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LIGESTILLING I DK
HVAD ER LIGESTILLING? 
Ligestilling betyder, at mænd og kvinder er lige meget værd, og at de skal behandles lige. Det 
betyder også, at de har de samme rettigheder, pligter og muligheder. Danmark har en lov 
om ligestilling, der skal give lige muligheder, lige indflydelse og lige integration i samfundet 
for kvinder og mænd.

Det er ulovligt at behandle kvinder og mænd forskelligt på grund af deres køn både i fx butikker 
og på arbejdsmarkedet. Det er også ulovligt at behandle folk forskelligt på grund af hudfarve, 
etnisk oprindelse, seksuel orientering og religiøs eller politisk overbevisning. Man må heller 
ikke bede andre om at forskelsbehandle.

Alle, både kvinder og mænd, har frihed til at mene og tro på det, de vil. Alle har også ret til at 
leve deres liv, som de selv ønsker det, inden for lovens rammer.

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd:

Kap. 1, § 1: ”Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder 
lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med 
udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke 
direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og 
sexchikane”.
Kap. 2, § 2:  ”Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbe-
handling på grund af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af 
køn betragtes som forskelsbehandling”.

Der findes både direkte og indirekte forskelsbehandling. Direkte forskelsbehandling kan for 
eksempel være, at man ikke får et job, man har søgt, alene på grund af sit køn eller etnisk 
oprindelse.

Indirekte forskelsbehandling er, når et kriterium eller en praksis umiddelbart virker neutral, 
men alligevel vil stille en person ringere på grund af deres køn. Eksempelvis har Den Kongeli-
ge Livgarde tidligere haft et højdekrav på minimum 175 cm. Dette har indirekte stillet kvinder 
dårligere i forhold til at blive optaget i Livgarden, da kvinder generelt er lavere end mænd, og 
derfor kan have svært ved at opfylde kravet. Nu er højdekravet ændret, så kvinder minimum 
skal være 169 cm.

Hvis du oplever at blive forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet. Du 
kan læse mere her: https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet.

BASALE RETTIGHEDER OG PLIGTER
Kvinder og mænd har de samme rettigheder i Danmark. Både kvinder og mænd har ytrings-
frihed, religionsfrihed og stemmeret. Det betyder at; 1) alle må sige og skrive, hvad de mener, 
med kun nogle få begrænsninger; 2) alle frit må vælge religion og; 3) alle må stemme til valg. 
Dette står i den danske grundlov, som er den øverste lov i Danmark.

KÆRE LÆSER
I Danmark har kvinder og mænd de samme rettigheder, pligter og muligheder – de har ”Ret 
til ligestilling”! Det har stor betydning for livet i Danmark, fordi det for eksempel betyder, at 
både kvinder og mænd er på arbejdsmarkedet, og derfor bliver børn passet i vuggestuer og 
børnehaver inden de starter i skole. Det har også betydning for familielivet, fordi kvinder og 
mænd deler husarbejde og ansvar for børnenes omsorg og opdragelse mellem sig og har lige 
rettigheder i forhold til ægteskab og skilsmisse. Børn og unge af begge køn skal behandles 
lige og har lige ret til at vælge uddannelse, fritidsinteresser, venner og partner. 

Alt dette og meget mere kan du læse om i dette kursushæfte. Hæftet handler om ligestilling 
og ligeværd mellem mænd og kvinder i Danmark og om hvilke rettigheder og pligter, du har, 
vedrørende ligestilling i familielivet, arbejdsmarkedet, og i det offentlige rum. I hæftet kan du 
få viden om den danske ligestillingslovgivning og om generelle værdier og forventninger til 
borgere i det danske samfund.

Hæftet kan bruges som opslagsværk og er et supplement til undervisningsforløbet ”Ret til 
ligestilling”, der er beregnet til sprogskoler samt klubber og foreninger for etniske minoriteter 
eller med fokus på integration. Forløbet er udviklet i foråret 2018 i et samarbejde mellem Als 
Research samt Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet i Dansk Flygtningehjælp på 
opdrag fra Ligestillingsafdelingen for ligestillingsministeren. Derudover skyldes tak til Lær-
dansk sprogskolerne i Århus og Odense, Odense Kommune og Københavns Kommune for 
deres bidrag til udviklingen af undervisningsmaterialet.

GOD LÆSELYST

https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet


6 7

LIGESTILLINGENS HISTORIE I DK
Ligestillingen mellem kvinder og mænd har udviklet sig meget gennem de sidste 100 år i 
Danmark. For 100 år siden havde kvinder på mange områder ikke de samme rettigheder 
som mænd. Det er kommet med årene, ved at mennesker i Danmark og i resten af verden 
har kæmpet for ligestilling. Blandt andet er ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark 
påvirket af udviklingen i andre europæiske lande, og af at Danmark har tilsluttet sig en række 
internationale aftaler, herunder FN’s menneskerettighedskonvention og børnekonvention.

Kampen for ligestilling har gennem tiden fokuseret på kvinder og kvinders rettigheder, fordi 
kvinder på mange områder har været dårligere stillet end mænd. Eksempelvis måtte kvin-
der en gang ikke stemme eller stille op til valg, og de fleste uddannelser og offentlige hverv 
var ikke tilgængelige for kvinder. I de senere år er der dog også kommet mere fokus på, at 
ligestilling også gælder for mænd, og at mænd også har rettigheder i forhold til eksempelvis 
forældreorlov.

Arbejdsdelingen mellem kønnene begyndte at ændre sig i takt med industrialiseringen, der 
kom til Danmark i midten af 1800-tallet. Kvinden var dog stadig underlagt manden på de 
fleste områder. Mange steder begyndte kvinder derfor at gøre oprør mod uligheden mellem 
kønnene og kæmpe for lige rettigheder.

Den danske kvindebevægelse opstod i 1871 med stiftelsen af Dansk Kvindesamfund. Den 
byggede på de tanker om frihed, der opstod med den franske revolution i 1789. Det var på det 
tidspunkt især kvinders valgret, der var i fokus, og i 1915 indførte man stemme- og valgret for 
kvinder i Danmark. Indtil 1920’erne skete der også fremskridt i forhold til ligestilling i ægte-
skabet, blandt andet med hensyn til økonomi, forældremyndighed og skilsmisse.

Kampen for ligestilling blev igen meget stærk i slutningen af 1960’erne og i 1970’erne, hvor 
flere og flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. Her opstod blandt andet den store kvin-
debevægelse ’Rødstrømperne’. Nu var der blandt andet fokus på ligeløn, kvindens ret til at 
bestemme over sin egen krop og et opgør med kvinden som sexobjekt.

Der var stor opbakning til kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder, og det fik be-
tydning for både lovgivningen og den offentlige mening. Kvinder blev efterhånden ligestillet 
med mænd i lovgivningen på stort set alle områder. Unge kvinders deltagelse i uddannel-
se og på arbejdsmarkedet var også nogenlunde den samme som unge mænds allerede i 
1970’erne. Efterfølgende steg kvinders generelle deltagelse på arbejdsmarkedet, efterhån-
den som generationen af ’husmødre’ gik på pension.

Der er dog stadig forskelle mellem kønnene på arbejdsmarkedet. Blandt andet med hensyn 
til løn, erhverv og hierarki. Der er stadig langt flere kvinder end mænd i traditionelle ’kvin-
defag’, der har at gøre med omsorg, opdragelse og pleje. Samtidig er der stadig langt flere 
mænd i traditionelle ’mandefag’ som håndværk, økonomi og forskning. Den historiske ud-
vikling betyder, at der er forskel på den løn, som henholdsvis mænd og kvinder får, bl.a. fordi 
kvinder oftere er ansat i det offentlige, mens mænd er ansat i det private, hvor der er højere 
løn. Der er også fortsat flere mandlige end kvindelige ledere. Eneste undtagelse fra ligebe-
handlingsprincippet er, at mænd har værnepligt og kan blive indkaldt til militærtjeneste, når 
de fylder 18 år. Denne pligt har kvinder ikke.

Både mænd og kvinder har indflydelse på politiske beslutninger i Danmark. Alle myndige 
kvinder og mænd over 18 år har stemmeret ved politiske valg, hvis de har fast bopæl i Dan-
mark. Hvis man ikke har dansk statsborgerskab, kan man dog kun stemme ved kommunale, 
regionale og Europaparlamentsvalg. Både kvinder og mænd kan stille op som kandidater til 
valg. Det er vigtigt, at alle, der må stemme, bruger deres stemmeret. På den måde kan de 
valgte politikere repræsentere alle i Danmark.

Man kan også være med til at påvirke samfundet gennem foreninger og frivilligt arbejde. 
Derfor kan man deltage i foreninger eller politiske debatter, hvis man ønsker at få mere ind-
flydelse. Man kan også udføre frivilligt arbejde. 
Der findes mange forskellige foreninger i Danmark, for eksempel indenfor sport, hobby, poli-
tik, religion, velgørenhed og humanitære formål. Man kan også deltage i forældrerådet i sine 
børns skole eller daginstitution, i kommunernes integrationsråd, eller i boligforeningen, hvor 
man bor.
Man kan også vælge at stifte sin egen forening. Der er forenings- og forsamlingsfrihed i Dan-
mark. Det betyder, at alle har ret til at oprette en forening. Foreningen skal dog have et lovligt 
formål. Kvinder og mænd har lige adgang til foreninger og politisk deltagelse og har derfor 
mulighed for lige indflydelse.
Kvinder og mænd har også de samme pligter. Alle Danmarks borgere har nogle borgerplig-
ter, altså ting de skal som borgere i landet. Alle har for eksempel pligt til at betale skat og til 
at gå i skole i 10 år. Forældre har pligt til at forsørge deres børn, og ægtepar har pligt til at 
forsørge hinanden. Alle raske kvinder og mænd har også pligt til at forsørge sig selv og/eller 
til at arbejde og bidrage til samfundet.

