
Fædre skal have deres 
barsel

Regeringen vil øremærke 3 måneders barselsorlov til mænd. Oppo-
sitionen stritter imod, mens de højtuddannede unge mænd og deres 

fagforeninger siger ja tak.
H     H     H
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Højtuddannede mænd  
er vilde med barsel

Af Rikke Brøndum
//ribm@berlingske.dk

Mænd med en længerevarende uddan-
nelse er godt i gang med at nedbryde 
kønsforskellene på arbejdsmarkedet.

Tal fra Finansforbundet viser, at mænd 
siden 2006 næsten har fordoblet deres 
orlovslængde, så de i gennemsnit holder 
60 dages orlov mod kun 38 dage som den 
gennemsnitlige mand på arbejdsmarke-
det.

Tendensen bakkes op af DJØFs seneste 
barselsundersøgelse, som viser, at 41 pro-
cent af de mandlige medlemmer under 
40 år har holdt tre måneders barsel eller 
mere, mens det samme kun gælder for 27 
procent af hele befolkningen.

Udviklingen skyldes bedre mulighe-
der for fuld løn under barslen for ansatte 
på Finansforbundets overenskomst 
kombineret med en kultur, hvor det er 
blevet lige så legitimt for mænd som for 
kvinder at tage barsel. Jo højere stillings-

Udligning. Mænd i finanssektoren tager i gennemsnit næsten dobbelt så 
lang barsel som mænd på resten af arbejdsmarkedet. Samme tendens ople-
ver DJØF. Fagforeningerne og regeringen mener dog stadig, der er behov for 

Højtuddannede mænd er vilde med barsel, viser tal fra Finansforbundet og 
djøf. (Arkivfoto: Scanpix Denmark)
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niveau, desto længere barsel tager mæn-
dene, mens det modsatte er tilfældet for 
de højtuddannede kvinder.

»Der er ingen tvivl om, at vi på grund 
af mulighederne for fuld løn har set en 
markant fremgang i barsel for mænd. 
Det har skabt en sneboldseffekt og fået 
flere med. Og mændene behøver ikke 
dele deres periode med fuld løn med 
kvinden i det tilfælde, at hun også er an-
sat på vores overenskomst,« siger næst-
formand for Finansforbundet, Solveig 
Ørteby.

De gunstige muligheder for barsel 
med løn har været med til at skabe en 
mentalitetsændring i mange brancher, 
forklarer kønsforsker fra Aalborg Uni-
versitet, Anette Borchorst.

»Muligheden for fuld løn i perioden er 
helt afgørende, idet mænd normalt tje-
ner mest. Når man sætter fokus på det 
politisk via overenskomsterne, forplan-
ter det sig ned i systemet,« siger hun.

Ønsker øremærket barsel
På trods af udviklingen mener både 
DJØF, Finansforbundet og Ingeniørfor-
eningen, at det er nødvendigt at øre-
mærke tre måneder af den lovbestemte 
barselsperiode til mænd. Et lovforslag 
som også regeringen er i gang med at 
forberede. For selv om overenskomster-
ne både for akademikere og LO-med-
lemmer giver stadig bedre muligheder, 
bruger mændene ikke deres muligheder 
i fuldt omfang. Eksempelvis bruger de 
finansansatte mænd kun tre måneder 
i gennemsnit, selv om de altså har ret 
til næsten fire måneder med fuld løn. I 
industrien har mændene ret til ni uger 
med løn, men heller ikke her bliver det 
udnyttet fuldt ud.

»Det er rigtigt, at det er lønnen, som 
er afgørende. Men en øremærkning af 
perioden med barselsdagpenge vil være 

et første skridt i den rigtige retning, og 
det vil sende et signal til alle arbejdsgi-
vere – også dem som ikke har en over-
enskomst,« siger chefkonsulent i DJØF, 
Dorte Gotthjælp Nielsen.

Regeringen vil øremærke tre måne-
der med barselsdagpenge til mænd og 
forventer at komme med et lovforslag 
til efteråret. Et fejl-skud, lyder det fra 
Venstre, som ikke mener, det vil gøre 
arbejdsmarkedet mindre kønsopdelt.

»Vi ved fra undersøgelser, at mange er 
tilfredse med reglerne, som de er i dag. 
Det vil ikke sikre en SOSU-assistent en 
højere løn, at hendes mand tager læn-
gere barsel. I stedet for at tvinge skal vi 
lade virksomhederne løse problemerne 
selv. Vi kan se, at det er spørgsmålet om 
løn, som afgør barselslængden,« siger 
ligestillingsordfører Fatma Øktem (V). 

Nødvendig regulering
Anette Borchorst er i øjeblikket i gang 
med at kortlægge barselsmønstrene på 
arbejdsmarkedet i samarbejde med en 
række fagforeninger, og hun mener, det 
er nødvendigt med regulering.

»Det er rigtigt, at overenskomsterne 
kan gøre meget i sig selv for at fremme 
udviklingen, men det går meget lang-
somt. Vi har tidligere set, at hvis fædrene 
får selvstændige rettigheder til orlov, 
følges det op i mange overenskomster. 
Desuden er mange mænd ansat uden 
overenskomst, og der er stadig mange 
virksomheder, hvor det at tage barsel 
som mand ikke er velanset. Her vil loven 
hjælpe med til at fremme udviklingen,« 
påpeger hun.B
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INFOGRAFIK / ML KILDE / KPMG

Så stor er lønforskellene ved barsel

Ret til 2 ugers fædreorlov på dagpenge

Herudover dagpenge i forældreorlovsperioden (32 uger)* 

I alt

Normal løn i perioden (2 + 32 uger)

Forskel i løn ved maksimal frihed **

7.880,00 kr.

126.080,00 kr.

133.960,00 kr.

274.621,09 kr.

140.661,09 kr.

} Privatansat akademiker uden særlige a�aler

Forudsætning: Månedsløn eksl.pension: 35.000 kr.

INGEN RET TIL FULD LØN

*I det omfang moderen ikke anvender dem

** 2 ugers fædreorlov + 32 ugers forældreorlov

4 + 3 uger i forældreorlovsperioden (dog maks. 140 kr. pr. time, 1. juli 2012)

Maksimal løn i 9 uger

Herudover dagpenge i resten forældreorlovsperioden (25 uger)*

I alt

Normal løn i perioden (2 + 32 uger)

Forskel i løn ved maksimal frihed**

36.260,00 kr.

47.798,70 kr.

98.500,00 kr.

146.298,70 kr.

196.157,92 kr.

49.859,22 kr.

Forudsætning: Månedsløn eksl.pension: 25.000 kr.
} Privatansat under Industriens overenskomst

2 UGERS FULD LØN I FORLÆNGELSE AF FØDSLEN 11.538,70 kr.

På Business PLUS kan du se flere regneeksempler på, 
hvad det koster forskellige mandlige lønmotagergrup-

per at gå barsel.

BUSINESS

BUSINESS.DK/PLUS

5Business

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.



