
Referat
Udvalget for mangfoldighed og ligestilling
Møde i Udvalget for mangfoldighed og ligestilling
03/14/2019 15:00 - 03/14/2019 17:00
Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C

Punkt 1: Godkendelse af referat samt gennemgang af dagsordenen (fast punkt) (15:00-15:05)

Afbud: Susanne Hoeck; Thune Korsager; Helle Bach Lauridsen; Lene Hartig; Mads Hedelund og Mette Hvid
Johannesen.

Referatet blev godkendt.

Der blev spurgt ind til, hvad status er på kønsneutrale toiletter ved fremtidig byggeri. Per Jensen lovede at
følge op på sagen, og orientere om det på det kommende møde i Udvalget.

Punkt 2: Orientering om temadrøftelsen i Økonomiudvalget den 27.2 vedr. kønsligestilling (15:05-15:10)

Per Jensen og Mette Bjerre (som sidder i Økonomiudvalget) orienterede om temadrøftelsen om
kønsligestilling på Økonomiudvalgsmødet den 27.2.19.

(Se eventuelt referat samt mødebilag her: https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-
referater/vis-dagsorden/v/16009/Okonomiudvalget/Referat/2019-02-27/?agendaId=382513#1 )

Økonomiudvalget fik tre oplæg fra forvaltningen (orientering om tidligere arbejde vedr. flere kvinder i
øverste ledelseslag fra 2007; mænd i omsorgsfag (MSO); og mænd i de pædagogiske fag (MBU)). På
Økonomiudvalgsmødet blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde en status på, hvad der konkret
gøres i de forskellige Magistratsafdelinger for at få flere kvinder i de øverste ledelseslag. Desuden blev det
besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe (Mette Bjerre, Louise Lindskrog og Mahad Yussuf), som skal
planlægge et kommende temamøde (datosat til den 29.8.19) om kønsligestilling med blandt andet inslag
fra forskere.

https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/Okonomiudvalget/Referat/2019-02-27/?agendaId=382513#1
https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/Okonomiudvalget/Referat/2019-02-27/?agendaId=382513#1


I forlængelsen af orienteringen var der i udvalget en længere drøftelse af, hvad der skal til for at bryde med
traditionelle opfattelser af kvinde-fag og mande-fag og den lave repræsentation af kvinder på de øverste
ledelsesniveauer.

Der var i udvalget en stor interesse for emnet, og det blev besluttet at arbejde videre med, at
kønsligestilling måske skal være indsatsområdet i det nye Kommissorium for Udvalget for mangfoldighed
og ligestilling (2020-2021).

Punkt 3: Orientering om LGBT+hus (15:10-15:15)

Per Jensen orienterede om, at der den 18.3 bliver nedsat en ny LGBT+hus bestyrelse, og at Per Jensen,
Stinne Skammelsen og Ajla Dzubur den 26.3 afholder et møde med bestyrelsen for at styrke samarbejdet
om et LGBT+hus.

Den tidligere bestyrelse er ikke så interesseret i Tage Hansens Gade som lokation for huset, fordi det ligger
lidt langt fra centrum, og de er derfor bekymret for, om huset vil blive brugt. En anden mulighed, som
bestyrelsen er meget interesseret i, er AidsFondets lokaler på Østergade, hvilket der bliver arbejdet videre
med.

På sigt er det fortsat en mulighed, at LGBT+huset kan få lokaler i det nye sundheds- og frivillighus på Carl
Blocss Gade, når det står færdigt om 3-4 år.

Punkt 4: Orientering om Københavns Kommunes LGBTI+politik (15:15-15:25)

Lone Norlander Smith orienterede om et afholdt skypemøde, som Lone, Stinne og Per har haft med
Københavns Kommune omkring udarbejdelsen af deres nye LGBTI+politik. Politikken er udarbejdet i et
samarbejde mellem alle forvaltningerne og med inddragelse af frivillige foreninger og private
virksomheder. Nogle af indsatserne er afhængige af finiansering og det er således usikkert, om de bliver
iværksat.



Der er enighed om, at det er en flot og ambitiøs politik, og at det er meget positivit at flere initiativer og
projekter som allerede eksisterer bliver undersøttet yderligere i stedet for at starte meget nyt op.

Der er i udvalget en drøftelse af, om udvalget skal arbejde på at få en lignende politik i Aarhus Kommune.
Der er dog en bred enighed om, at de ressourcer det kræver at lave en sådan politik og følge op på den,
nok ikke står mål med effekten af politikken. Der arbejdes i stedet videre med kommissoriets
indsatsområder.

