0  pct. 

0  pct. 

0  pct. 

5 pct. 

I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke
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netværk (bl.a. i Ligebehandlingsudvalget).
Omvendt peger repræsentanter fra ministerier og 
arbejdsmarkedets parter fortrinsvis på værdien af 
utraditionelle samarbejdsrelationer.

Flertallet af de spurgte styregruppemedlemmerne 
oplyser, at styregruppearbejdet har skabt en 
fælles viden om og forståelse for medlemmernes 
interesser, indsatser og vilkår for samarbejde m.m. 
De fi nder samtidig, at dette kendskab fremover kan 
have betydning for tværgående indsatser og
for koordinering af forskellige indsatser mellem 
repræsentanterne i styregruppen. Styregrup-
pemedlemmerne oplyser, at de selv har været 
aktive i forhold til at sprede relevant information i 
eget bagland (til medlemmer, medlemsforeninger, 
styrelser, institutioner m.m). Medlemmerne har 
dog haft forskellige kapaciteter og brugt forskellige 
informationsformer. Flertallet af

styregrupperepræsentanterne har anvendt 
uformelle kontakter, mens andre har orienteret 
gennem hjemmesider og nyhedsbreve m.m. 
Flere af interesseorganisationerne har vægtet at 
informere og ruste deres egne medlemmer og 
medlemsorganisationer til at søge midler fra Liges-
tillingsafdelingen.

Flere har således iværksat egne aktiviteter med 
økonomisk støtte fra puljen. Det er fortrinsvis NGO-
repræsentanterne, der har synliggjort puljemid-
lerne til egne medlemmer og foreninger, ligesom 
de i enkelte tilfælde selv har været ansøgere og 
iværksat aktiviteter. Større organisationer (arbejds-
markedets parter og større interesseorganisation-
er) og ministerier/styrelser m.m. har ikke direkte 
søgt midler under ligebehandlingsåret men har selv 
fi nansieret en række aktiviteter. Det omfatter
også en række ekstraordinære aktiviteter som 

Tabel 6. Målepunkter vedr. beskyttelsesområderne

(N=17 – Baseret på interviewundersøgelse) – Sum 100 procent/horisontalt

 De iværksatte puljeaktiviteter har en tilfredsstillende vægt-
ning mellem de seks beskyttelsesområder

 Der er skabt bred opmærksomhed og dialog om alle seks 
beskyttelsesområder i befolkningen

 Strategier/aktiviteter har været målrettet centrale delmål-
grupper (f.eks. unge) og har i forhold til disse delmålgrup-
per haft god gennemslagskraft

Målepunkter vedr. beskyttelsesområderne

47 pct.

6 pct.

6 pct.

41 pct.

24 pct.

24 pct.

0 pct.

59 pct.

59 pct.

12 pct.

11 pct.

11 pct.

I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke

Tabel 7. Udvalgte resultater for styregruppeaktørerne selv.

(N=22 – Baseret på spørgeskemaundersøgelse) – sum 100 procent/horisontalt.

 Strategierne og aktiviteterne for ligebehandlingsåret er 
vigtige for det interessefelt, jeg repræsenterer

 Strategierne og aktiviteterne for ligebehandlingsåret er 
vigtige for det interessefelt, jeg repræsenterer

 Har den organisation du repræsenterer iværksat konkrete 
(egne) aktiviteter i forbindelse med året

 Heraf – Generel information

 Heraf – Information om /udvalgte) aktiviteter

 Heraf – information om støttemuligheder

Udvalgte resultater for styregruppeaktørerne selv

50 pct.

45 pct.

27 pct.

57 pct.

43 pct.

50 pct.

45 pct.

36 pct.

36 pct.

14 pct.

21 pct.

29 pct.

0 pct.

9 pct.

23 pct.

29 pct.

36 pct.

21 pct.

5 pct.

9 pct.

14 pct.

N
=

14

I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke
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f.eks. oplysningskampagner, konferencer, semin-
arer m.m.

Samlede resultater

Medlemmerne af styregruppen er naturligvis 
forsigtige med at vurdere de samlede og langsigt-
ede resultater af de mange forskellige aktiviteter 
igennem året. Det er dog generelt bedømmelsen, at 
de samlede resultater har været lovende set i lyset 
af de handlingsmuligheder styregruppen har haft i
forbindelse med året lige mulighed for alle. Vur-
deringen baserer medlemmerne på en sammen-
vejet vægtning af de iværksatte aktiviteter under 
handlingsplanen og medlemmernes egne indsatser.
Styregruppemedlemmerne bedømmer, at arbejdet 
med ”Lige muligheder for alle” og ligebehandling-
såret giver et fremadrettet håb. De fi nder, at der
på fl ere områder er skabt muligheder for at opnå 
resultater, men at resultaternes realisering i 
meget høj grad beror på mange aktørers fortsatte 
prioritering af det tværgående ligebehandlingsar-
bejde, ligesom resultaterne først vil vise sig over en 
længere årrække.