Ingeniørerne  
er begejstrede

Af Jon Arskog // joar@berlingskemedia.dk

»Vi hilser det velkommen, fordi det viser 
sig at øremærkning af barslesorlov ryk-
ker. Det har det gjort i øvrige nordiske 
lande, og derfor mener vi, at Danmark 
også skal med på vognen.«

Ordene stammer fra Ingeniørforenin-
gens Jytte Hinnerup, der er formand for 
foreningens ligestillingsudvalg.

Hun er begejstret for regeringens 
forslag

»Hvis far skal være mønsterbryder, så 
skal han være sikker på sin ret til barsel. 
Vi har i de senere år set domme og sager, 
hvor fædre er blevet fyret, fordi de har 
søgt orlov. Og her vil øremærkning af 
orlov sikre fædrene bedre og bidrage 
til mere ligestilling,« siger hun og peger 
på, at det også i et bredere samfunds-
perspektiv vil sikre ligestilling og give 
kvinderne bedre karrieremuligheder.

»Vi ser jo, at højtuddannede kvinder 
også gerne vil videre med deres karriere, 
men at de ofte sættes tilbage af barslen. 
At mændene i højere grad tager del i 

barselsorloven fremmer således ligestil-
lingen i bred forstand og giver kvinden 
mere lige muligheder i karrieren,« siger 
hun.

Selvom hendes medlemmer er 80 pct. 
mænd, mener hun, at netop dét også er 
en vigtig pointe for dem. Og hun mener 
ikke, at det kolliderer med de mandlige 
medlemmers interesser, da de får sikret 
deres ret til at være sammen med deres 
børn, hvilket hun mener at en stigende 
del af de yngre mænd gerne vil.  

Selvom der allerede er en udvikling 
i gang i retning af at flere mænd tager 
en større del af barselsorloven, så er der 
stadig mange der ikke har de samme 
muligheder:

»Det er helt tydeligt at indstillingen til, 
hvem der har hovedopgaven for pasning 
af børnene langsomt ændres. Men det 
sikrer ikke dem der vil tage del i deres 
børns opvækst nu. Der skal de moderne 
unge mænd have sikret deres forhold, så 
de kan få del i deres børns opvækst og 
være rollemodeller for dem,” siger hun. 

Ingeniørforeningen, IDA, er tilhænger af forslaget om øremærket barsel 
til mænd. Det sikrer de mandlige medlemmer ret til barsel og gavner også 
kvindernes karrieremuligheder bredt, lyder det.
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»Det mest naturlige  
i verden«

Af Rikke Brøndum
//ribm@berlingske.dk

De mandlige medarbejdere hos Nordea 
har måske godt hørt dem: Historierne 
om mænd, der bliver mobbet og i værste 
fald fyret, hvis de tager mere end to ugers 
barsel. Men hvis de ser på deres egen 
arbejdsplads, er den slags historier forbe-
holdt deres fædres generation.

Hos Nordea tager mellem 100 og 130 

mænd barsel hvert kvartal, og 60 procent 
af dem er i gennemsnit væk i godt to må-
neder.  Udviklingen er sket i løbet af de 
seneste ti år godt hjulpet på vej af Finans-
forbundets overenskomst, som giver de 
mandlige ansatte fuld løn i op til 16 uger 
eller knap fire måneder.

I dag er det ligeså normalt for mæn-
dene at tage tre måneder ud af kalen-
deren som at tage på efteruddannelse. 
Det forklarer 31-årige Christian Frøsig, 

Tendens. I Nordea går i gennemsnit 110 af de mandlige ansatte på barsel 
hvert kvartal, og over halvdelen af dem holder i gennemsnit to måne-
ders orlov. 31-årige Christian Frøsig er en af dem.

Christian Frøsig har arbejdet fire år i Nordea og har lige været på barsel i 3 må-
neder. Nu er han tilbage på kontoret på Christianshavn med sine kolleger.
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som er forretningsudvikler hos Nordea. 
Han gik på barsel i midten af december 
og kom tilbage i begyndelsen af marts. 
Derudover var han væk i en hel måned, 
da hans datter blev født i marts.

»Det man hører om: At der bliver set 
ned på en, hvis man tager længere barsel, 
det har slet ikke været en bekymring 
for mig. Jeg kan jo se, at min chef også 
lige har været på barsel, og da jeg kom 
tilbage, fik jeg faktisk tilbudt nogle nye 
arbejdsopgaver. Så barslen har været 
med til at udvikle mig karrieremæssigt,« 
siger han.

Økonomien er afgørende
Da han søgte arbejde hos Nordea for 
fire år siden, var han ikke klar over, at 
han kunne få fuld løn i op til næsten fire 
måneder. På det tidspunkt var der endnu 
længe til, at han skulle være far, men i dag 
er han ikke i tvivl om, at det havde på-
virket hans beslutning om barselsorlov, 

hvis det økonomiske incitament havde 
været mindre.

»Min kone er sygeplejerske, og det er 
klart, at man vælger efter indkomsterne, 
når man vælger, hvem der skal være på 
barselsdagpenge. Så hvis jeg ikke havde 
haft min løn, er det ikke sikkert, jeg 
havde taget tre måneder ud af kalende-
ren,« siger han.

De udvidede muligheder, som mand-
lige finansansatte har fået siden 2006, 
har også været med til at skabe en kul-
tur, hvor det ikke er nødvendigt at gøre 
noget særligt ud af reglerne for at fremme 
udviklingen, forklarer Nordeas HR-chef 
Niels Gregers Hansen.

»Det er ikke sådan, at vi opfordrer dem 
til at tage orlov. Det er i virkeligheden en 
så naturlig ting, at det ikke engang er et 
tema længere. Det er vel nok det bedste 
tegn på, at barsel ikke er en hindring for 
mændene hos os, hverken økonomisk 
eller psykologisk,« siger han.B
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Den første reelle statsbankerot i et såkaldt 
industriland har fundet sted, efter at 
private udenlandske kreditorer »frivil-
ligt« har accepteret et »hårklip« på over 

50 pct. af værdien af den græske regerings gæld til 
dem. Derfor skylder Grækenland nu meget lidt til 
private kreditorer i udlandet.

Grækenland er også gået med til endnu stram-
mere budgetmål for at modtage over 100 mia. euro 
i finansiel støtte. Formålet  er at undgå en total ban-
kerot og lade landet få styr på sine finanser uden 
at forurolige aktiemarkederne alt for meget. Men 
denne strategi  vil næppe virke på egen hånd.

Det egentlige problem er ikke længere det græ-
ske budgetunderskud, men en kombination af 
kapitalflugt og et fortsat alt for stort forbrug i den 
private sektor . Dette overforbrug har indtil nu væ-
ret finansieret af regeringen, og derfor består ho-
vedparten af gælden til udlandet af offentlig gæld. 
Officielt hedder det sig, at det græske overforbrug 
vil ophøre, i takt med at statens udgifter sænkes og 
skatterne sættes op. Men det er ikke nødvendigvis 
tilfældet. Befolkningen er vant til at leve over evne, 
og det kan den blive ved med, fordi den reelt står 
over for, hvad den ungarske økonom János Kor-
nai har kaldt »en blød budgetbegrænsning« . Når 
husholdningerne skal betale mere i skat, trækker 
de blot på deres opsparing og bliver stort set ved 
med at forbruge som før.  Samtidig har indskydere 
trukket deres midler ud af græske banker og flyttet 
pengene til udlandet. Et præcist skøn findes ikke, 
men et godt bud er 50 mia. euro, svarende til svim-
lende 25 pct. af BNP. Det kan ikke fortsætte. Græ-
kenland kan ikke få adgang til finansmarkederne, 
før underskuddet på betalingsbalancen er væk og 
pengeflugten stoppet.