RETSSAMFUND OG TILLID
Det danske samfund bygger på en tillid til fællesskabet, til de politikere, vi har valgt, og til de 
embedsmænd, der har ansvar for vigtige funktioner i samfundet. Det bygger også på en tillid 
til, at alle i samfundet bidrager så godt, de kan, og ikke begrænser andres frihed.

Offentlige myndigheder skal sikre alle borgeres rettigheder og skal sørge for at behandle 
alle lige. Danske embedsmænd er blandt de mindst korrupte i verden.  Det er vigtigt, for-
di offentlige myndigheder kan gribe ind, hvis der er bekymring for, at borgerenes rettig-
heder krænkes, fx i familien. 

Et retssamfund er et samfund, der; 

1) har et veludviklet og velfungerende retssystem; og som 2) bygger på principper som lighed 
for loven, retssikkerhed, adskillelse af statsmagterne og folkets ret til at bestemme. I et rets-
samfund har borgerne nogle grundlæggende rettigheder og friheder. De har også en pligt 
til at overholde landets love, og de har krav på en retfærdig behandling hos de offentlige 
myndigheder og instanser.

Danmark er i 2018 blevet kåret til verdens bedste retssamfund af den internationale organi-
sation World Justice Project.

I de følgende kapitler kan du læse mere om ligestilling i Danmark - i det offentlige rum, på 
arbejdsmarkedet og i familien.

§
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VIGTIGE ÅRSTAL FOR LIGESTILLING I DANMARK
1683: Danske Lov bliver vedtaget. Det betød blandt andet, at manden ikke længere må 
afstraffe sin kone fysisk.
 
1814: Den første folkeskolelov bliver vedtaget. Både piger og drenge får undervisningspligt. 
 
1857: Myndigheds-, nærings- og arveloven vedtages. Ugifte kvinder bliver nu myndige, når 
de fylder 25 år. Ugifte kvinder får også samme ret til næringsbrev som mænd, og har der-
med lov til at drive deres egen forretning. Den nye lov betyder også, at de kan arve på lige 
fod med mandlige slægtninge.

1875: Kvinder kan komme på universitetet, dog ikke det Teologiske Fakultet.

1880: Gifte kvinder får ret til at bestemme over deres egen løn.

1899: Gifte kvinder bliver myndige på lige fod med ugifte. Mandens ret til at bestemme 
over fælleseje begrænses.

1901: Kvinder, der arbejder i industrien, får ret til fire ugers barselshvile med mulighed for 
økonomisk støtte uden krav om tilbagebetaling, og uden at kvinden mistede sine borger-
rettigheder.

1908: Kvinder opnår ret til at stemme og stille op ved kommunalvalg. Enker, fraskilte og 
nygifte får ret til forældremyndighed over deres egne børn.

1912: Vielsesritualet ændres, så kvinden ikke længere skal love at være manden underda-
nig i ægteskabet.

1915: Kvinder opnår stemmeret og valgbarhed til Rigsdagen (det, der i dag svarer til Folke-
tinget).

1921: Kvinders lige adgang til alle offentlige hverv, med undtagelse af militære og kirkelige 
stillinger, vedtages ved lov.

1922: Gifte kvinder får sideordnet forældremyndighed over egne børn. Faren er dog stadig 
værge.

1924: Danmark får sin første kvindelige minister, Nina Bang, som også bliver verdens første 
kvindelige minister i en demokratisk valgt regering.

1948: Danmark får sin første kvindelige borgmester, Eva Madsen, såvel som sine første kvin-
delige præster, Johanne Andersen, Ruth Vermehren og Edith Brenneche-Petersen.

1950: Danmark får sine første kvindelige dommere.

1957: Kvinder får nu ret til at være værge for egne børn ligesom mænd.

1961: Kvinder kan nu beholde deres eget efternavn, når de bliver gift.

1966: P-pillen frigives i Danmark.

1971: Kvinder får adgang til militæret.

1973: Loven om fri abort vedtages.

1976: Lov om lige løn for lige arbejde vedtages.

1978: Lov om ligebehandling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet vedtages.

1983: Barselsorloven forlænges til 24 uger, og mænd får mulighed for at holde fædreorlov.
Gifte kvinder bliver selvstændige skatteborgere.

1985: Lov om fælles forældremyndighed vedtages.

1995: Danmark får sin første kvindelige politidirektør og sine to første kvindelige biskopper.

1999: For første gang er der lige mange kvindelige og mandlige studerende på de lange 
videregående uddannelser.

2000: Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder vedtages.

2002: Barselsorloven forlænges til 52 uger. Faren har ret til 2 uger lige efter fødslen, mo-
ren har ret til fire uger før og 14 uger efter fødslen. De øvrige 32 uger kan fordeles mellem 
begge forældre efter eget valg.

2007: Ny forældreansvarslov vedtages. Forældre har som udgangspunkt fælles forældre-
myndighed over deres børn.

2011: Danmark får sin første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt.
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LIGESTILLING I DET OFFENTLIGE RUM
Mænd og kvinder har lige ret til at færdes i det offentlige rum. Det vil sige, at begge køn kan 
forsamle sig og bruge det offentlige rum, som de ønsker. Butikker, restauranter og andre of-
fentligt tilgængelige virksomheder må ikke behandle nogle gæster dårligere end andre som 
følge af fx deres køn eller etniske oprindelse.

Både gamle og unge af begge køn kan færdes offentligt på alle tider af døgnet. Både kvinder 
og mænd kan færdes alene, i selskab med andre af samme køn, eller i selskab med andre af 
det modsatte køn. Det er almindeligt, at både unge kvinder og unge mænd færdes ude til 
sent på natten i weekenderne. Det er også almindeligt, at unge mænd og kvinder i Danmark 
drikker alkohol. 

Mænd og kvinder har også lige meget ret til at sige deres mening i offentlige sammenhæn-
ge. Slagsmål, skrigen, råben eller anden larmende, voldelig eller fornærmelig adfærd er dog 
ikke tilladt. Man må heller ikke udvise ’uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til 
at genere andre eller vække offentlig forargelse’. Det vil blandt andet sige, at seksuel aktivitet 
i det offentlige rum er forbudt. Men det er helt almindeligt og lovligt for både ugifte par og 
ægtepar offentligt at kysse hinanden, kramme, holde i hånd osv. Dette gælder også for par 
af samme køn.

Håndtrykket er den mest almindelige hilsen i formelle sammenhænge eller mellem men-
nesker, der ikke kender hinanden så godt. Det forventes, at man giver hinanden hånden, når 
man møder hinanden, både mænd og kvinder. Det anses som uhøfligt, hvis man ikke vil give 
nogen hånden som hilsen.

Det er også almindeligt, at man krammer hinanden, når man mødes, hvis man kender hin-
anden privat. Det vil sige, at kvinder og mænd, eller piger og drenge, der er venner, sagtens 
kan give hinanden kram eller røre ved hinanden, uden at det betyder noget seksuelt, eller 
at man er kærester. Det er helt almindeligt, at både unge og ældre i Danmark har venner af 
begge køn.

PÅKLÆDNING
Både kvinder og mænd må klæde sig, som de ønsker i Danmark. Man skal respektere andres 
ret til selv at vælge deres påklædning, og man må ikke diskriminere folk på grund af deres 
beklædning.

Mange, især unge, kvinder i Danmark benytter deres ret til at være letpåklædte om somme-
ren eller i nattelivet. Dette siger ikke noget om deres sociale status i samfundet eller om deres 
moral. Det siger heller ikke noget om deres seksuelle tilgængelighed. Det betyder altså, at 
korte nederdele, nedringede bluser eller bare arme ikke er en invitation til berøring eller sex. 
Det er ulovligt og strafbart at forsøge at berøre, kysse og kramme nogen, der ikke selv ønsker 
det, uanset deres påklædning.

Der er dog nogle få undtagelser i forhold til retten til frit at vælge sin påklædning:

1) Man må ikke være helt nøgen eller vise sine kønsdele på offentlige steder (med und-
tagelse af særlige strande og andre områder, der er afmærket til dette formål).

 2) I 2018 er der vedtaget en ny lov, der forbyder tildækning af både mænds og kvin-
ders ansigt. Det vil sige, at man gerne må bære eksempelvis hat, hue, hijab eller cha-
dor, men at man ikke må bære eksempelvis elefanthue, maske, burka eller niqab.  Der 
kan dog være undtagelser. 

ARBEJDSMARKEDET OG LIGESTILLING
RET OG PLIGT PÅ ARBEJDSMARKEDET
Både kvinder og mænd bliver set som vigtige ressourcer for samfundet i Danmark. Langt de 
fleste af begge køn arbejder, også efter at de er blevet gift og har fået børn.

       
                  I 2017 var 81,5% mænd og 75,7% 
                  af kvinder mellem 15 og 64 år på    
                  arbejdsmarkedet.

75,7% 

Kvinder

100%

0%

81,5% 

Mænd

BESKÆFTIGELSESFREKEVENS 

FOR KVINDER OG MÆND

(Danmarks statistik)

2017
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Danmark er det, vi kalder et velfærdssamfund. Det vil blandt andet sige, at skolegang, uddan-
nelse og lægebehandling er gratis. Det betyder også, at alle, også folk, der er for syge eller for 
gamle til at arbejde, er sikret et forsørgelsesgrundlag. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis 
alle, der er i stand til det, arbejder og betaler skat. Det er gennem skatten, at vi kan have råd 
til at betale for velfærden. Velfærdssamfundet kan altså kun fungere, hvis både kvinder og 
mænd arbejder.