Der er i kraft af året ”Lige muligheder for alle” 
været iværksat en række nye og ekstraordinære 
aktiviteter. Aktiviteterne spænder over mange 
forskellige indsatsområder og typer og har været 
gennemført af både foreninger, virksomheder, 
kommuner, organisationer, styrelser og ministerier 
m.m. Eksempler på aktiviteter er pjecer, fi lm, bøger, 
foredragsvirksomhed, spil, undervisningsmateriale, 
konferencer og lovforslag. 

De adspurgte styregruppemedlemmer giver 
udtryk for, at prioriteringen af aktiviteter på 
tværs af beskyttelseskriterier har betydet, at der 
i nogen grad har været iværksat nyskabende og 
ekstraordinære aktiviteter. Styregruppemedlem-
merne oplyser også, at de selv har iværksat 
forskellige aktiviteter i forbindelse med året ”Lige 
muligheder for alle” – aktiviteter der ligger udover 
de allerede planlagte aktiviteter. Gennemgående 
fremhæver fl ere af de interviewede styregrup-
pemedlemmer som et vigtigt resultat af indsatsen 
i forbindelse med ligebehandlingsåret, at der har 
været inddraget og sammenbragt en meget stor 
gruppe aktører. Det giver forhåbning om, at disse 
mange forskellige organisationer, foreninger, 
virksomheder m.m. – hver for sig og sammen – vil 
fortsætte arbejdet med ligebehandlingsområderne 
også i de kommende år.

De interviewede styregruppemedlemmer 
fremhæver tillige, at fl ere af de støttede aktiviteter 
gennem året har værdi i et fl erårigt perspektiv. Der 
er skabt utraditionelle samarbejdskonstellationer 
med forskellige aktører på fl ere niveauer, ligesom 
en række konkrete også vil skabe opmærksomhed
og dialog omkring beskyttelsesområderne i de 
kommende år.

Flere af de adspurgte medlemmer udtrykker dog 
bekymring for om strategier, indsatser og ak-
tørkonstellationer har tilstrækkelig overlevelsesk-
raft. 2/3 af de adspurgte styregruppemedlemmer 
er i tvivl om hvor stor kraft de udviklede strategier 
og aktiviteter under ligebehandlingsåret vil have 
udover 2007. Styregruppemedlemmerne anerk-
ender, at der er iværksat en række initiativer med 
langsigtet resultater, og at disse initiativer kan have
stor betydning, hvis de understøttes med fortsatte 
indsatser – f.eks. initiativer rettet mod folkeskolen. 
Det er fortrinsvis repræsentanter fra ministerier
og større interesseorganisationer der gør opmærk-
som herpå. Styregruppens medlemmer opfordrer 
til, at der fortsat holdes fast på fokus på indsatser 
og samarbejdsrelationer – evt. at netværket blandt 
medlemmerne af styregruppen i en eller anden 
form videreføres i 2008 og 2009.
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Medlemmer af styregruppen for det Europæiske år for Lige Muligheder for Alle 

 AC – Akademikernes Centralorganisation Arbejdsmarkedsstyrelsen 
 Center for Ligebehandling af Handicappede 
 Dansk Arbejdsgiverforening 
 Dansk Flygtningehjælp
 Dansk Ungdoms 
 Fællesråd Danske Regioner
 De Samvirkende Invalideorganisationer 
 Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination 
 Finanssektorens Arbejdsgiverforening 
 Funktionærernes og Tjenestemændenes 
 Fællesråd 
 Institut for Menneskerettigheder 
 Rådet for etniske minoriteter 
 Kommunernes Landsforening 
 Kvinderådet 
 Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske 
 Landsorganisationen i Danmark 
 Ledernes Hovedorganisation 
 Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger 
 Udviklings- og formidlingscentret på handicapområdet 
 Ældremobiliseringen 
 Ældresagen 
 Beskæftigelsesministeriet 
 Familieministeriet 
 Finansministeriet 
 Integrationsministeriet 
 Ligestillingsafdelingen 
 Socialministeriet 
 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Tabel 8. Udvalgte resultater for det det samlede arbejde

 De støttede aktiviteter i forbindelse med året har fremmet 
ligestillings- og ligebehandlingskulturen på udvalgte 
områder

 De iværksatte strategier og aktiviteter har favnet en bred 
gruppe af centrale organisationer, myndigheder m.m.