Desværre er renten på bankindskud i Græken-
land temmelig lav. Altså må renten op for at få græ-
kerne til at beholde deres indskud i landet og stop-
pe »blødningen« fra det græske banksystem. Men 
samtidig skal omkostningerne ved at finansiere 
overforbruget også op.  

Prisen for at få kredit er stadig forbløffende lav 
i Grækenlands private sektor i betragtning af, at 
økonomien har været totalt afskåret fra de uden-
landske kapitalmarkeder, og at regeringen ikke på 
nogen som helst vilkår kan få private midler. Den 
gennemsnitlige pris for nye lån til græske virksom-
heder og husholdninger ligger stadig på bare 6-7 
pct. ,  kun et par procentpoint mere end i Tyskland.

 Til sammenligning røg renten i Estland op over 
40 pct. under finanskrisen, hvilket fik forbruget til 
at rette sig markant ind. Brutalt, men det virkede. 

Men hvorfor er renten stadig så lav i Græken-
land? Svaret er meget simpelt: De græske banker 
har stadig adgang til finansiering fra Den Europæi-
ske Centralbank til en meget lav rente (1-3 pct.). Så 
længe den strøm af billige penge fortsætter, vil ka-
pitalflugten også blive ved. Forbruget vil ikke rette 
sig ind, så længe landet kun står over for en meget 
blød budgetbegrænsning. 

Det er altså grunden til, at de eksisterende bud-
getpakker ikke vil være nok, selv hvis den græske 
regering gennemfører alt som planlagt. Hvis intet 
gøres for at stoppe kapitalflugten og mindske det 
private forbrug, vil det græske banksystem blive 
stadig mere afhængig af »monetær« finansiering. 
Men ECB har allerede lånt omkring 120 mia. euro 
(60 pct. af det græske BNP) til Grækenlands banker 
og har ikke råd til at låne mere til et land, der lige er 
gået bankerot. Hvis ikke Europas politikere erken-
der, at det er kapitalflugt og fortsat overforbrug, der 
udgør den største fare i Grækenland, vil de snart stå 
over for endnu en krise af – ubegribeligt – endnu 
større proportioner.  B

Grækenlands bløde 
budget i hårde tider

AF DANIEL GROS
LEDER AF CENTER FOR 
EUROPEAN POLICY 
STUDIES.

verdens politik

Øremærket barsel 
kommer trods markant 
dalende tilslutning

Tilvænning. Regeringen fastholder, at mænd skal tage en del 
af barselsorloven og har en ny lov på vej, selv om et flertal af 
danskerne er imod. Vi vil med tiden blive glade for øremærkning, 
mener ligestillingsministeren og forskere.
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Den første reelle statsbankerot i et såkaldt 
industriland har fundet sted, efter at 
private udenlandske kreditorer »frivil-
ligt« har accepteret et »hårklip« på over 

50 pct. af værdien af den græske regerings gæld til 
dem. Derfor skylder Grækenland nu meget lidt til 
private kreditorer i udlandet.

Grækenland er også gået med til endnu stram-
mere budgetmål for at modtage over 100 mia. euro 
i finansiel støtte. Formålet  er at undgå en total ban-
kerot og lade landet få styr på sine finanser uden 
at forurolige aktiemarkederne alt for meget. Men 
denne strategi  vil næppe virke på egen hånd.

Det egentlige problem er ikke længere det græ-
ske budgetunderskud, men en kombination af 
kapitalflugt og et fortsat alt for stort forbrug i den 
private sektor . Dette overforbrug har indtil nu væ-
ret finansieret af regeringen, og derfor består ho-
vedparten af gælden til udlandet af offentlig gæld. 
Officielt hedder det sig, at det græske overforbrug 
vil ophøre, i takt med at statens udgifter sænkes og 
skatterne sættes op. Men det er ikke nødvendigvis 
tilfældet. Befolkningen er vant til at leve over evne, 
og det kan den blive ved med, fordi den reelt står 
over for, hvad den ungarske økonom János Kor-
nai har kaldt »en blød budgetbegrænsning« . Når 
husholdningerne skal betale mere i skat, trækker 
de blot på deres opsparing og bliver stort set ved 
med at forbruge som før.  Samtidig har indskydere 
trukket deres midler ud af græske banker og flyttet 
pengene til udlandet. Et præcist skøn findes ikke, 
men et godt bud er 50 mia. euro, svarende til svim-
lende 25 pct. af BNP. Det kan ikke fortsætte. Græ-
kenland kan ikke få adgang til finansmarkederne, 
før underskuddet på betalingsbalancen er væk og 
pengeflugten stoppet.

Desværre er renten på bankindskud i Græken-
land temmelig lav. Altså må renten op for at få græ-
kerne til at beholde deres indskud i landet og stop-
pe »blødningen« fra det græske banksystem. Men 
samtidig skal omkostningerne ved at finansiere 
overforbruget også op.  

Prisen for at få kredit er stadig forbløffende lav 
i Grækenlands private sektor i betragtning af, at 
økonomien har været totalt afskåret fra de uden-
landske kapitalmarkeder, og at regeringen ikke på 
nogen som helst vilkår kan få private midler. Den 
gennemsnitlige pris for nye lån til græske virksom-
heder og husholdninger ligger stadig på bare 6-7 
pct. ,  kun et par procentpoint mere end i Tyskland.

 Til sammenligning røg renten i Estland op over 
40 pct. under finanskrisen, hvilket fik forbruget til 
at rette sig markant ind. Brutalt, men det virkede. 

Men hvorfor er renten stadig så lav i Græken-
land? Svaret er meget simpelt: De græske banker 
har stadig adgang til finansiering fra Den Europæi-
ske Centralbank til en meget lav rente (1-3 pct.). Så 
længe den strøm af billige penge fortsætter, vil ka-
pitalflugten også blive ved. Forbruget vil ikke rette 
sig ind, så længe landet kun står over for en meget 
blød budgetbegrænsning. 