Også raske arbejdsløse i Danmark er sikret et forsørgelsesgrundlag. Alle kan komme til at stå 
uden job i en kortere eller længere periode. Hvis man i en periode med arbejdsløshed ikke 
har andre muligheder for forsørgelse, kan man modtage et beløb fra kommunen eller fra en 
a-kasse. Dette kræver dog, at både kvinder og mænd står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

LIGESTILLING PÅ ARBEJDSMARKEDET
Loven siger, at kvinder og mænd også skal behandles lige på arbejdsmarkedet. Det betyder, 
at kvinder og mænd skal have de samme arbejdsvilkår. Når man ansætter nogen, må man 
ikke foretrække et bestemt køn. Dette gælder også, hvis man skal afskedige nogen, eller hvis 
nogen skal forfremmes til en højere stilling. Man må for eksempel ikke skrive i en jobannon-
ce, at man helst vil ansætte en kvinde. Hvis en kvinde og en mand er lige kvalificerede til at 
udføre et stykke arbejde, må det ikke være kønnet, der afgør, hvem der får jobbet. En arbejds-
giver må heller ikke afskedige en medarbejder på grund af, at medarbejderen er gravid eller 
på barselsorlov. Dette ses som diskrimination. Arbejdsgiveren skal kunne bevise, at der er en 
anden grund til afskedigelsen. 

Loven siger også, at der skal være lige løn for lige arbejde. Det betyder, at mænd og kvinder 
skal have den samme løn, hvis de udfører den samme type arbejde, eller hvis arbejdet har 
samme værdi. Dog har Danmark endnu ikke reel ligeløn: Selvom kvinder i Danmark i dag i 
gennemsnit får højere uddannelser end mænd, får mænd gennemsnitligt mere i løn og har 
højere stillinger. Det skyldes bl.a., at kvinder oftere arbejder i det offentlige og mænd i det 
private, hvor lønnen er højere. Men det kan også skyldes, at kvinder fx tager mere orlov end 
mænd. Mænd arbejder også stadig mere, end kvinder gør.

Forskellen mellem kvinders og mænds løn er dog aftagende år for år (Danmarks statistik):
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KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSPLADSEN
Kvinder og mænd arbejder sammen på de fleste arbejdspladser i Danmark. Der er også både 
kvindelige og mandlige ledere. Det er vigtigt, at man kan samarbejde med folk af det mod-
satte køn og respektere sine kvindelige og mandlige kolleger og ledere lige meget.

Der er også arbejdspladser og fag, der er domineret af enten mænd eller kvinder. Begge køn 
har dog mulighed for at tage et hvilket som helst job eller en hvilken som helst uddannelse.

Mange i Danmark vælger at melde sig ind i en fagforening. En fagforening er en organisation, 
som arbejder for at skabe bedre vilkår for ansatte. De kan bl.a. hjælpe i sager om diskrimination.

Hvis du oplever at blive forskelsbehandlet på din arbejdsplads eller andre steder, kan du kla-
ge til Ligebehandlingsnævnet: Mail: ast@ast.dk; sikkermail@ast.dk, eller tlf.nr. 33411200.

Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsorgan har til opgave at svare på spørgsmål 
om forskelsbehandling og rådgive i forbindelse evt. klager, se mere her: 
https://menneskeret.dk/raadgivning.

Rådgivningen kan kontaktes på 32698666 hver tirsdag og torsdag mellem kl. 10-12 og 13-15 
eller ved at sende en mail til ligebehandling@humanrights.dk.

PRIVATØKONOMI
Alle over 18 år har ret til at bestemme over sine egne penge. Både kvinder og mænd i Dan-
mark skal derfor have en bankkonto, hvor de kan modtage løn og penge fra det offentlige.
Et fuldtidsarbejde i Danmark er typisk på 37 timer om ugen, men nogle arbejder mere, og an-
dre mindre. Især vælger både mor og far i mange børnefamilier at bruge en stor del af deres 
fritid sammen med familien.

Det giver økonomisk uafhængighed at have et arbejde. Det giver også mulighed for at forsør-
ge sig selv og sin familie. Et arbejde kan også tilbyde et fællesskab og et netværk med kolle-
gaer på arbejdspladsen samt status i samfundet.

Den løn, man tjener, er ens personlige penge, uanset om man er kvinde eller mand. Det er 
nødvendigt for de fleste familier, at begge parter - dvs. både mænd og kvinder - arbejder, 
hvis de skal have penge nok til at forsørge familien. Når begge parter arbejder, kan man også 
stadig forsørge sin familie, selvom den ene part mister sit arbejde. Hvis man har børn, kan to 
indtægter også være afgørende for, at ens børn kan få nyt tøj, sund mad og deltage i fritids-
aktiviteter osv. på lige fod med deres kammerater.

Når både kvinder og mænd er på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt, at man kan deles om 
arbejdet i hjemmet, det vil sige rengøring, madlavning, børnepasning, reparationer osv. Både 
kvinder og mænd har pligt til at bidrage til familiens forsørgelse, derfor må de også fordele 
opgaverne i hjemmet nogenlunde lige imellem sig. Det er dog meget forskelligt, hvordan 
man i familier vælger at fordele arbejdet.

Selvom kvinder i Danmark arbejder og bidrager til at forsørge deres familier, er det stadig 
kvinderne, der bruger mest tid på husligt arbejde. Forskellen mellem kvinders og mænds 
huslige arbejde er dog blevet meget mindre med årene.

mailto:sikkermail@ast.dk
https://menneskeret.dk/raadgivning
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Når man er bosat i Danmark, og har været det i mindst 10 år, efter man er fyldt 15 år, har man 
både som kvinde og som mand ret til dansk folkepension. Det er en personlig indtægt fra 
staten, som man får udbetalt, når man går på pension. Man kan tidligst få folkepension, når 
man er fyldt 65 år. Hvor meget, man kan få i folkepension, afhænger af, hvor mange år man 
har boet og i Danmark. Hvis man har arbejdet, har man som regel også en arbejdsmarkeds-
pension og får derfor mere i pension, end hvis man ikke har arbejdet.

FORÆLDREORLOV
I Danmark har man forsøgt at indrette et system, der giver mulighed for, at både kvinder og 
mænd kan have et arbejde og have et familieliv. 

Når et barn bliver født, har moren og faren for eksempel ret til at holde i alt 52 ugers orlov, 
hvor de kan blive hjemme fra arbejde og passe barnet, samtidig med at de modtager løn el-
ler barselsdagpenge. Man skal være opmærksom på, at man kun kan få løn eller dagpenge, 
hvis man enten er i arbejde, er under uddannelse eller er berettiget til dagpenge, kontant-
hjælp eller lignende ydelser. Hvis man har valgt at være hjemmegående inden fødslen, kan 
man altså ikke modtage dagpenge.

De 52 uger fordeles sådan:

1) Moren har ret til 4 ugers graviditetsorlov inden forventet fødsel

2) Moren har ret til 14 ugers barselsorlov umiddelbart efter fødslen

3) Faren har ret til 2 ugers barselsorlov, inden barnet bliver 14 uger

4) De resterende 32 ugers forældreorlov kan forældrene frit fordele mellem sig

Kvinder tager dog stadigvæk langt det meste af forældreorloven i Danmark, selvom det bli-
ver stadig mere almindeligt, at mænd tager mere orlov. I 2014 tog danske fædre i alt i gen-
nemsnit 29,5 dages orlov, mens danske mødre i gennemsnit tog 296,3 dages orlov. 
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Det betyder dog ikke, at mænd ikke er med til at tage sig af børnene. Tidligere var det nor-
malt at faren gik på arbejde og sørgede for familien økonomisk, mens moren havde det pri-
mære ansvar for hjemmet og børnene.  Sådan er det ikke længere. I dag forventes begge 
forældre at arbejde og at tage ansvar for hjemmet og børnenes omsorg og opdragelse. Dette 
indebærer blandt andet at aflevere og hente børn i institutioner, at gøre dem klar om mor-
genen, tilbringe tid med dem efter arbejde og lægge dem i seng om aftenen. I Danmark har 
børn ret til samvær med begge forældre.

Når barnet er født, kan man få besøg af en sundhedsplejerske, der kan give gode råd om 
barnets sundhed og udvikling. Gennem sundhedsplejersken kan moren også blive del af en 
mødregruppe, hvis hun ønsker det. En mødregruppe er en gruppe af kvinder med nyfødte 
børn, som mødes ca. en gang om ugen og deler deres erfaringer med babyerne. Der findes 
også fædregrupper rundt omkring, men det er endnu ikke så udbredt.

Hvis ens børn bliver syge, når man er i arbejde, har både moren og faren ret til at tage én dag 
fri med løn for at passe barnet. Familien bestemmer selv hvem af forældrene, der skal tage fri. 
Hvis barnet er sygt i flere dage, må man få nogle andre til at passe barnet hjemme.

UDDANNELSE
Det er vigtigt for både kvinder og mænd at have en uddannelse for at kunne klare sig. Uden 
en uddannelse kan det eksempelvis være svært at få et arbejde. 

Både kvinder og mænd har ret til at få en uddannelse, og kvinder og mænd har lige adgang 
til alle uddannelser i Danmark. Der er ingen fag, som kvinder er bedre egnet til end mænd 
eller omvendt. Det vil også sige, at der både for kvinder og mænd er frihed til selv at vælge, 
hvad man vil uddanne sig til, hvis man lever op til de krav, uddannelsen stiller. Hvilke uddan-
nelser, man kan vælge, afhænger især af ens karakterer og øvrige relevante erfaringer. 

