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Vi har modtaget jeres fælles åbne brev af den 11. marts 2016 til uden-

rigsministeren og ligestillingsministeren.  

 

På mange måder er vi enige i jeres betragtninger omkring de mange ud-

fordringer, vi ser globalt. Vi deler jeres bekymring for, at globale frem-

skridt på ligestillingsområdet er ved at blive rullet tilbage. Ligesom vi er 

opmærksomme på, at mindre progressive lande er i gang med at udfor-

dre kvinders lige muligheder og lige rettigheder.  

 

Regeringen tager og har hele tiden taget kvinders rettigheder meget al-

vorligt og arbejder aktivt for at fremme ligestilling internationalt. Derfor 

var Danmark blandt andet sammen med Kina, Mexico og Kenya (G4-

landene) vært for et særligt højniveau arrangement ved sidste års Gene-

ralforsamling i FN i New York, hvor vi bad verdens lande om at forplig-

te sig til at gennemføre Beijing handlingsplanen. Statsministeren deltog i 

panelet sammen med de andre regeringsledere, og der var deltagelse af 

det højeste antal ministre/regeringsledere nogensinde i en international 

ligestillingssammenhæng. I forbindelse med markeringen skrev ministe-

ren for børn, uddannelse og ligestilling til alle lande i ECE regionen for 

at opfordre til at fortsætte og styrke implementeringen af handlingspla-

nen. Og sammen med bl.a. kulturministeren er vi meget aktivt engageret 

i forberedelsen af det danske værtskab for den internationale Women 

Deliver konference i maj 2016.  

 

Så det undrer os, at I skriver, at regeringen ikke bekymrer sig om kvin-

ders rettigheder, at vi ikke arbejder aktivt for at præge den internationale 

dagsorden, at vi ikke bekæmper vold mod kvinder, og at Danmark var, 

men ikke længere er et foregangsland på ligestillingsområdet.  

 

Vi har igangsat en række målrettede initiativer til bekæmpelse af vold i 

nære relationer. Senest i denne uge lancerede ministeren for børn, ud-

dannelse og ligestilling i samarbejde med justitsministeren en række helt 
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nye tiltag for at bekæmpe stalking. I januar kom regeringen med udspillet 

”Respekt for voldtægtsofre” med en række konkrete initiativer, der for-

bedrer den samlede indsats mod voldtægt og sikrer, at ofrene mødes på 

en god og ordentlig måde. Udspillet kommer i forlængelse af at regerin-

gen har lavet en markant skærpelse af straffen for voldtægt. Bekæmpel-

sen af vold i nære relationer har været på dagsordenen i mange år lige-

som Danmark har været aktiv i forhold til at bekæmpe kønsbaseret vold i 

konfliktsituationer, siden FN’s sikkerhedsråd satte sagen på den interna-

tionale dagsorden i 2000, senest markeret med en ambitiøs handlingsplan 

for kvinder, fred og sikkerhed fra 2014. Danmark har siden 2002 haft en 

række handlingsplaner til bekæmpelse af vold i familier og nære relatio-

ner, og vi har altid stået bag disse handlingsplaner. Ligesom vi altid har 

nydt godt af et konstruktivt samarbejde med ngo’er på området. Derfor 

har vi svært ved at se, hvad I mener, når I skriver, der mangler handling 

på området. 

 

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at mini-

steren for børn, uddannelse og ligestilling netop har lanceret sin første 

Perspektiv- og Handlingsplan, der tager udgangspunkt i kvinders ligheds- 

og frihedsrettigheder. Perspektiv- og Handlingsplanen bygger på den 

basale overbevisning, at netop vold, menneskehandel og social kontrol 

udfordrer disse rettigheder, og at vi derfor skal sætte målrettet ind med 

støtte, forebyggelse og retsforfølgelse. I planen opridses konkrete tiltag, 

herunder også for de flygtninge, som kommer til Danmark, og som rege-

ringen bl.a. vil oplyse om ligestilling og kvinders rettigheder. 

 

Danmark fortsætter desuden sit vigtige samarbejde med en række centra-

le internationale aktører for fremme af piger og kvinders rettigheder, 

herunder UN Women, og støtter herigennem den internationale ligestil-

lingsindsats. 

 

På den kommende Kvindekommissions samling vil vi på ingen måde 

give køb på fortidens landvindinger som fri abort, adgang til uddannelse, 

arbejde og politisk deltagelse. Tværtimod vil vi, som altid, være dem, der 

konstant forsøger at løfte barren for den globale ligestilling – ikke mindst 

i forhold til kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.  

 

Det har altid været sådan, at ministre, embedsmænd og ngo’er har stået 

sammen i forbindelse med forhandlingerne i New York. I er for eksem-

pel, modsat mange andre lande, inkluderet i delegationen, og har derfor 

lejlighed til at følge forhandlingerne. Vi ser frem til, at vi i fælleskab bru-

ger den næste uge til at arbejde for kvinders ligestilling og rettigheder 

globalt.  
 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen og Ellen Trane Nørby 