Det er altså grunden til, at de eksisterende bud-
getpakker ikke vil være nok, selv hvis den græske 
regering gennemfører alt som planlagt. Hvis intet 
gøres for at stoppe kapitalflugten og mindske det 
private forbrug, vil det græske banksystem blive 
stadig mere afhængig af »monetær« finansiering. 
Men ECB har allerede lånt omkring 120 mia. euro 
(60 pct. af det græske BNP) til Grækenlands banker 
og har ikke råd til at låne mere til et land, der lige er 
gået bankerot. Hvis ikke Europas politikere erken-
der, at det er kapitalflugt og fortsat overforbrug, der 
udgør den største fare i Grækenland, vil de snart stå 
over for endnu en krise af – ubegribeligt – endnu 
større proportioner.  B

Grækenlands bløde 
budget i hårde tider

AF DANIEL GROS
LEDER AF CENTER FOR 
EUROPEAN POLICY 
STUDIES.

verdens politik

Øremærket barsel 
kommer trods markant 
dalende tilslutning

Tilvænning. Regeringen fastholder, at mænd skal tage en del 
af barselsorloven og har en ny lov på vej, selv om et flertal af 
danskerne er imod. Vi vil med tiden blive glade for øremærkning, 
mener ligestillingsministeren og forskere.

FOTO: SONYA ETCHISON
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Undersøgelsen er gennemført 17.-18. januar 2008 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.083 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Øremærket barsel til mænd
Hvilket af nedenstående udsagn er du mest enig i?

Øremærket barsel er et
nødvendigt middel til at 
fremme ligestillingen 
på arbejdsmarkedet

Øremærket barsel er et 
uacceptabelt indgreb i 
familiernes frihed til 
selv at prioritere

Ved ikke

Alle

Mænd

Kvinder

18-35 år

36-59 år

60 år +

Rød blok

Blå blok

27,8

23,8
31,7

24,0

26,6 56,8 16,6

33,1 52,6 14,2

41,2 40,8 18,0

19,2 57,0 14,0

54,1 21,9

51,6 16,7
58,4 17,8

54,9 27,8

2008

Undersøgelsen er gennemført 2.-5. marts 2012 og er baseret på GallupForum webinter-
view med 1.164 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.2012

Positiv Overvejende 
positiv

Overvejende 
negativ

Negativ Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

Er du overvejende positiv eller negativ over for at øremærke 12 uger 
ud af samlet 53 ugers barsel til mænd?

2012

2008

13,7 27,4 24,0 23,7 11,3

13,5 28,8 21,9 23,5 12,3
13,9 25,9 26,2 23,9 10,1

23,0 36,0 17,0 13,0 11,0

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

2012

2008

Vil det, efter din vurdering, have en positiv eller negativ effekt på ligestillingen, 
hvis manden vælger at tage 12 ugers barsel?

40,7 43,5 3,6 12,3

31,4 52,1 6,0 10,4
49,6 35,1 1,3 14,0

58,0 31,0 5,0 6,0

    For

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
 

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Jeg mener, det er et utilstedeligt indgreb i den 
enkelte families ret til selv at planlægge, hvordan 
de vil indrette sig. Det viser. hvordan politikerne 
i dag blander sig og griber helt ind i intimsfæren, 
hvor de ikke har noget at gøre. Jeg kan godt se, 
at barselsorloven giver en skævvridning på ar-
bejdsmarkedet, fordi det er kvinderne, der tager 
mest barselsorlov. Men jeg mener ikke, at løsnin-
gen er at øremærke barselsorlov til fædrene.«

? Hvad betyder øremærkning af barselsorlov til 
mænd for ligestillingen?

»Jeg mener ikke, at øremærkningen har noget 
som helst med ligestilling at gøre. Det forringer 
tværtimod muligheden for selv at vælge. Proble-
met er snarere, at barselsorloven er for lang, og at 
kvinder bliver mødt med en forventning om, at 
de på et tidspunkt går på barselsorlov. Det burde 
være muligt at lave fleksible og individuelle bar-
selsaftaler for den enkelte virksomhed og medar-
bejder.«

? Er du enig i, at øremærkning er et unødvendigt 
indgreb i privatlivet?

»Ja, det er jeg meget enig i. Det er et overgreb 
på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 
menneskeret. I et civiliseret samfund burde det 
være selvfølgeligt, at den enkelte borger har ret 
til at indrette sig, som man har lyst til. Øremærk-
ningen er et ensretningsprojekt snarere end et 
mangfoldighedsprojekt.«  B

IMOD    Mie Harder. Kommen-
tator hos Jyllands-Posten og 
Børsen, cand.merc., ph.d. 
Copenhagen Business School

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Det mener jeg er en glimrende idé, og noget vi 
har savnet i Danmark i mange år. Mænd har ret til 
at være sammen med deres børn, og nu har vi ikke 
mere end fjorten dage reserveret til fædrene. Resten 
kan deles, og det ender som regel med at være kvin-
derne, der tager det meste. Det er ærgerligt, at mæn-
dene ikke får muligheden, og dette er lige så meget 
en opsang til kvinderne, der skal lære at give det fra 
sig. I andre nordiske lande har det været indført i 
mange år og uden problemer. Mændene i disse lan-
de gør brug af det, og det styrker familielivet og sam-
menholdet, når man har været fælles om barslen. 
Fædre har også ret til et tæt forhold til deres børn.«

? Hvad betyder det for ligestillingen at øremærke 
barselsorlov til mænd?

»Det betyder meget for ligelønnen, at begge 
køn tager ansvar for familieomsorgen. Der er også 
flere store virksomheder, der allerede nu har ind-
ført barselsorlov til mænd med fuld løn; så der er 
også firmaer, der synes, det er en god idé, og som vil 
være med til at fremme det.«

? Er du enig i, at øremærkning af barselsorlov til 
mænd er et unødvendigt indgreb i privatlivet?

»Nej, det er jeg uenig i. Der er jo ingen, der rå-
ber op, når det er kvinderne, der tager en stor del 
af barslen. Jeg forstår ikke kritikken med, at det 
skulle være et indgreb. Jeg mener tværtimod, at det 
er med til at fremme ligestillingen i familierne.«  B

FOR  Mette Kindberg. 
Næstformand i HK.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Danske politikere skal ikke bestemme, om 
det er mor eller far, der bliver hjemme hos 
den lille ny under barselsorloven. I hvert fald 
ikke hvis det står til danskerne selv. I en ny 
meningsmåling foretaget af TNS Gallup for 
Berlingske er et flertal af danskerne imod at 
øremærke tre måneder af barselsorloven til 
fædrene, og over halvdelen mener, at det er 
en unødvendig indgriben i familiernes ret til 
selv at planlægge. Tilslutningen til forslaget 
er desuden faldet markant siden 2008,  viser 
målingen. 

Men den indgriben kan de skeptiske dan-
skere godt begynde at vænne sig til. For på 
trods af en anseelig modvilje i befolkningen 
arbejder regeringen lige nu på at finde den 
rette model for øremærkning af op til tre må-
neders barsel til fædrene, som beskrevet i re-
geringsgrundlaget.

»Det står jo ikke i regeringsgrundlaget for 
at genere folk. Vi skal have dette her, fordi det 
fremmer ligestillingen. Kvinderne kommer 
hurtigere tilbage til karrieren, der skabes en 
anden tilknytning mellem far og barn, og 
der er færre skilsmisser. Jeg kan godt forstå, at 
man kan være usikker på det, men det er en 
succes i de andre nordiske lande, hvor man 
har indført det. Der er det blevet helt natur-
ligt,« siger ligestillingsminister Manu Sareen 
(R).

