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Ligestilling

Ontologisk ligestilling

Ligestilling i muligheder

Ligestilling i vilkår

Ligestilling i resultat



Ligestilling i vilkår

Ligebehandling
• Den enkelte ses som 

en hvilken som helst 
anden borger 

Anerkendelse
• Den enkelte ses som 

unikt individ

• Den enkelte ses som 
medlem af en unik 
familie



• Kategoriserer
– Dikotomiserer
– Komplementariserer

– Situationsforklarer
– Egenskabsforklarer

• Stereotyperer
• Stigmatiserer
• Diskriminerer



Kulturopfattelse

Evolutionistisk kulturopfattelse

Relativistisk kulturopfattelse

Kontekstuel kulturopfattelse



Kulturminister Brian Mikkelsen i tale ved det 
konservative landsråd 25. september 2005

”En middelalderligt muslimsk kultur bliver aldrig 
lige så gyldig herhjemme som den danske 
kultur, der nu engang er groet frem på det stykke 
gamle jord, der ligger mellem Skagen og Gedser 
og mellem Dueodde og Blåvandshug - - - Midt i 
vores eget land er der ved at udvikle sig 
parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer 
deres middelalderlige normer og udemokratiske 
tankegange. Det kan vi ikke acceptere. Det er 
her, vi har kulturkampens nye front”. 



Kari Killén
Det er formodentlig rigtigt at sige, at 
forståelsen og forudsætningerne for en god 
børneopdragelse og –omsorg er bedre end 
nogensinde før. Informationsniveauet, hvad 
angår børns udvikling og behov, har gennem 
en årrække været højt i de nordiske lande. 
Men mange indvandrere kommer fra lande, 
hvor informationsniveauet er lavt. - - -
Endvidere kommer mange fra kulturer med 
holdninger og normer som kan gøre det 
vanskeligt at tage imod ny viden om børn
(Killén, 2004 Omsorgssvigt er alles ansvar s. 204)



Ayse

Forældre og søskende

Moderne 
kvinde og mor

Halimes plejefamilie

Arabisk mor

Barneværnet

Stabil mor

Mand og lille søn

Global mor



Ligestilling i vilkår
Ligebehandling
• Den enkelte som et hvilket        

som helst andet individ

Evolutionistisk Konte
kulturopfattelse kultur

Anerkendelse
• Den enkelte som unikt individ

• Den enkelte som medlem af unik   
familie

• Den enkelte som kulturrepræsentant

kstuel Relativistisk
opfattelse kulturopfattelse
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