 De iværksatte strategier og aktiviteter har overlevelseskraft 
og vil blive vide-reført også i årene fremover

 (Sam)arbejdet i styregruppen vil betyde, at egen organisa-
tion/myndighed vil være mere opmærksom på tværgående 
ligebehandlingstemaer fremover

 (Sam)arbejdet i styregruppen har udviklet nye strategier 
med værdi for egen organisation/myndighed

 (Sam)arbejdet i styregruppen har betydet, at der er udviklet 
nye samarbejdsrelationer med andre aktører

Evalueringen omfatter følgende materiale

18 pct.

36 pct.

18 pct.

27 pct.

18 pct.

27 pct.

45 pct.

36 pct.

18 pct.

36 pct.

18 pct.

45 pct.

23 pct.

0 pct.

9 pct.

23 pct.

36 pct.

9 pct.

14 pct.

27 pct.

55 pct.

14 pct.

27 pct.

18 pct.

I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke
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ORGANISATIONER OG LOKALE AKTØRERS INITIATIVER

PULJE A ANSVARLIG

Danish Dynamite – møder på tværs af generation, kultur og fordomme Opgang 2

Fra anden generations indvandrer til første generations håndværker Dansk Byggeri

Frontier Alert CoreAct

Gratis magasinet KURT KURT Redaktør

Hvad gør du, når du bliver diskrimineret NGO fællesinitiativet mod diskrimination

Informationstilgængelighed for døve Danske Døves Landsforbund

Konference om etnicitet og handicap: Etnicitet og handicap. 

Det gode møde – udfordringer og perspektiver for den sociale indsats Center for Små Handicapgrupper

Mangfoldighed på arbejdspladsen 3F Fagligt Fælles Forbund

Mangfoldighed skaber værdi for alle – rollemodeller fortæller FIC

Medierne skabte minoriteterne Andreassen

Oplysning om homoseksualitet og diskrimination på arbejdspladsen LO, Landsorganisationen i Danmark

Projekt Kulturlabyrint AFS-Interkultur

Queer Festival 2007 Mathias K. Hansen

Skab rum for ældre mænd/mandlige seniorer på arbejdsmarkedet, projekt 1 Ældre Sagen

Sommerferie med kvinder og børn på et vandrerhjem på Sjælland Kontaktgruppen for indvandrere, 

 fl ygtninge og danskere i Nærum

Støtte til lancering af og dialog om integrationsværktøj VoxFemininum

Tilgængelighed på Internettet Foreningen af Danske Døvblinde

Ud af usynligheden – en undersøgelse om ældre homoseksuelle Gerontologisk Institut

 

PULJE B  

Copenhagen Pride Week 2007 Copenhagen Pride

Formidling af fi lmen “Diskrimination gør ondt” Institut for menneskerettigheder

Glad-Forsamlingshus TV-GLAD Fonden

Konference om lige muligheder for alle i psykiatrien Gallo Huset

Kunst skelner ikke mellem mennesker FOF ved Køge Bugt

Kvinder med tørklæde Århus kommune

Lige Muligheder: Hvad, hvordan og hvorfor? Københavns Universitet

Lige muligheder og rettigheder til de etniske handicappede Radio Håb

Mangfoldighed i sygeplejeuddannelsen Sygeplejeskolen i Hillerød

Mangfoldighed, mennesker og muligheder Sprogcenter Vest

Mangfoldighed og lige vilkår for alle på Randersgade skole Stine Hjorth Pedersen

Minoriteter blandt minoriteter – åbenhed og respekt Foreningen Brobyggeren

MOVE TV – mennesker og ressourcer MOVE TV c/o Kulturværkstedet Dagmar

Veje til lige muligheder på arbejdspladsen Foreningen Nydansker

Virksomhedsstafetten 2007 Institut for menneskerettigheder

 

PULJE C  

At tale med ældre mænd med psykiske vanskeligheder Selskab for Mænds Sundhed

Blandede Bolcher Fribo

Debatarrangement om “Køn og de videregående uddannelser” VoxFemininum

Fotoprojekt for piger Anita Sørensen

“Gidsel – en historie i virkeligheden” – en interaktiv dramaworkshop om kultur, 

religion og integration Mira Rønje

Hop ud ind i historien – sprogstimulerende historieformidling Nationalmuseet

Hver kvinde har en stemme Hennah.dk – netværk for etniske 

 minoritetskvinder i Danmark
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Identitet Foreningen for Etnisk Ligestilling