Meningsmålingen af danskernes hold-
ning til øremærkning af barselsorlov til 
mænd viser  konkret, at:

 H Kvinder er mest positive over for øre-
mærkning af barselsorloven.

 H De mest skeptiske over for øremærknin-
gen er de 18-35-årige.

 H Nordjylland er det sted i landet, hvor skep-
sissen over for øremærkningen er størst, 
mens midtjyderne statistisk er mest positive.

I dag har nybagte forældre ret til 52 ugers 
barselsorlov. Ud af dem kan 32 uger frit forde-
les mellem mor og far. Men tal fra Danmarks 
Statistik viser, at fædrene i snit kun tager 36 
dages orlov, mens hver tredje far ikke tager en 
eneste.

Kunstig ligestilling
Men fædrene kommer til at være mere sam-
men med deres nyfødte. I hvert fald hvis de 
vil have alle 52 ugers barselsorlov, fastholder 
regeringspartierne:

»Grundlæggende handler det om, at 
mænd og kvinder skal have ret til at være lige 
meget sammen med deres børn. Ligestilling 
handler ikke bare om at give en masse rettig-
heder til kvinderne – det handler om at lige-
stille de to køn. Jeg er sikker på, at det gavner 
ligestillingen at øremærke barsel til fædrene, 
fordi det giver kvinderne mulighed for at 
komme tidligere tilbage på arbejdsmarke-
det. Og så gavner det også børn at være sam-
men med deres far,« siger ligestillingsordfø-
rer for SF, Özlem Cekic.

Hos de konservative er ligestillingsordfø-
rer Mai Henriksen lodret imod ideen, lige-
som hun er imod kvoter for kvinder i virk-
somhedsbestyrelser:

»Man kan ikke tvinge ligestilling igennem 
via kunstige strukturer. Nu har vi set så me-
get af regeringsgrundlaget falde til jorden, så 
jeg synes, vi skal gøre danskerne den tjene-
ste også at lade øremærkningen af barsel til 
mænd falde. Jeg frygter, at det i sidste ende vil 
gå ud over børnene, fordi nogle familier vil 
ende med at tage mindre barselsorlov,« siger 
hun

Krisen fremmer konservatisme
Danskerne har ikke altid været negative 
over for øremærket barsel til mænd. I 2008 
var 6 ud af 10 danskere positivt indstillede 

omtalt i debatten, er ifølge hans kollega, pro-
fessor i statskundskab Anette Borchhorst, 
Aalborg Universitet, med til at skabe mod-
vilje. I stedet for at tale om øremærket barsel 
som en rettighed til fædrene, er det snarere 
blevet en slags sur pligt og omtalt som kvote-
ringer.

»Der går kage i det for danskerne, når vi 
omtaler noget som kvoteringer. I andre lan-
de, hvor man har indført øremærket barsel 
til mænd, har man i højere grad omtalt det 
som mændenes rettighed,« siger hun. 

Både Island, Norge og Sverige har indført 
ordninger, hvor dele af den samlede barsels-
orlov har været øremærket til fædrene. I Is-
land har mor og far fået tre måneders barsel 
hver og tre måneder til deling. I alle de nor-
diske lande har de nybagte mødre og fædre 
taget ordningen til sig. Det forventer Anette 
Borchhorst også, at danskerne vil gøre:

»Der, hvor man har indført øremærkning 
til fædrene, bliver den brugt. Så selv om un-
dersøgelsen viser, at danskerne er negativt 
indstillede over for den, så forventer jeg alli-
gevel, at de vil gøre brug af øremærkningen, 
når den kommer.«  B

over for, at fædrene fik eneret til en del af 
barselsperioden, og knap 60 procent mente 
oven i købet, at øremærkningen ville have 
en positiv effekt på ligestillingen. Så hvad er 
der sket?

Ifølge professor i arbejdsmarked Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet, skal årsagen 
til holdningsskiftet findes i den økonomiske 
krise.

»I krisetid bliver konservative værdier 
vakt til live. Folk vil ikke finde sig i, at mæn-
dene tvangsmæssigt skal væk fra arbejds-
markedet for at passe børn, når der er mangel 
på arbejdspladser. Mændene tror, at det er et 
privilegium at være på arbejdsmarkedet hele 
tiden, mens kvinderne passer børn,« siger 
professoren.

Han giver ligestillingsministeren ret i, at 
modstanden også skyldes manglende kend-
skab til andre landes gode erfaringer.

»Men vi skal om på den anden side af kri-
sen, før vi kan få en afbalanceret diskussion 
af emnet,« siger Henning Jørgensen.

Emnet talt ned
Også måden, hvorpå ordningen har været 

imod
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Undersøgelsen er gennemført 17.-18. januar 2008 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.083 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Øremærket barsel til mænd
Hvilket af nedenstående udsagn er du mest enig i?

Øremærket barsel er et
nødvendigt middel til at 
fremme ligestillingen 
på arbejdsmarkedet

Øremærket barsel er et 
uacceptabelt indgreb i 
familiernes frihed til 
selv at prioritere

Ved ikke

Alle

Mænd

Kvinder

18-35 år

36-59 år

60 år +

Rød blok

Blå blok

27,8

23,8
31,7

24,0

26,6 56,8 16,6

33,1 52,6 14,2

41,2 40,8 18,0

19,2 57,0 14,0

54,1 21,9

51,6 16,7
58,4 17,8

54,9 27,8

2008

Undersøgelsen er gennemført 2.-5. marts 2012 og er baseret på GallupForum webinter-
view med 1.164 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.2012

Positiv Overvejende 
positiv

Overvejende 
negativ

Negativ Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

Er du overvejende positiv eller negativ over for at øremærke 12 uger 
ud af samlet 53 ugers barsel til mænd?

2012

2008

13,7 27,4 24,0 23,7 11,3

13,5 28,8 21,9 23,5 12,3
13,9 25,9 26,2 23,9 10,1

23,0 36,0 17,0 13,0 11,0

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

2012

2008

Vil det, efter din vurdering, have en positiv eller negativ effekt på ligestillingen, 
hvis manden vælger at tage 12 ugers barsel?

40,7 43,5 3,6 12,3

31,4 52,1 6,0 10,4
49,6 35,1 1,3 14,0

58,0 31,0 5,0 6,0

    For

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
 

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Jeg mener, det er et utilstedeligt indgreb i den 
enkelte families ret til selv at planlægge, hvordan 
de vil indrette sig. Det viser. hvordan politikerne 
i dag blander sig og griber helt ind i intimsfæren, 
hvor de ikke har noget at gøre. Jeg kan godt se, 
at barselsorloven giver en skævvridning på ar-
bejdsmarkedet, fordi det er kvinderne, der tager 
mest barselsorlov. Men jeg mener ikke, at løsnin-
gen er at øremærke barselsorlov til fædrene.«

? Hvad betyder øremærkning af barselsorlov til 
mænd for ligestillingen?