Langt de fleste uddannelser er gratis. Både kvinder og mænd over 18 år har ret til SU, dvs. 
uddannelsesstøtte, som er et beløb, man kan modtage fra staten, mens man uddanner sig. 
Beløbet skal ikke betales tilbage.

I dag tager flere kvinder end mænd i Danmark en uddannelse. Kvinder uddanner sig også 
i gennemsnit på et højere niveau. Dette gælder i høj grad også for minoritetsetniske unge. 
Selvom alle uddannelser er lige tilgængelige for begge køn, er der også stadig store forskelle 
på, hvilke fag kvinder og mænd typisk vælger. Forskellene er dog blevet mindre med årene. 
Forskellene i hvilke uddannelser, kvinder og mænd vælger, har betydning for deres arbejdsliv 
og lønniveau. Det har også mere generel betydning, eksempelvis fordi det, at der er færre 
mandlige end kvindelige pædagoger, betyder, at børn ikke i samme omfang får mandlige 
rollemodeller i vuggestuer og børnehaver. 
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FAMILIENS INDRETNING
FAMILIEFORMER, ÆGTESKAB OG SAMLIV
Uanset om man er mand eller kvinde, har man i Danmark ret til selv at bestemme, hvem man 
vil giftes med. Næsten alle, som gifter sig, gør det, fordi de elsker hinanden. Det kan være 
med en partner af det modsatte køn eller med en af samme køn. Det vil sige, at også homo-
seksuelle par kan blive gift, både i kirker og på rådhuset.

Alle har ret til at skabe en familie, som de ønsker. Den mest almindelige familieform i Dan-
mark er en familie, hvor en mand og en kvinde bor sammen med eller uden børn.

Tre fjerdedele (76,5%) af alle forældrepar er gift. Men der findes mange andre familieformer i 
Danmark. Det er ikke alle par, der gifter sig. Langt de fleste par bor sammen, inden de bliver 
gift, andre par vælger aldrig at blive gift. Det er også almindeligt, at man får børn sammen 
uden være gift. Ægteskab opfattes generelt ikke som nødvendigt for, at man kan leve sam-
men med sin partner. For langt de fleste i Danmark er det vigtigere, at man behandler sin 
partner med respekt og lever ligeværdigt sammen.

Mange mennesker i Danmark har boet sammen med flere forskellige partnere, inden de bli-
ver gift. Nogle bliver gift og skilt, og gift igen med en anden. I mange familier bor man sam-
men med sin partner og børn fra tidligere forhold, hvor man altså ikke er biologisk forælder 
til (alle) børnene.

Nogle familier vælger også at bo flere generationer sammen, mens andre mennesker bor 
alene.

ÆGTESKAB OG GYLDIGHED
Ægteskabet er et ligeværdigt partnerskab. Mænd og kvinder i Danmark har derfor lige ret-
tigheder og pligter i et ægteskab. Både mænd og kvinder bestemmer over sig selv, selvom 
de er gift. Det betyder blandt andet, at begge har ret til frihed. Man må for eksempel selv be-
stemme, hvad man laver i løbet af en dag, hvilket tøj man har på, og hvem man mødes med.

Man har dog også forpligtelser over for hinanden i et ægteskab. Begge ægtefæller har fx pligt 
til at forsørge hinanden og deres børn. Det betyder, at man skal bidrage til, at alle i familien 
har, hvad de har brug for, fx mad og tøj.

For at et ægteskab er gyldigt i Danmark, skal det være godkendt af de offentlige myndighe-
der. Det vil sige, at hvis man skal have rettigheder og pligter som ægtepar ifølge loven, skal 
ægteskabet have juridisk gyldighed.

Et juridisk gyldigt ægteskab betyder, at det er indgået ved en offentligt godkendt myndig-
hed, fx en borgmester eller en folkekirkepræst. Man kan også blive borgerligt gift på rådhu-
set. Desuden er mange kirker, moskeer og synagoger godkendt til at forestå en juridisk gyldig 
vielse. Der findes dog også kirker, moskeer og synagoger, der ikke er godkendt, og hvis vielser 
derfor ikke har juridisk gyldighed. 

En religiøs vielse, som er foretaget af en ikke-offentligt godkendt myndighed, er ikke juridisk gyl-
dig. Kommunen kan dog godkende en religiøs vielse som juridisk gyldig. Det skal man søge om.

På Kirkeministeriets hjemmeside findes en liste over de myndigheder, der har bemyndi-
gelse til at foretage vielser med juridisk gyldighed:

http://www.kirkeministeriet.dk/officielt/trossamfund.htm

Hvis man er gift i udlandet, skal ægteskabet også godkendes af en dansk myndighed, typisk 
kommunen, for at være juridisk gyldigt i Danmark.  

Det er vigtigt, at begge parter frivilligt indgår i ægteskabet. Det vil sige, at ingen er blevet 
tvunget eller presset til at gifte sig, at begge parter er til stede ved vielsen, og at begge er 
myndige på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet. Disse regler skyldes, at man ifølge 
dansk lovgivning kun kan blive gift, hvis man selv ønsker det, og at man først er voksen nok til 
at vurdere, om man ønsker ægteskabet, når man er over 18 år.

Samtidig er et ægteskab ifølge dansk lovgivning og danske normer en pagt mellem to perso-
ner. Derfor kan man ikke gifte sig med mere end én partner.

Det er altså ulovligt at være gift med mere end én person i Danmark. Hvis man alligevel har 
giftet sig med flere, uden at være blevet skilt igen, er det kun det første ægteskab, der er juri-
disk gyldigt, og man kan blive dømt og straffet for bigami. Det vil sige, at man kan få op til 6 
års fængsel, hvis man er gift med mere end én person.

FOR AT ET ÆGTESKAB ER GYLDIGT I DANMARK, SKAL FØLGENDE PUNKTER ALTSÅ 
OVERHOLDES: 

- Ægteskabet er godkendt af danske myndigheder

- Det er indgået frivilligt og uden stedfortræder

- Begge parter er over 18 år ved ægteskabets indgåelse

- Ingen af parterne er gift med en anden

- Ingen af parterne er nært beslægtede (med nært beslægtede menes forældre/børn, bed-
steforældre/børnebørn, oldeforældre/oldebørn, samt hel- og halvsøskende)

Du kan tjekke, om dit ægteskab er registreret af danske myndigheder og dermed juridisk 
gyldigt i Danmark på borger.dk under det centrale borgerregister.

TVANGSÆGTESKAB
Friheden til selv at vælge sin ægtefælle betyder, at det er strafbart at tvinge andre til at blive 
gift med nogen, som de ikke ønsker at blive gift med.

Straffelovens § 260, stk. 2 siger, at man kan straffes med op til 4 års fængsel, hvis man ved vold 
eller trussel om vold, skade på ejendele, frihedsberøvelse eller ved at true folks ære og privat-
liv tvinger nogen til at indgå ægteskab. Dette gælder både for juridisk gyldige ægteskaber og 
for religiøse vielser.

http://www.kirkeministeriet.dk/officielt/trossamfund.htm
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Der er tale om et tvangsægteskab, hvis et eller flere af følgende forhold er til stede:

- Andre har valgt, hvem man skal giftes med
- Andre har valgt, hvornår man skal giftes
- Man bliver ikke inddraget i beslutningen
- Man frygter, at det kan få alvorlige konsekvenser for én, at man siger nej
- Vielsen sker under tvang, og/eller
- Vielsen foregår med en stedfortræder

Frivillige, arrangerede ægteskaber er lovlige.

Der er tale om et arrangeret ægteskab, hvis alle følgende forhold er til stede:

- Andre kommer med anbefalinger og forslag til valg af ægtefælle
- Man har selv indflydelse på beslutningen
- Man kan sige nej til at indgå ægteskabet uden konsekvenser
- Man bliver gift, når man selv vil det
- Man møder frivilligt op til vielsen

Ægteskabsloven § 24:

Et ægteskab omstødes endvidere ved dom efter påstand af den ene ægtefælle:
1. hvis han ved ægteskabets indgåelse befandt sig i en tilstand, som udelukker evnen 

til at handle fornuftsmæssigt,

2. hvis han blev tvunget til at indgå ægteskab,

3. hvis han ved en fejltagelse blev viet til en anden end sin forlovede eller uden at ville 
indgå ægteskab, eller

4. hvis han blev forledt til at indgå ægteskab ved, at han af den anden ægtefælle gen-
nem falske oplysninger eller svigagtig fortielse af sandheden blev vildledt om, hvem 
den anden er, eller om sådanne omstændigheder ved dennes tidligere liv, der med 
fuld føje ville have afholdt ham fra at indgå ægteskabet, og som endnu må tillægges 
en sådan betydning for forholdet mellem ægtefællerne, at ægteskabet ikke med 
rimelighed kan fordres opretholdt.

Hvis man føler sig tvunget til at indgå i et ægteskab, man ikke ønsker, kan man få hjælp 
hos sin kommune eller hos den nationale hotline på tlf. 70203082. Hotlinen har døgnå-
bent og kan rådgive både kvinder, mænd og pårørende, også om vold i nære relationer 
mere generelt og om muligheden for at komme på krisecenter.  Se: www.levudenvold.dk

Unge kvinder og mænd kan også kontakte Etnisk Ung på tlf. 70277666. De rådgiver om 
æresrelaterede konflikter. Etnisk Ung har også en forældrerådgivning, som kan kontaktes 
på tlf. 70270366. Se også www.etniskung.dk

FORÆLDREMYNDIGHED
At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man har pligt til at drage omsorg for 
barnet, og at man kan træffe beslutning om barnets personlige forhold.