Inklusion.dk Inklusion

Interviewbog samt netversion: Lesbisk med forsinkelse Annie Worsøe

Kendskab til hinanden Foreningen mor

Konference: “Kommunalbestyrelser – hvor er de yngre kvinder?” Kvinderådet

Kulturbasar i forbindelse med integrationsrådsvalg i 

Sønderborg Kommune/Årets brobyggerpris Sønderborg Kommune

Kulturmøder for familier på tværs af traditioner FOF Århus

Kunsten at dele Amnesty Internationals lokalforening i Aalborg

Kvindeklubben, workshops C:NACT-Fonden

Lige ret og lige muligheder – Letlæst temaavis Avisen Overblik

Mangfoldighed, anerkendelse og respekt – udvikling af materiale til interkulturel 

undervisning i børnehaveklassen til 3. klasse Petra Daryai-Hansen

Mimers Brønd og Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende 

samarbejde omkring demens Rådgivnings- og kontaktcentret for 

 demensramte og pårørende

TV-spots om psykiatribrugere  “Landsforeningen for nuværende og 

 tidligere psykiatribrugere “

Min sexede kultur – 30 foredrag om bøsser og lesbiske med anden 

etnisk baggrund end dansk Landsforeningen for bøsser og lesbiske

Nej til diskrimination Radikal Ungdom (RU) og Venstres Ungdom (VU)

Nydanske kvinders lige muligheder og aktive samfundsdeltagelse 07 EVA’s ARK

Workshoppen BRYD Teatret Zeppelin og Camp X

NæstekærLIGHEDEN Kaywan Mohsen

OBS (Oplysninger til Borgerne om Samfundet) udsendelser om mennesker med synshandicap Instituttet for blinde og svagsynede

Projekt – Dialogkampagne: “brug dine ressourcer – gør en forskel i morgen” Frivilligcenter Lolland

Qvindelige kompetencer i spil Zenaria A/S

Seksualitetskampagne DGS Frederiksborg

Så forskellige, men alligevel ens Kulturhuset

Teaterprojektet SLUTSPIL – opført af fi re scleroseramte SLUTSPIL-projektet

Temadag “Forskellighed en styrke” Dronningens Ferieby

Toner fra himlen URI Danmark

Uddannelse er vejen til beskæftigelse Ikast-Brande kommune

Unge møder unge Lotte Rosdal Christiansen

Ungexpressen Foreningen Ungexpressen

Vi vil gøre en forskel! DSI Viborg

FÆLLES LANDSDÆKKENDE INITIATIVER  

Afslutning på Året for Lige Muligheder for Alle 2007 / overlevering af året til 

Interkulturel Dialog 2008, konference på Nationalmuseet  Minister for Ligestilling og SELMA

“At gå i ét med tapetet”, TV-spot om mangfoldighed i arbejdslivet Institut for Menneskerettigheder

Avisen – “Lige muligheder for alle” Minister for Ligestilling og SELMA

Brug for Alle Unge – kampagne Integrationsministeriet 

Clips-konkurrence – lav en mangfoldighedsfi gur ud af papirclips Minister for Ligestilling 

Debatmateriale om Lige muligheder for alle – udsendt til folkeskoler Minister for Ligestilling og SELMA

Den forbandede kærlighed – 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel 

mangfoldighed, publikation Malene Fenger-Grøndahl og 

 Marianne Nøhr Larsen
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”Det levende bibliotek”- en del af Europarådets program ”Ungdom for 

menneskerettigheder og socialt sammenhold” – “udlånt” på årets 

Skanderborg Festival og Langelandsfestivalen” Dansk Ungdoms Fællesråd

Essaykonkurrence om Lige Muligheder for Alle for skolens ældste klasser Dansklærerforeningen og Minister for Ligestilling

EU-afslutningskonference for Året for Lige Muligheder for Alle 2007 i 

Lissabon med dansk delegation EU-Komissionen og det 

 portugisiske formandskab

EU’s ligestillingspolitik fylder 50 år, jubilæumsartikel Minister for Ligestilling

EU Truck Tour EU-Komissionen og Minister for Ligestilling

Film om rettigheder og retsbeskyttelse Institut for Menneskerettigheder

Giv racisme det røde kort Spillerforeningen og Integrationsministeriet

GIVPLADS.NU, debatintiativ  Salon Oriental og Landsforeningen for 

 Bøsser og Lesbiske 

Kampagnefi lm om lige muligheder for alle Minister for Ligestilling

“Lige muligheder for alle i uddannelse”, konference  Undervisningsministeriet, Den danske 