»Jeg mener ikke, at øremærkningen har noget 
som helst med ligestilling at gøre. Det forringer 
tværtimod muligheden for selv at vælge. Proble-
met er snarere, at barselsorloven er for lang, og at 
kvinder bliver mødt med en forventning om, at 
de på et tidspunkt går på barselsorlov. Det burde 
være muligt at lave fleksible og individuelle bar-
selsaftaler for den enkelte virksomhed og medar-
bejder.«

? Er du enig i, at øremærkning er et unødvendigt 
indgreb i privatlivet?

»Ja, det er jeg meget enig i. Det er et overgreb 
på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 
menneskeret. I et civiliseret samfund burde det 
være selvfølgeligt, at den enkelte borger har ret 
til at indrette sig, som man har lyst til. Øremærk-
ningen er et ensretningsprojekt snarere end et 
mangfoldighedsprojekt.«  B

IMOD    Mie Harder. Kommen-
tator hos Jyllands-Posten og 
Børsen, cand.merc., ph.d. 
Copenhagen Business School

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Det mener jeg er en glimrende idé, og noget vi 
har savnet i Danmark i mange år. Mænd har ret til 
at være sammen med deres børn, og nu har vi ikke 
mere end fjorten dage reserveret til fædrene. Resten 
kan deles, og det ender som regel med at være kvin-
derne, der tager det meste. Det er ærgerligt, at mæn-
dene ikke får muligheden, og dette er lige så meget 
en opsang til kvinderne, der skal lære at give det fra 
sig. I andre nordiske lande har det været indført i 
mange år og uden problemer. Mændene i disse lan-
de gør brug af det, og det styrker familielivet og sam-
menholdet, når man har været fælles om barslen. 
Fædre har også ret til et tæt forhold til deres børn.«

? Hvad betyder det for ligestillingen at øremærke 
barselsorlov til mænd?

»Det betyder meget for ligelønnen, at begge 
køn tager ansvar for familieomsorgen. Der er også 
flere store virksomheder, der allerede nu har ind-
ført barselsorlov til mænd med fuld løn; så der er 
også firmaer, der synes, det er en god idé, og som vil 
være med til at fremme det.«

? Er du enig i, at øremærkning af barselsorlov til 
mænd er et unødvendigt indgreb i privatlivet?

»Nej, det er jeg uenig i. Der er jo ingen, der rå-
ber op, når det er kvinderne, der tager en stor del 
af barslen. Jeg forstår ikke kritikken med, at det 
skulle være et indgreb. Jeg mener tværtimod, at det 
er med til at fremme ligestillingen i familierne.«  B

FOR  Mette Kindberg. 
Næstformand i HK.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Danske politikere skal ikke bestemme, om 
det er mor eller far, der bliver hjemme hos 
den lille ny under barselsorloven. I hvert fald 
ikke hvis det står til danskerne selv. I en ny 
meningsmåling foretaget af TNS Gallup for 
Berlingske er et flertal af danskerne imod at 
øremærke tre måneder af barselsorloven til 
fædrene, og over halvdelen mener, at det er 
en unødvendig indgriben i familiernes ret til 
selv at planlægge. Tilslutningen til forslaget 
er desuden faldet markant siden 2008,  viser 
målingen. 

Men den indgriben kan de skeptiske dan-
skere godt begynde at vænne sig til. For på 
trods af en anseelig modvilje i befolkningen 
arbejder regeringen lige nu på at finde den 
rette model for øremærkning af op til tre må-
neders barsel til fædrene, som beskrevet i re-
geringsgrundlaget.

»Det står jo ikke i regeringsgrundlaget for 
at genere folk. Vi skal have dette her, fordi det 
fremmer ligestillingen. Kvinderne kommer 
hurtigere tilbage til karrieren, der skabes en 
anden tilknytning mellem far og barn, og 
der er færre skilsmisser. Jeg kan godt forstå, at 
man kan være usikker på det, men det er en 
succes i de andre nordiske lande, hvor man 
har indført det. Der er det blevet helt natur-
ligt,« siger ligestillingsminister Manu Sareen 
(R).

Meningsmålingen af danskernes hold-
ning til øremærkning af barselsorlov til 
mænd viser  konkret, at:

 H Kvinder er mest positive over for øre-
mærkning af barselsorloven.

 H De mest skeptiske over for øremærknin-
gen er de 18-35-årige.

 H Nordjylland er det sted i landet, hvor skep-
sissen over for øremærkningen er størst, 
mens midtjyderne statistisk er mest positive.

I dag har nybagte forældre ret til 52 ugers 
barselsorlov. Ud af dem kan 32 uger frit forde-
les mellem mor og far. Men tal fra Danmarks 
Statistik viser, at fædrene i snit kun tager 36 
dages orlov, mens hver tredje far ikke tager en 
eneste.

Kunstig ligestilling
Men fædrene kommer til at være mere sam-
men med deres nyfødte. I hvert fald hvis de 
vil have alle 52 ugers barselsorlov, fastholder 
regeringspartierne:

»Grundlæggende handler det om, at 
mænd og kvinder skal have ret til at være lige 
meget sammen med deres børn. Ligestilling 
handler ikke bare om at give en masse rettig-
heder til kvinderne – det handler om at lige-
stille de to køn. Jeg er sikker på, at det gavner 
ligestillingen at øremærke barsel til fædrene, 
fordi det giver kvinderne mulighed for at 
komme tidligere tilbage på arbejdsmarke-
det. Og så gavner det også børn at være sam-
men med deres far,« siger ligestillingsordfø-
rer for SF, Özlem Cekic.

Hos de konservative er ligestillingsordfø-
rer Mai Henriksen lodret imod ideen, lige-
som hun er imod kvoter for kvinder i virk-
somhedsbestyrelser:

»Man kan ikke tvinge ligestilling igennem 
via kunstige strukturer. Nu har vi set så me-
get af regeringsgrundlaget falde til jorden, så 
jeg synes, vi skal gøre danskerne den tjene-
ste også at lade øremærkningen af barsel til 
mænd falde. Jeg frygter, at det i sidste ende vil 
gå ud over børnene, fordi nogle familier vil 
ende med at tage mindre barselsorlov,« siger 
hun

Krisen fremmer konservatisme
Danskerne har ikke altid været negative 
over for øremærket barsel til mænd. I 2008 
var 6 ud af 10 danskere positivt indstillede 

omtalt i debatten, er ifølge hans kollega, pro-
fessor i statskundskab Anette Borchhorst, 
Aalborg Universitet, med til at skabe mod-
vilje. I stedet for at tale om øremærket barsel 
som en rettighed til fædrene, er det snarere 
blevet en slags sur pligt og omtalt som kvote-
ringer.

»Der går kage i det for danskerne, når vi 
omtaler noget som kvoteringer. I andre lan-
de, hvor man har indført øremærket barsel 
til mænd, har man i højere grad omtalt det 
som mændenes rettighed,« siger hun. 