Som ægtepar får man automatisk fælles forældremyndighed ved et barns fødsel. Fælles for-
ældremyndighed betyder, at forældrene sammen har ansvaret for deres barn og sammen 
skal sørge for, at barnet får dækket sine basale behov, at det får tilstrækkelig omsorg, kom-
mer i skole, og har et aktivt fritidsliv. Det betyder også, at forældrene bestemmer lige meget, 
og at de i fællesskab skal tage beslutninger på barnets vegne, fx hvilken børnehave og skole 
barnet skal gå i.

Hvis forældrene ikke er gift, kan de få fælles forældremyndighed, hvis de begge skriftligt er-
klærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, og dette bliver registeret 
i forbindelse med registrering af barnet.

Hvis ugifte par ikke aftaler fælles forældremyndighed ved fødslen, vil moren automatisk få 
fuld forældremyndighed. Derfor sikrer man bedst den ugifte fars ret til at få indflydelse på 
beslutninger vedrørende barnet ved, at man husker at registrere den fælles forældremyndig-
hed ved fødslen.
 
Om og hvornår, man må tage sit barn med til udlandet afhænger af, hvem der har foræl-
dremyndigheden. Man kan henvende sig til Statsforvaltningen på tlf.nr. 72567000, hvis 
man er i tvivl.
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ÆGTESKAB OG ØKONOMI
Når man bliver gift i Danmark, får man automatisk fælleseje. Det betyder ikke, at man ejer 
alle sine ting sammen i ægteskabet, men det betyder, at man skal dele dem lige i tilfælde af 
skilsmisse.

Man bestemmer selv over de ting, man havde med ind i ægteskabet, og de ting, man køber, 
mens man er gift. Selvom man er gift, har både kvinder og mænd også ret til selv at bestem-
me over de penge, de tjener, og til selv at administrere deres egen bankkonto. I praksis er det 
dog forskelligt fra familie til familie, hvordan man fordeler ansvaret for økonomien imellem 
sig.

Ægtepar har derfor typisk fælleseje. Men man kan også lave en ægtepagt om særeje, inden 
man bliver gift. Særeje betyder, at man bliver registreret som ejer af bestemte ting, og at de 
ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse.

SEPARATION OG SKILSMISSE
Både kvinder og mænd har i Danmark ret til at blive skilt – uanset om ægtefællen også øn-
sker at blive skilt eller ej. Mænd og kvinder er juridisk ligestillede i skilsmissen. Det vil sige, at 
begge har samme adgang til skilsmisse, og at reglerne for fordeling af gæld og formue er ens 
for både mænd og kvinder. Hvis man har børn, får forældrene i udgangspunktet også fælles 
forældremyndighed ved skilsmisse.

Når man bliver skilt, skal man blive enige om, hvorvidt én eller begge forældre skal have for-
ældremyndighed over fælles børn, om fordeling af samværet med børnene, om børnebidrag 
og ægtefællebidrag, og om hvem der skal have boligen. Hvis I ikke kan blive enige, kan I få 
vejledning af Statsforvaltningen.

Hvis man er enige om at blive skilt, kan man blive det med det samme, uden en separations-
periode. Det gør man ved at sende en ansøgning til Statsforvaltningen, som bevilger skilsmis-
sen. Hvis man ønsker øjeblikkelig skilsmisse, skal man dog også være enige om, hvem der skal 
have den fælles bolig, og hvis det er relevant om forældremyndighed og ægtefællebidrag.

Hvis kun den ene ægtefælle ønsker skilsmisse, skal man først igennem en officiel separati-
onsperiode på 6 måneder. Man må i denne periode ikke bo sammen. Denne periode ses som 
en prøveperiode, hvor man skal finde ud af, om man fortsat ønsker at skilles eller derimod 
ønsker at genoptage ægteskabet. Når man er separerede, har man ikke længere pligt til at 
være hinanden tro, man arver ikke længere efter hinanden, og man deler ikke længere for-
mue med hinanden. Man kan dog ikke gifte sig med andre i separationsperioden.

Når separationsperioden er slut, kan man få endelig skilsmisse, uanset om man er enige eller 
ej. Man skal dog søge om skilsmisse på ny. Når man er blevet skilt, kan begge parter blive gift 
med en anden.

Der er også andre situationer, hvor man kan blive skilt med det samme. Det er, hvis et eller 
flere af disse forhold er til stede:

• Den ene ægtefælle er utro
• Der er vold i ægteskabet
• Den ene ægtefælle har ulovligt taget fælles børn med til udlandet
• Den ene ægtefælle er allerede gift med en anden (bigami)
• Man har ikke levet sammen de sidste to år

Man skal dog huske på, at hvis ens ægteskab ikke er juridisk godkendt i Danmark, kan man 
heller ikke få skilsmisse efter danske regler. I så fald kan man blive skilt i Danmark, men efter 
de gældende regler i det land, hvor man blev gift.

Man skal også være opmærksom på, at en skilsmisse kan have andre konsekvenser, hvis man 
er blevet familiesammenført og ikke har permanent opholdstilladelse. Skilsmisse kan i dette 
tilfælde betyde udvisning for den familiesammenførte part.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Statsforvaltningen på tlf.nr.: 72567000, eller læse 
mere på www.statsforvaltningen.dk Her kan du også finde de blanketter, der skal bruges 
til at ansøge om skilsmisse. Ansøgningen kan ske elektronisk.  

ØKONOMI VED SKILSMISSE
Fællesejet ophører, når man bliver skilt eller separeret. Også arveret ophører ved skilsmisse 
og separation, dvs. retten til den andens formue i tilfælde af død. Hvis en af parterne har 
gæld, deles denne ikke ved skilsmisse eller separation. Dette skal forstås sådan, at begge æg-
tefællers formue fordeles lige ved en skilsmisse. Overskydende gæld fordeles dog ikke, men 
tilfalder den part, der har stiftet gælden.

Når man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden. Hvis den ene ægtefælle har markant 
dårligere økonomi end den anden, er der mulighed for at indgå en aftale om ægtefællebi-
drag, når man bliver separeret eller skilt. Det vil sige, at den, der tjener mest, skal støtte den 

EKSEMPEL 1

Lillian

Under ægteskab

Thomas

Formue    75.000kr
Gæld     -150.000kr

               
I alt          -75.000kr

Formue    37.500kr
Gæld       -75.000kr

               
I alt           -37.500kr

Formue   100.000kr
Gæld        -25.000kr

               
I alt             75.000kr

Formue      37.500kr

               
 

Fælleseje 75.000 kr.

Ved skilsmisse

Lillian

Under ægteskab

Thomas

EKSEMPEL 2

Formue 250.000kr
Gæld     -100.000kr

               
I alt         150.000kr

Formue  135.000kr Formue  135.000kr

Formue   175.000kr
Gæld        -55.000kr

               
I alt           120.000kr

Fælleseje 
150.000 kr.
120.000 kr.

270.000 kr.

Ved skilsmisse

http://www.statsforvaltningen.dk
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anden økonomisk i en årrække efter skilsmissen. Hvis man ikke selv kan blive enige om en 
aftale, kan man bede Statsforvaltningen om hjælp til at vurdere, om man har ret til ægtefæl-
lestøtte. Det bliver målt på baggrund af begge parters indtægter.

FORÆLDREMYNDIGHED VED SKILSMISSE
Ved en skilsmisse eller separation fortsætter forældremyndigheden, som den var før. For 
langt de fleste ægtepar vil det sige, at de har fælles forældremyndighed og skal blive enige 
om beslutninger om barnets liv. Som skilsmisseforælder skal man være opmærksom på, at 
børn har ret til at se begge forældre.

Hvis kun den ene forælder har forældremyndigheden, er det denne, der har ret til at tage 
beslutninger på barnets vegne. Fraskilte forældre må i fællesskab, og helst sammen med 
barnet, aftale en samværsordning, det vil sige beslutte, hvor barnet skal bo osv. Når barnet 
er fyldt 12 år, skal man også tage barnets egne ønsker i betragtning, når man beslutter, hvor 
barnet skal bo.

Hvis der opstår uenigheder i forbindelse med forældremyndighed og samvær, kan man 
søge rådgivning hos Statsforvaltningen. Man kan også søge rådgivning her: 
http://boernogsamvaer.dk/raadgivning/ 

Når forældre bliver skilt har begge fortsat pligt til at forsørge fælles børn. Det betyder, at hvis 
børnene mest er hos den ene forælder, har den anden forælder pligt til at betale børnebi-
drag. Børnebidrag er et økonomisk bidrag, som den forælder, barnet bor hos, har ret til at 
modtage fra den anden forælder. Beløbet afhænger af den betalende forælders indkomst. 
Statsforvaltningen kan vejlede om dette.

BØRN, OPDRAGELSE OG FORÆLDRESKAB
LIGESTILLING MELLEM PIGER OG DRENGE
I Danmark er piger og drenge lige meget værd. De har de samme rettigheder, skal have 
samme muligheder i livet og skal behandles lige. Det betyder, at piger og drenge har ret til 
samme frihed, ansvar, omsorg, pligter og muligheder, og at de skal opdrages efter de samme 
regler. Både piger og drenge har ret til at få omsorg og tryghed fra deres forældre, samt ret til 
beskyttelse mod vold, misbrug og udnyttelse.

FN’S BØRNEKONVENTION
I 1991 tilsluttede Danmark sig FN’s Børnekonvention, der er en bekendtgørelse af børns uni-
verselle rettigheder. Rettighederne gælder for alle drenge og piger under 18 år.