Punkt 5: Drøfte arbejdsgruppens oplæg vedr. fælles møde mellem udvalget og FMU (15:25-15:40)

På grund af manglende tid blev punktet udsat til næste udvalgsmøde.

Punkt 6: Drøfte kønsneutrale fodgængersignaler (15:40-15:55)

Lone Norlander Smith orienterede om presseforløbet vedr. kønsneutrale lyskryds. Kort fortalt var det
Kristelig Dagblad, der foreslog at etablere kønsneutrale lyskryds, og rettede henvendelse til Lone, for at
høre hvad hun synes om det. Hvortil Lone svarede, at det ville hun drøfte med Udvalget for mangfoldighed
og ligestilling. Efterfølgende har der været en mediestorm omkring kønsneutrale lyskryds, hvor der er
blevet fremstillet som om at flere politikere - blandt andet Lone - selv har foreslået at sætte det på
dagsordenen.

Udvalget var meget enig med Lone i, at der ikke skal arbejdes på at få etableret kønsneutrale lyskryds. Der
er enighed om, at gruppen af LGBT+personer har udfordringer ift. sundhed, ensomhed og diskrimination -
som slet ikke løses ved at lave kønsneutrale lyskryds, men at der skal gøres langt vigtigere og mere
fundamentale ting for at hjælpe målgruppen.

Det blev besluttet, at Lone udarbejder en kronik/pressemeddelsels og sender til medierne. Den kan blandt
andet læses på Udvalgets hjemmeside:

https://aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/udvalget-for-mangfoldighed-og-ligestilling/#9

Punkt 7: Drøfte resultaterne fra LGBT+survey undersøgelsen (15:55-16:35)

Stinne præsenterede rapporten. Der var et par ønsker til mindre præciseringer, som Stinne beder Epinion
lave.

https://aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/udvalget-for-mangfoldighed-og-ligestilling/#9


Det blev besluttet at drøfte rapporten igen på næste udvalgsmøde, hvor der er bedre tid og flere
medlemmer tilstede.

Endvidere besluttes det at vente med at offentliggøre rapporten til, at den har været drøftet på næste
udvalgsmøde (hvor der er bedre tid og flere medlemmer repræsenteret). Desuden er det relevant i
sammenhæng med offentliggørelse af rapporten at reklamere for debatarrangementet op til priden.

Punkt 8: Drøfte om Udvalget skal deltage i Talk Town (16:35-16:50)

Line og Sheila fra Talk Town præsenterede konceptet og kom med forslag til, hvad Udvalget eventuelt kan
bidrage med.

Udvalget var enige om, at Talk Town kunne være en god ramme til at sætte fokus på indsatsen "mod til
rummelighed".

Der kan laves et debatarrangement med fokus på mod til rummelighed og eventuelt også en form for
kaffe-møde, hvor gæster/deltager kan komme forbi og tage en snak med udvalgsmedlemmerne omkring
hvad udvalget laver, og hvad gæsterne/deltagerne synes udvalget skal lave.

Debatarrangmentet kunne være a la Shitstorm på P1 med Abdel Aziz Mahmoud og Mads Aagaard.

Det blev besluttet, at Per og Stinne skal udarbejdet et forslag til drøftelse på næste udvalgsmøde.

Kort fortalt er Talk Town:

• Dato: lørdag d. 28. september 2019 Adresse: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C



• Talk Town er en folkelig debatfestival; en samtaleby om køn, ligestilling og feminisme; et forum for
dialog på tværs af faglig og personlig erfaring; et sted for nysgerrighed, netværksdannelse og dialog.
Talk Town skaber rammerne og det er aktørerne, der skal skabe indholdet

• Arrangører vil i de fleste tilfælde skulle betale et deltagergebyr på 1500 DKK for afholdelsen af et
arrangement. Dette gebyr dækker: lokaleleje, teknisk afvikling, stagemanager, teknisk udstyr og
markedsføring

• Det er Kvinderådet der står bag, og det har været arrangeret i KBH i 3 år, og nu for første gang i
Aarhus. Kvinderådet blev stiftet i 1899 og er en paraplyorganisation, der i består af 42 forskellige
samfundsorganisationer, og arbejder på at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at
fremme ligestilling, nationalt og international

Punkt 9: Kommunikation, har udvalget noget som skal kommunikeres (fast punkt) (16:50-16:55)

Det blev drøftet under punkt 6 og 7.

Punkt 10: Eventuelt (fast punkt) (16:55-17:00)

Der var ingen punkter under eventuelt.