Både Island, Norge og Sverige har indført 
ordninger, hvor dele af den samlede barsels-
orlov har været øremærket til fædrene. I Is-
land har mor og far fået tre måneders barsel 
hver og tre måneder til deling. I alle de nor-
diske lande har de nybagte mødre og fædre 
taget ordningen til sig. Det forventer Anette 
Borchhorst også, at danskerne vil gøre:

»Der, hvor man har indført øremærkning 
til fædrene, bliver den brugt. Så selv om un-
dersøgelsen viser, at danskerne er negativt 
indstillede over for den, så forventer jeg alli-
gevel, at de vil gøre brug af øremærkningen, 
når den kommer.«  B

over for, at fædrene fik eneret til en del af 
barselsperioden, og knap 60 procent mente 
oven i købet, at øremærkningen ville have 
en positiv effekt på ligestillingen. Så hvad er 
der sket?

Ifølge professor i arbejdsmarked Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet, skal årsagen 
til holdningsskiftet findes i den økonomiske 
krise.

»I krisetid bliver konservative værdier 
vakt til live. Folk vil ikke finde sig i, at mæn-
dene tvangsmæssigt skal væk fra arbejds-
markedet for at passe børn, når der er mangel 
på arbejdspladser. Mændene tror, at det er et 
privilegium at være på arbejdsmarkedet hele 
tiden, mens kvinderne passer børn,« siger 
professoren.

Han giver ligestillingsministeren ret i, at 
modstanden også skyldes manglende kend-
skab til andre landes gode erfaringer.

»Men vi skal om på den anden side af kri-
sen, før vi kan få en afbalanceret diskussion 
af emnet,« siger Henning Jørgensen.

Emnet talt ned
Også måden, hvorpå ordningen har været 

imod
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INFOGRAFIK / KIÆR KILDE: TNS GALLUP FOR BERLINGSKE

Undersøgelsen er gennemført 17.-18. januar 2008 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.083 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Øremærket barsel til mænd
Hvilket af nedenstående udsagn er du mest enig i?

Øremærket barsel er et
nødvendigt middel til at 
fremme ligestillingen 
på arbejdsmarkedet

Øremærket barsel er et 
uacceptabelt indgreb i 
familiernes frihed til 
selv at prioritere

Ved ikke

Alle

Mænd

Kvinder

18-35 år

36-59 år

60 år +

Rød blok

Blå blok

27,8

23,8
31,7

24,0

26,6 56,8 16,6

33,1 52,6 14,2

41,2 40,8 18,0

19,2 57,0 14,0

54,1 21,9

51,6 16,7
58,4 17,8

54,9 27,8

2008

Undersøgelsen er gennemført 2.-5. marts 2012 og er baseret på GallupForum webinter-
view med 1.164 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.2012

Positiv Overvejende 
positiv

Overvejende 
negativ

Negativ Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

Er du overvejende positiv eller negativ over for at øremærke 12 uger 
ud af samlet 53 ugers barsel til mænd?

2012

2008

13,7 27,4 24,0 23,7 11,3

13,5 28,8 21,9 23,5 12,3
13,9 25,9 26,2 23,9 10,1

23,0 36,0 17,0 13,0 11,0

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

2012

2008

Vil det, efter din vurdering, have en positiv eller negativ effekt på ligestillingen, 
hvis manden vælger at tage 12 ugers barsel?

40,7 43,5 3,6 12,3

31,4 52,1 6,0 10,4
49,6 35,1 1,3 14,0

58,0 31,0 5,0 6,0

    For

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
 

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Jeg mener, det er et utilstedeligt indgreb i den 
enkelte families ret til selv at planlægge, hvordan 
de vil indrette sig. Det viser. hvordan politikerne 
i dag blander sig og griber helt ind i intimsfæren, 
hvor de ikke har noget at gøre. Jeg kan godt se, 
at barselsorloven giver en skævvridning på ar-
bejdsmarkedet, fordi det er kvinderne, der tager 
mest barselsorlov. Men jeg mener ikke, at løsnin-
gen er at øremærke barselsorlov til fædrene.«

? Hvad betyder øremærkning af barselsorlov til 
mænd for ligestillingen?

»Jeg mener ikke, at øremærkningen har noget 
som helst med ligestilling at gøre. Det forringer 
tværtimod muligheden for selv at vælge. Proble-
met er snarere, at barselsorloven er for lang, og at 
kvinder bliver mødt med en forventning om, at 
de på et tidspunkt går på barselsorlov. Det burde 
være muligt at lave fleksible og individuelle bar-
selsaftaler for den enkelte virksomhed og medar-
bejder.«

? Er du enig i, at øremærkning er et unødvendigt 
indgreb i privatlivet?

»Ja, det er jeg meget enig i. Det er et overgreb 
på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 
menneskeret. I et civiliseret samfund burde det 
være selvfølgeligt, at den enkelte borger har ret 
til at indrette sig, som man har lyst til. Øremærk-
ningen er et ensretningsprojekt snarere end et 
mangfoldighedsprojekt.«  B

IMOD    Mie Harder. Kommen-
tator hos Jyllands-Posten og 
Børsen, cand.merc., ph.d. 
Copenhagen Business School

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Det mener jeg er en glimrende idé, og noget vi 
har savnet i Danmark i mange år. Mænd har ret til 
at være sammen med deres børn, og nu har vi ikke 
mere end fjorten dage reserveret til fædrene. Resten 
kan deles, og det ender som regel med at være kvin-
derne, der tager det meste. Det er ærgerligt, at mæn-
dene ikke får muligheden, og dette er lige så meget 
en opsang til kvinderne, der skal lære at give det fra 
sig. I andre nordiske lande har det været indført i 
mange år og uden problemer. Mændene i disse lan-
de gør brug af det, og det styrker familielivet og sam-
menholdet, når man har været fælles om barslen. 
Fædre har også ret til et tæt forhold til deres børn.«

? Hvad betyder det for ligestillingen at øremærke 
barselsorlov til mænd?

»Det betyder meget for ligelønnen, at begge 
køn tager ansvar for familieomsorgen. Der er også 
flere store virksomheder, der allerede nu har ind-
ført barselsorlov til mænd med fuld løn; så der er 
også firmaer, der synes, det er en god idé, og som vil 
være med til at fremme det.«

? Er du enig i, at øremærkning af barselsorlov til 
mænd er et unødvendigt indgreb i privatlivet?

»Nej, det er jeg uenig i. Der er jo ingen, der rå-
ber op, når det er kvinderne, der tager en stor del 
af barslen. Jeg forstår ikke kritikken med, at det 
skulle være et indgreb. Jeg mener tværtimod, at det 
er med til at fremme ligestillingen i familierne.«  B

FOR  Mette Kindberg. 
Næstformand i HK.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Danske politikere skal ikke bestemme, om 
det er mor eller far, der bliver hjemme hos 
den lille ny under barselsorloven. I hvert fald 
ikke hvis det står til danskerne selv. I en ny 
meningsmåling foretaget af TNS Gallup for 
Berlingske er et flertal af danskerne imod at 
øremærke tre måneder af barselsorloven til 
fædrene, og over halvdelen mener, at det er 
en unødvendig indgriben i familiernes ret til 
selv at planlægge. Tilslutningen til forslaget 
er desuden faldet markant siden 2008,  viser 
målingen. 