Uddrag af Børnekonventionen fra 1989:

• Artikel 13: Barnet skal have ytringsfrihed
• Artikel 14: Barnets tankefrihed og religionsfrihed skal respekteres
• Artikel 15: Barnets ret til foreningsfrihed
• Artikel 16: Frihed fra indblanding i privatliv, familieliv, brevveksling eller angreb på ære og  
 omdømme
• Artikel 17: Fri adgang til relevant information

• Artikel 19: Beskyttelse mod psykisk og fysisk vold
• Artikel 22: Staten sikrer rettigheder for uledsagede flygtninge
• Artikel 24: Ret til adgang til sygdomsbehandling
• Artikel 28: Ret til uddannelse
• Artikel 31: Ret til hvile og fritid
• Artikel 32: Frihed fra økonomisk udnyttelse
• Artikel 33: Beskyttelse fra stofmisbrug
• Artikel 34: Beskyttelse mod seksuel misbrug

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837

BØRNS RETTIGHEDER
Alle børn har ret til at blive opdraget til at kunne omgås andre mennesker og til at kunne 
tage del i samfundet.

Både drenge og piger har ytringsfrihed, religionsfrihed, og ret til et privatliv. Det vil sige, at 
både piger og drenge har ret til at udtrykke deres mening, og til at tro på hvad de vil. 

Mindre børn skal selvfølgelig altid være under opsyn, men jo ældre børnene bliver, jo mere 
har de ret til og brug for et privatliv, hvor forældrene ikke blander sig.

Både piger og drenge har ret til medbestemmelse. Det vil sige til at få deres meninger hørt 
og respekteret, og til at få medindflydelse på beslutninger, som påvirker deres liv.
Derudover har begge køn ret til at gå i skole og uddanne sig. Fra man er 13 år, må både piger 
og drenge tage et lettere fritidsjob ved siden af skolen. Indtil man fylder 15 år, skal man dog 
have tilladelse fra sine forældre.

Her kan du finde en liste over de jobs, man må tage, når man er mellem 13 og 15 år:                  
www.jobpatruljen.dk/regler/er-du-13-15-aar

Alle børn har også ret til at lege og have et aktivt fritidsliv med venner og veninder, og til 
selv at vælge sine venner og sine fritidsaktiviteter. Det er vigtigt for både piger og drenge, at 
de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, for eksempel sport, hobbyer eller fritids-
klubber. På den måde får de mulighed for at få venskaber, indgå i et fællesskab med andre 
børn og unge samt lære at begå sig socialt. Børn og unge, der har et aktivt fritidsliv, trives i 
gennemsnit bedre, end dem, der ikke deltager i fritidsaktiviteter. Alle slags fritidsaktiviteter 
er tilgængelige for både piger og drenge. Der er altså ingen fritidsaktiviteter, der kun er for 
piger eller kun for drenge.

Med samme rettigheder følger også samme pligter og forventninger. Det forventes for ek-
sempel i Danmark, at både drenge og piger hjælper til derhjemme – det kan blandt andet 
være med indkøb, madlavning og oprydning.

Medbestemmelse og pligter træner unge i at tage ansvar og kunne klare sig godt i livet. Ret-
tigheder og ansvar betyder også, at børn og unge har brug for at lære, hvordan man begår sig i 
samfundet. Det vil sige, at de har brug for viden – blandt andet om lov og straf, disciplin og plig-
ter, økonomi og budget, prævention og samtykke, og om krop og sundhed. Derfor skal foræl-
dre, daginstitutioner og skoler støtte og hjælpe både piger og drenge til at opnå denne viden.
I de følgende afsnit kan du læse mere om disse emner.

http://boernogsamvaer.dk/raadgivning/
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FORÆLDREANSVAR OG SELVBESTEMMELSE 
I Danmark har forældre ansvaret for deres børn, fra børnene bliver født, til de er 18 år. Dette 
indebærer blandt andet, at børnene har et sted at bo, får tilstrækkelig og sund mad, tøj, får 
omsorg og tryghed, kommer i skole, bliver tilset af en læge i tilfælde af sygdom, samt bliver 
beskyttet mod vold og misbrug. Dette gælder både piger og drenge.

Forældreansvarsloven § 2: Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet 
og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Det vil sige, at det er forældrenes ansvar, at barnets rettigheder bliver overholdt. Det betyder 
også, at det er forældrenes ansvar at træffe beslutninger på barnets vegne, men at disse be-
slutninger skal fremme barnets interesser og behov. Derfor skal beslutninger også, alt efter 
barnets alder, træffes i samspil med barnet.

Forældreansvarsloven § 5: I alle forhold vedrørende barnet, skal der tages hensyn til bar-
nets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Barnet har altså ret til at blive hørt og respekteret uanset dets alder og køn. I takt med at bar-
net bliver ældre, opnår det stadig mere selvbestemmelse. Se også s. 27-28.

  
Børn og unges med- og selvbestemmelse

12 år: Medbestemmelse: Barnet skal inddrages i og have medindflydelse på beslutninger, der 
vedrører dets liv, bl.a. bopæl og ferie.

13 år: Arbejde: Ret til at have et lettere fritidsjob med forældres tilladelse. Kan få oprettet 
egen bankkonto med forældres tilladelse.

15 år: Økonomi og lægebehandling: Ret til at bestemme over egen lægebehandling og pen-
ge man selv tjener.

Seksuel lavalder: Kan lovligt dyrke sex med en anden person, der er 15 år eller ældre.

Kriminel lavalder: Kan blive dømt og straffet for lovovertrædelser.

18 år: Myndig: Forældrenes ansvar og bestemmelsesret overfor for både døtre og sønner op-
hører.

Både som kvinde og som mand kan man nu: 

• Bestemme over sig selv, sit eget liv og sin økonomi
• Indgå juridiske aftaler
• Stemme og stille op til valg
• Blive gift
• Få kørekort
• Vælge sin bopæl

§
Når en person fylder 18 år, bliver hun eller han altså juridisk voksen og myndig, og har ret til 
frit at bestemme over sit eget liv. Forældre kan ikke længere bestemme over hverken en søn 
eller en datter, der er fyldt 18 år. Samtidig ophører forældres forsørgerpligt og omsorgspligt. 
Hvis en person over 18 år bor hos sine forældre, kan forældrene dog bestemme over perso-
nens brug af forældrenes penge og ejendele.

RET TIL PRIVATLIV
Alle, både kvinder og mænd, piger og drenge, har ret til et privatliv. Det vil sige, at man ikke 
uden tilladelse må læse andres personlige beskeder – eksempelvis breve, SMS’er eller mails. 
Dette gælder også for forældre, søskende og ægtefæller. Man må altså for eksempel ikke 
tjekke sine børns telefon, uden at de har givet tilladelse.

Man må heller ikke overvåge andre, og man må ikke bede andre om at overvåge nogen. Det 
betyder altså, at man ikke må overvåge sine søskende eller sin ægtefælle. Man må heller 
ikke overvåge sine børn, ifølge FN’s Børnekonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Dette 
betyder også, at forældre ikke må bede søskende om at overvåge hinanden. Dette gælder 
selvfølgelig først, når børnene er blevet store nok til at passe på sig selv.

Man må gerne tjekke fx sine børns, sin ægtefælles eller sine søskendes offentlige profil på de 
sociale medier, men man må ikke logge ind på deres personlige profil med password.

SOCIAL KONTROL
Der er forskel på rådgivning og tvang. Det er forældres ansvar at opdrage deres børn, men 
børn, og især unge, har ret til at få indflydelse på de store beslutninger i deres liv.

Forældre har ret til at sige deres mening om de valg, deres børn tager, men de må ikke ud-
øve social kontrol over dem. Social kontrol betyder, at man presser, tvinger eller kontrollerer 
nogen til at opføre sig på en bestemt måde. Måske opstiller man alvorlige sanktioner eller 
straf, hvis børnene ikke adlyder. Forældre må ikke true hverken deres døtre eller sønner med 
alvorlige konsekvenser, hvis den unge for eksempel ikke vil giftes med den, som forældrene 
har valgt. Man må heller ikke presse, tvinge eller kontrollere sine børn i forhold til valg af ud-
dannelse, fritidsaktiviteter, hvem de skal være venner med eller deres valg af partner.

Man skal overholde loven og respektere sine bøns ret til medbestemmelse. Naboer og ven-
ners mening er ikke så vigtige som individets ret til at bestemme selv.

GENOPDRAGELSESREJSER
Forældre må heller ikke snyde deres børn, eksempelvis ved at sige, at børnene skal på ferie, 
for så i stedet for at sende dem på genopdragelse i hjemlandet i flere måneder, eller for at 
sende dem til udlandet for at blive gift. 

En genopdragelsesrejse er en rejse, hvor et barn eller en ung under 18 år bliver sendt til for-
ældrenes oprindelsesland eller et andet land i en længere periode, som regel mod deres 
vilje. Genopdragelsesrejser kan have alvorlige konsekvenser for barnet eller den unge, fordi 
det kan skabe mistillid til familien og i sidste ende resultere i brudte familieforhold. Desuden 
kan et ophold i udlandet få negative konsekvenser for barnets opholdstilladelse, ligesom det 
kan få negativ betydning for skolegang mv. Det er ulovligt og strafbart at sende et barn på 
genopdragelsesrejse. 
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MYNDIGHEDERNES ANSVAR
Selvom børn under 18 år er forældrenes ansvar, har myndighederne også et ansvar for, at bør-
nene har det godt, og at deres rettigheder overholdes. Derfor har de sociale myndigheder ret 
og pligt til at gribe ind, hvis forældre ikke lever op til deres ansvar. Det er for eksempel ulovligt 
at slå sine børn, og man kan få fængselsstraf i op til 6 år for vold mod sine børn.

Forældre, som har behov for hjælp eller rådgivning vedrørende deres børn, kan tage kontakt 
til kommunen. De sociale myndigheder vil prøve at hjælpe og løse problemerne i hjemmet. 
Hvis de sociale myndigheder vurderer, at barnets sundhed eller udvikling er i alvorlig fare, kan 
myndighederne i de værste tilfælde fjerne barnet fra hjemmet.
 