 UNESCO-nationalkommission, 

 Statens Pædagogiske Forsøgscenter og 

 Institut for Menneskerettigheder

“Lige muligheder for kvinder og mænd – Gør EU en forskel?”, konference Europa-Kommissionen i Danmark, 

 Minister for Ligestilling, 

 Folketingets Internationale Ligestillingsudvalg 

 og Københavns Universitet 

“Mars – Spirit of Humanity”, debat- og rollespil Minister for Ligestilling og SELMA

“Medborgerskab – unge som aktive frivillige”, projekt  Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

MIAPRISEN 2007 Institut for Menneskerettigheder og 

 Minister for Ligestilling

“Rejsen til lande for lige muligheder for alle”, bog Institut for Menneskerettigheder

“Skal der være fl ere kvindelige chefer”, debatarrangement Politiken

Skoleavisen – temanummer om mennesker og mangfoldighed Skoleavisen, Minister for Ligestilling og SELMA

UNG-bladet – artikler om mangfoldighed og plads til forskellighed  UNG-bladet og Minister for Ligestilling

“Åbningskonference i for Året for Lige muligheder for Alle 2007 i Berlin, 

med dansk delegation “ Det tyske Formandskab

www.lige07.dk Minister for ligestilling

REGERINGENS INITIATIVER  

Ambassadør-kit indeholdende budskabskort med spørgsmål om lige muligheder og 

tre personlige fortællinger – udsendt til folkeskoler Minister for Ligestilling

“Diversity through Equality in public administrations in Europe”, konference Personalestyrelsen 

“Etniske kvinder får midler til initiativer, der skal styrke deres netværk og beskæftigelse” Integrationsministeriet

Evaluering af året LG Insight for Minister for Ligestilling

”Hvorfor ikke?”, kampagne: Fireårig holdningsbearbejdende kampagne om kønsbestemte 

fordomme og kønsrollemønstre i familier med anden etnisk baggrund” Minister for Ligestilling

Fremsættelse af lovforslag om ændring af ligestillingsloven Minister for Ligestilling

Hjemmesiden www.lige07.dk Minister for Ligestilling

“Lige muligheder for alle – virker loven i praksis?”, konference for lokale Beskæftigelsesråd Arbejdsmarkedsstyrelsen og 

 Beskæftigelsesministeriet

Mangfoldighedsværktøj Personalestyrelsen

“Nedsættelse af Styregruppen for EU’s år for lige muligheder for alle 2007 (SELMA)” Minister for Ligestilling

Nedsættelse af udvalg, der kigger på fordele og lemper ved generelt forbud mod 

diskrimination på grund af handicap Velfærdsministeren
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Uddeling af Integrationsprisen 2007 Integrationsministeriet

Udnævnelse af folkeskoleelever til ambassadører og spil af rollespillet 

”Mars – Spirit of Humanity” med deltagelse af Minister for Ligestilling Minister for Ligestilling

Åbningsevent i Haderslev, Odense, Århus og København for Året for Lige Muligheder for Alle 2007  Minister for Ligestilling
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L ige muligheder for alle handler om forskellighed og om lighed. Det handler 

om fællesskab og i høj grad om det enkelte menneske. På EU-plan er der sket 

fremskridt for at fjerne forskelsbehandling og fremme lige muligheder for alle, 

men der er stadig meget, som kan forbedres. Derfor blev 2007 udpeget til ’Det Eu-

ropæiske År for Lige Muligheder for Alle’. Året handlede om at bekæmpe forskelsbehan-

dling på grund af alder, handicap, køn, race, religion eller seksuel orientering. Europa-

parlamentets og Rådets formål med året har været at fremme et samfund præget af 

større samhørighed. Og samtidig øge befolkningens bevidsthed om et retfærdigt og 

solidarisk samfund – uden diskrimination. De 27 EU-lande plus Norge, Island og Liech-

tenstein har i løbet af 2007 derfor planlagt og gennemført hundred evis af aktiviteter og 

oplysningskampagner. 

Aktiviteter og kampagner, hvis formål har været at sætte gang i en debat om fordelene 

ved en mangfoldig befolkning. 

Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle har vist, at alle mennesker har res-

sourcer, som kan gøre nytte i samfundet. At det, der tæller, er hvad du kan, ikke hvor du 

kommer fra, eller hvordan du ser ud.

Udgivet af Ligestillingsafdelingen i forbindelse med Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle.