Alle mennesker i Danmark har pligt til at informere kommunen, hvis de tror, at et barn/en 
ung lever under forhold, der skader dennes sundhed eller udvikling. Det kan eksempelvis 
være vold og misbrug.

I Danmark forventes det i dag, at man opdrager sine børn ved at snakke med dem, i stedet for 
at slå børnene, som man har gjort det tidligere. Det er skadeligt for børns udvikling og trivsel 
at blive slået. Det kan have alvorlige konsekvenser for både deres evne til at lære nye ting i 
skolen samt til at begå sig socialt.

Derfor er det vigtigt, at man som forælder forsøger at sætte sig ind i, hvordan børn udvikler 
sig, tænker og lærer på forskellige alderstrin. I stedet for at basere sin opdragelse på, om bar-
net er en pige eller en dreng, må man prøve at indrette sin opdragelse efter barnets alder og 
forståelsesniveau. Samtidig må man huske på, at alle børn, både piger og drenge, er forskel-
lige og udvikler sig individuelt.

Hvis man som barn mistrives og har brug for nogen at snakke med, kan man altid ringe 
gratis til Børnetelefonen på 116111. Der kan man bl.a. få råd til, hvad man kan gøre i forskel-
lige svære situationer. Man kan også chatte med en voksen rådgiver på børnetelefonen.dk. 
Begge dele er anonymt.

DAGINSTITUTIONER
De fleste drenge og piger i Danmark begynder i vuggestue eller dagpleje, når de ca. 11 må-
neder. Derefter kommer de i børnehave fra de er omkring tre år til de er seks år. 90% af de 
0-2-årige børn og 97% af de 3-5-årige børn kommer i daginstitution.

Der er mange fordele ved at børn kommer i daginstitution: De deltager i et fællesskab og leg 
med andre børn, de lærer at omgås andre end deres egen familie, de lærer det danske sprog, 
får viden om det danske samfund og dansk kultur, og de får nemmere ved at blive integre-
rede og vokse op og klare sig godt. Det er eksempelvis svært at tage en uddannelse og få et 
arbejde, hvis man ikke kan tale dansk.

Man skal betale for vuggestue, dagpleje og børnehave, men hvis man ikke har en høj ind-
komst, kan man søge om tilskud eller friplads (Det vil sige en plads, hvor man ikke betaler).

UNDERVISNINGSPLIGT OG FORÆLDREANSVAR
Når børn er 6 år gamle, skal de i skole. Det er gratis at gå i offentlig folkeskole i Danmark. Alle 
børn, både piger og drenge, har pligt og ret til 10 års skolegang. Både drenge og piger har ret 
og pligt til at deltage i alle fag, både i de boglige fag, i de kreative fag og i idræt.

Alle børn og unge i Danmark, både piger og drenge, skal også i perioder modtage seksualun-
dervisning i skolen. Dette betyder ikke, at de opfordres til seksuel aktivitet, men at de opnår 
viden om køn og krop, seksualitet og prævention.

Det er forældres ansvar, at deres børn kommer i skole og får den lovpligtige undervisning. 
Det er vigtigt, at både piger og drenge har mulighed for at deltage i undervisningen, og at de 
har tid til at lave lektier. Det er også vigtigt, at forældre har de samme forventninger til piger 
og drenge, og at de tager piger og drenges skolegang lige alvorligt. Børns skolegang danner 
grundlag for deres fremtidige trivsel og deltagelse i samfundet.

Det er også vigtigt, at børnene har tid til at holde fri og deltage i fritidsaktiviteter. Selvom det 
er godt for børn og unge at hjælpe til i hjemmet, er det vigtigt, at hverken piger eller drenge 
har så mange pligter hjemme, at de ikke har tid til skole, lektier og fritidsaktiviteter. 

Som forældre har man pligt til at samarbejde med sit barns institution og skole. Det bety-
der, at forældre skal deltage i forældremøder og arrangementer på institution og skole. Da 
både mor og far har ansvar for børnenes opvækst og opdragelse, forventes det også at begge 
forældre engagerer sig i børnenes daginstitution og skolegang. Hvis det er nødvendigt, kan 
man som forælder bede om at få en tolk med til arrangementer på skolen. Både som far og 
som mor har man også pligt til at hjælpe barnet med lektier (eller sørge for, at en anden kan 
hjælpe barnet), at sørge for at barnet er udhvilet og at det har madpakke med i skole.

Både børneinstitutioner og skoler har pligt til at tage kontakt til forældrene, hvis de er be-
kymrede for barnet. I Danmark er der tradition for, at lærere, forældre og barn taler sammen 
om barnets trivsel og læring, og i fællesskab finder løsninger på eventuelle problemer. Hvis 
der sker store ting i hjemmet, er det en god idé, at man som forælder fortæller pædagogen/
læreren om det, så de kan være opmærksomme på, om det påvirker barnets trivsel og læring.

UNG I DANMARK
Både piger og drenge i Danmark får større og større frihed, jo ældre de bliver. Men man får 
også mere ansvar, jo ældre man bliver. Juridisk set ændrer unges ansvar og rettigheder sig 
også, særligt når de bliver henholdsvis 15 og 18 år.

15 år
Som 15-årig har man som nævnt ret til et fritidsjob. Man bestemmer selv over de penge, man 
tjener eller får i gave, og forældre må ikke bruge eller tilbageholde ens penge. 

Når man fylder 15 år, har man ret til at bestemme over sin egen lægebehandling. Det betyder, 
at man selv kan bestemme, om man vil modtage de undersøgelser eller den behandling, 
man bliver tilbudt. Lægen har dog ikke tavshedspligt overfor forældrene, og forældrene skal 
orienteres om deres børns sundhed, hvis børnene er under 18 år. Hvis oplysningerne kan give 
anledning til konflikter mellem den unge og forældrene (Eksempelvis oplysninger om den 
unges seksualliv), må lægen gerne fravælge at orientere forældrene.
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Den kriminelle lavalder er 15 år. Det vil sige, at når man er fyldt 15 år, kan man blive dømt og 
få en straf. Indtil man er fyldt 18 år, vil det typisk være i et ungdomsfængsel eller på en sikret 
institution. Piger og drenge skal have samme straf for samme forbrydelse. Når man er under 
15 år, kan man ikke få en retslig dom, og man har ingen straffeattest. Et barns forældre kan 
dog risikere at skulle betale bøder eller erstatning, hvis barnet begår kriminalitet. Hvis et barn 
under 15 år begår en grov forbrydelse, eller hvis barnet gentagne gange begår kriminalitet, 
kan barnet dog blive anbragt på en ungdomsinstitution.

Den seksuelle lavalder er også 15 år. Det betyder, at man selv må bestemme over sit sexliv, når 
man er fyldt 15 år. Det vil også sige, at det er lovligt at have sex med en dreng eller en pige, 
der er fyldt 15 år, hvis personen selv ønsker det.

Det er ulovligt at have sex med en pige eller en dreng under 15 år, hvis man selv er ældre. 
Også selvom personen under 15 år gerne vil. Med sex menes alle former for seksuel omgang, 
ikke blot samleje. Dette gælder for både piger og drenge, og en overtrædelse kan medføre 
fængselsstraf i op til 8 år. Hvis barnet er under 12 år, kan det give op til 12 års fængsel.

To personer på 14 år må gerne have sex med hinanden, hvis de begge ønsker det, men en 
person på 15 år, må ikke have sex med en person på 14 år. Det gør ikke nogen forskel, om man 
er en pige eller en dreng. Hvis en på 15 år og en på 14,5 år har sex, vil der ofte ikke blive rejst 
tiltale, da de to næsten er jævnaldrende.

18 år
Når man bliver 18 år, bliver man juridisk voksen og myndig. Det vil sige, at både drenge og 
piger får samme rettigheder og pligter som alle andre voksne, når de fylder 18 år. Udover de 
ting, der er listet på s. 24, kan man eksempelvis også skrive under på kontrakter, for eksempel 
til banklån og købekontrakter. Skriftlige aftaler er bindende. Derfor skal man altid sikre sig, 
at man ved, hvad man skriver under på. Ellers kan man uden at vide det komme til at afgive 
nogle af sine rettigheder, eller forpligte sig til noget, man senere fortryder eller ikke har penge 
til. En kvindes og en mands underskrift er lige meget værd.

Når man er fyldt 18 år, kan man altså også dømmes og straffes ligesom alle andre voksne, hvis 
man begår kriminalitet.

KROP OG SEKSUALITET
Mange både unge og voksne i Danmark har kæresteforhold. At være kærester betyder, at 
to mennesker har et romantisk, og måske, men ikke nødvendigvis, seksuelt forhold uden at 
være gift. I Danmark har langt de fleste fået seksuelle erfaringer, inden de bliver gift. Hverken 
kvinder eller mænd forventes at være jomfruer, når de bliver gift, og generelt forbindes ære 
og anstændighed ikke med jomfruelighed.

Det er også almindeligt at tale åbent om krop og seksualitet, samtidigt med at man også skal 
respektere, at folk har forskellige blufærdighedsgrænser. 

Både kvinder og mænd bestemmer selv, hvornår de vil have sex, og hvem de vil have sex med. 
Dog må en person over 15 år ikke have sex med én, der er under 15 år (Se foregående afsnit).

For mange mennesker, både kvinder og mænd, er det seksuelle en vigtig del af parforholdet. 
Begge parter har ret til at give udtryk for deres seksuelle ønsker, men hverken kvinder eller 
mænd kan kræve, at partneren opfylder ønskerne. Det er altid godt, hvis man kan snakke om 
sex i et ægteskab eller parforhold. 

Man kan også få mere information om køn, krop og seksualitet hos sin læge, på sexologiske 
klinikker rundt omkring i landet, eller hos Sex og Samfund på tlf.nr. 33931010. Her kan både 
kvinder og mænd også anonymt få information om prævention af graviditet og seksuelt 
overførte sygdomme.

HOMOSEKSUALITET
To mænd eller to kvinder kan som sagt blive gift i Danmark, både i kirken og på rådhuset, og 
de kan adoptere børn. Homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter har de samme rettig-
heder og pligter som alle andre borgere i samfundet.

Man skal respektere andres seksuelle orientering, og man må ikke råbe skældsord, være vol-
delig, komme med trusler eller opfordre til vold mod andre, fordi man ikke bryder sig om 
deres seksualitet eller valg af partner.

Hvis man begår en forbrydelse mod andre på grund af eksempelvis køn, religion, hudfarve 
eller seksualitet, kan man straffes hårdere end ellers:

Straffeloven § 81: ”Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skær-
pende omstændighed […] at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, 
seksuelle orientering eller lignende”.

MØDOMMEN
Mange tror, at mødommen er et symbol på, at en kvinde er jomfru. Men mødommen er ikke, 
som mange tror, en ubrudt hinde i skeden, der kan sprænge. Det er en elastisk slimhinde, der 
sidder i en ring i skeden. Der er allerede hul, så menstruationsblodet kan komme ud.

Langt de fleste kvinder bløder ikke første gang, de har sex med en mand. Hvis man bløder, er 
det ikke nødvendigvis på grund af mødommen, men kan også være på grund af andre ting, 
fx små rifter i slimhinden. Man kan heller ikke se eller mærke på en kvinde, om hun har haft 
sex. Det kan ikke engang en læge.

Det er derfor heller ikke muligt at sy mødommen sammen. Nogle læger tilbyder en operati-
on, der laver en kunstig ’jomfruhinde’. Der er dog ingen garanti for, at man bløder første gang 
man har sex med en mand, selvom man har fået denne operation.

OMSKÆRING
Ligeledes er omskæring af piger forbudt i Danmark:

Straffeloven § 245 a: ”Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskæ-
rer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med 
fængsel indtil 6 år”.
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§ 246: ”Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaf-
fenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skær-
pende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år”.

Dette gælder også, hvis man tager pigen med ud af landet for at få hende omskåret:

Straffeloven § 7
”Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed 
myndighedsområde af en person, der på tidspunktet for sigtelsen har dansk indfødsret, er 
bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis

2) gerningsmanden også på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet 
og handlingen

a) omfatter seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel eller kvindelig omskæring eller
b) er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til lan-
det”

ABORT
Der er let adgang til prævention i Danmark. Man kan få rådgivning om prævention hos lægen 
og recept til eksempelvis P-piller. Nogle former for prævention kan man også købe i for ek-
sempel supermarkeder, kiosker og på apoteker uden recept. Alle – både kvinder og mænd – har 
fri adgang til prævention. Man skal dog betale for det.

Hvis man alligevel bliver uønsket gravid, kan man lovligt få foretaget en abort indtil 12. uge 
af graviditeten. Efter 12. uge skal der være særligt tungtvejende grunde til at få abort. Det er 
den gravide kvinde selv, der bestemmer om hun vil have en abort. Det er hverken ægtefællen, 
forældre eller svigerfamilien, der bestemmer. Hvis man er blevet uønsket gravid, er det dog 
godt at kunne tale med sin partner om det, og i fællesskab beslutte, hvad man skal gøre.

Læger og hospitalsmedarbejdere har tavshedspligt. Det betyder, at ens ægtefælle eller fami-
lie ikke vil få noget at vide om, at man er gravid, eller at man vil have en abort, hvis ikke man 
selv fortæller dem det.

Hvis man er under 18 år og ønsker abort, skal man som udgangspunkt have tilladelse fra en 
af sine forældre. Hvis forældrene ikke vil give tilladelse til abort eller hvis der er væsentlige 
grunde til, at de ikke må få at vide, at man er gravid eller ønsker en abort, kan man søge tilla-
delse til at få en abort uden forældrenes samtykke, og uden at de får noget at vide. Dette kan 
lægen hjælpe med.

Antallet af aborter har generelt været faldende siden 1970’erne, hvor retten til fri abort blev 
indført. I dag får ca. 15.-16.000 kvinder årligt en abort i Danmark. Kvinder af ikke-vestlig oprin-
delse får i gennemsnit foretaget flere aborter (ca. 14 pr. 1000 kvinder i 2015) end kvinder med 
dansk oprindelse (ca. 9 pr. 1000 kvinder i 2015).

VOLD OG VOLDTÆGT
VOLDTÆGT OG BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE
Alle mænd og kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop, og hvem de vil have sex 
med. Dette betyder, at det er strafbart at tvinge nogen til at have sex mod deres vilje, både 
hvis der er tale om voldtægt i form af samleje eller anden form for seksuel aktivitet. Både kvin-
der og mænd har altid ret til at sige nej eller stop, og dette skal respekteres. Hvis man fortsat 
forsøger at have sex med en person, efter at denne har givet udtryk for, at hun eller han ikke 
ønsker det, er der tale om voldtægt, også selvom vedkommende ikke gør fysisk modstand.

Dette gælder også mellem ægtefæller. Det vil sige, at man ikke har pligt til at have sex med 
sin ægtefælle. Det er voldtægt at tvinge sin ægtefælle til sex ved hjælp af vold eller trusler. 
Voldtægt er strafbart med op til 8 år, i særligt grove tilfælde op til 12 år. Voldtægt i ægteska-
bet giver ligesom vold ret til øjeblikkelig skilsmisse uden forudgående separation.

Straffeloven § 216: ”Det er forbudt at tvinge sig til samleje med vold eller trussel om vold”.

Det er også forbudt at have sex med nogen, der er ude af stand til at give sit samtykke, For 
eksempel hvis de er bevidstløse, voldsomt berusede, eller stærkt påvirkede af medicin eller 
euforiserende stoffer.

Hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, eller at en person, du kender, 
tvinger dig til sex, kan du henvende dig til det nærmeste Center for Voldtægtsofre. Det er 
også voldtægt, hvis din ægtefælle tvinger dig til sex mod din vilje.

Der findes et center for voldtægtsofre i hver region i Danmark. Tlf.nr.: 78463543.
www.voldtaegt.dk

Det er også forbudt at forulempe andre seksuelt eller at krænke deres blufærdighed. Det er 
aldrig i orden at berøre et andet menneske seksuelt, hvis personen ikke ønsker det, uanset 
hvordan denne person er klædt på eller opfører sig. Man må heller ikke vise sig nøgen overfor 
en anden person, eller vise sine kønsdele, hvis personen ikke ønsker det.

Straffeloven § 232: ”Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes 
med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, 
med bøde eller fængsel indtil 4 år”.

Vold
Ligeledes er det ulovligt og strafbart at udøve vold i Danmark.

Straffeloven § 244: ”Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens lege-
me, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år”.

Straffeloven § 245: ”Den, der udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter 
eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legems-
angreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en 
særlig skærpende omstændighed”.

https://danskelove.dk/straffeloven/245
https://danskelove.dk/straffeloven/245a
http://www.voldtaegt.dk
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Partnervold er ligesom alle andre slags vold ulovligt, og det straffes som andre former for 
vold. Det er altså ulovligt at slå sin partner, også selvom man synes, at den anden har opført 
sig forkert, eller man er oppe at skændes.

Vold er dog ikke kun fysisk. Vold er en handling eller en trussel, der skræmmer, smerter el-
ler skader en anden person eller krænker personens integritet. Volden kan være en bevidst 
handling eller en handling, der sker i affekt.  

Vold kan altså have mange former, og være fysisk, psykisk, seksuel, materiel eller økonomisk:
• Fysisk vold; fx slag, spark, kvælertag, fastholdelse
• Psykisk vold; fx at blive kontrolleret, nedgjort, begrænset eller truet med vold
• Seksuel vold; fx hvis man bliver voldtaget eller tvunget til andre seksuelle handlinger
• Materiel vold; fx hvis nogen med vilje ødelægger andres tøj eller ting
• Økonomisk vold; fx hvis man bliver nægtet adgang til sine egne penge

Hvis du selv er voldelig, skal du for din egen og din families skyld søge hjælp til at komme fri 
af volden. Du kan eksempelvis kontakte: www.dialogmodvold.dk på tlf. nr. 35301717

Der findes krisecentre for både kvinder og mænd over hele landet. Man kan bo på et krise-
center i en periode, hvis man er udsat for vold eller trusler om vold. Man kan bo der sammen 
med sine børn. Der findes også krisecentre for voldsramte mænd og familier samt par og 
enlige mænd, der er udsat for æresrelateret vold.

Du kan finde en fuld liste over både kvinde- og mandekrisecentre over hele landet her: 
www.levudenvold.dk
 
Hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende vold i nære relationer, kan du kontakte 
den nationale hotline på tlf. 70203082. Hotlinen er landsdækkende og anonym, og kan 
kontaktes hele døgnet og er både for kvinder, mænd og pårørende. 

Hvis du som mand er udsat for vold fra din partner, kan du også ringe på tlf.:  70116263
Se www.voldmodmand.dk

Er du ung med etnisk minoritetsbaggrund, kan du også få hjælp hos Etnisk Ung. Se 
www.etniskung.dk

RED-Safehouse tilbyder krisecenterpladser til enlige unge af begge køn samt unge par, der 
udsættes for æresrelateret vold fra deres familier.
Se www.safehouse.dk

Noter...

http://www.dialogmodvold.dk
http://www.voldmodmand.dk
http://www.etniskung.dk
http://www.safehouse.dk
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