Men den indgriben kan de skeptiske dan-
skere godt begynde at vænne sig til. For på 
trods af en anseelig modvilje i befolkningen 
arbejder regeringen lige nu på at finde den 
rette model for øremærkning af op til tre må-
neders barsel til fædrene, som beskrevet i re-
geringsgrundlaget.

»Det står jo ikke i regeringsgrundlaget for 
at genere folk. Vi skal have dette her, fordi det 
fremmer ligestillingen. Kvinderne kommer 
hurtigere tilbage til karrieren, der skabes en 
anden tilknytning mellem far og barn, og 
der er færre skilsmisser. Jeg kan godt forstå, at 
man kan være usikker på det, men det er en 
succes i de andre nordiske lande, hvor man 
har indført det. Der er det blevet helt natur-
ligt,« siger ligestillingsminister Manu Sareen 
(R).

Meningsmålingen af danskernes hold-
ning til øremærkning af barselsorlov til 
mænd viser  konkret, at:

 H Kvinder er mest positive over for øre-
mærkning af barselsorloven.

 H De mest skeptiske over for øremærknin-
gen er de 18-35-årige.

 H Nordjylland er det sted i landet, hvor skep-
sissen over for øremærkningen er størst, 
mens midtjyderne statistisk er mest positive.

I dag har nybagte forældre ret til 52 ugers 
barselsorlov. Ud af dem kan 32 uger frit forde-
les mellem mor og far. Men tal fra Danmarks 
Statistik viser, at fædrene i snit kun tager 36 
dages orlov, mens hver tredje far ikke tager en 
eneste.

Kunstig ligestilling
Men fædrene kommer til at være mere sam-
men med deres nyfødte. I hvert fald hvis de 
vil have alle 52 ugers barselsorlov, fastholder 
regeringspartierne:

»Grundlæggende handler det om, at 
mænd og kvinder skal have ret til at være lige 
meget sammen med deres børn. Ligestilling 
handler ikke bare om at give en masse rettig-
heder til kvinderne – det handler om at lige-
stille de to køn. Jeg er sikker på, at det gavner 
ligestillingen at øremærke barsel til fædrene, 
fordi det giver kvinderne mulighed for at 
komme tidligere tilbage på arbejdsmarke-
det. Og så gavner det også børn at være sam-
men med deres far,« siger ligestillingsordfø-
rer for SF, Özlem Cekic.

Hos de konservative er ligestillingsordfø-
rer Mai Henriksen lodret imod ideen, lige-
som hun er imod kvoter for kvinder i virk-
somhedsbestyrelser:

»Man kan ikke tvinge ligestilling igennem 
via kunstige strukturer. Nu har vi set så me-
get af regeringsgrundlaget falde til jorden, så 
jeg synes, vi skal gøre danskerne den tjene-
ste også at lade øremærkningen af barsel til 
mænd falde. Jeg frygter, at det i sidste ende vil 
gå ud over børnene, fordi nogle familier vil 
ende med at tage mindre barselsorlov,« siger 
hun

Krisen fremmer konservatisme
Danskerne har ikke altid været negative 
over for øremærket barsel til mænd. I 2008 
var 6 ud af 10 danskere positivt indstillede 

omtalt i debatten, er ifølge hans kollega, pro-
fessor i statskundskab Anette Borchhorst, 
Aalborg Universitet, med til at skabe mod-
vilje. I stedet for at tale om øremærket barsel 
som en rettighed til fædrene, er det snarere 
blevet en slags sur pligt og omtalt som kvote-
ringer.

»Der går kage i det for danskerne, når vi 
omtaler noget som kvoteringer. I andre lan-
de, hvor man har indført øremærket barsel 
til mænd, har man i højere grad omtalt det 
som mændenes rettighed,« siger hun. 

Både Island, Norge og Sverige har indført 
ordninger, hvor dele af den samlede barsels-
orlov har været øremærket til fædrene. I Is-
land har mor og far fået tre måneders barsel 
hver og tre måneder til deling. I alle de nor-
diske lande har de nybagte mødre og fædre 
taget ordningen til sig. Det forventer Anette 
Borchhorst også, at danskerne vil gøre:

»Der, hvor man har indført øremærkning 
til fædrene, bliver den brugt. Så selv om un-
dersøgelsen viser, at danskerne er negativt 
indstillede over for den, så forventer jeg alli-
gevel, at de vil gøre brug af øremærkningen, 
når den kommer.«  B

over for, at fædrene fik eneret til en del af 
barselsperioden, og knap 60 procent mente 
oven i købet, at øremærkningen ville have 
en positiv effekt på ligestillingen. Så hvad er 
der sket?

Ifølge professor i arbejdsmarked Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet, skal årsagen 
til holdningsskiftet findes i den økonomiske 
krise.

»I krisetid bliver konservative værdier 
vakt til live. Folk vil ikke finde sig i, at mæn-
dene tvangsmæssigt skal væk fra arbejds-
markedet for at passe børn, når der er mangel 
på arbejdspladser. Mændene tror, at det er et 
privilegium at være på arbejdsmarkedet hele 
tiden, mens kvinderne passer børn,« siger 
professoren.

Han giver ligestillingsministeren ret i, at 
modstanden også skyldes manglende kend-
skab til andre landes gode erfaringer.

»Men vi skal om på den anden side af kri-
sen, før vi kan få en afbalanceret diskussion 
af emnet,« siger Henning Jørgensen.

Emnet talt ned
Også måden, hvorpå ordningen har været 

imod
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INFOGRAFIK / KIÆR KILDE: TNS GALLUP FOR BERLINGSKE

Undersøgelsen er gennemført 17.-18. januar 2008 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.083 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Øremærket barsel til mænd
Hvilket af nedenstående udsagn er du mest enig i?

Øremærket barsel er et
nødvendigt middel til at 
fremme ligestillingen 
på arbejdsmarkedet

Øremærket barsel er et 
uacceptabelt indgreb i 
familiernes frihed til 
selv at prioritere

Ved ikke

Alle

Mænd

Kvinder

18-35 år

36-59 år

60 år +

Rød blok

Blå blok

27,8

23,8
31,7

24,0

26,6 56,8 16,6

33,1 52,6 14,2

41,2 40,8 18,0

19,2 57,0 14,0

54,1 21,9

51,6 16,7
58,4 17,8

54,9 27,8

2008

Undersøgelsen er gennemført 2.-5. marts 2012 og er baseret på GallupForum webinter-
view med 1.164 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.2012

Positiv Overvejende 
positiv

Overvejende 
negativ

Negativ Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

Er du overvejende positiv eller negativ over for at øremærke 12 uger 
ud af samlet 53 ugers barsel til mænd?

2012

2008

13,7 27,4 24,0 23,7 11,3

13,5 28,8 21,9 23,5 12,3
13,9 25,9 26,2 23,9 10,1

23,0 36,0 17,0 13,0 11,0

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

2012

2008

Vil det, efter din vurdering, have en positiv eller negativ effekt på ligestillingen, 
hvis manden vælger at tage 12 ugers barsel?

40,7 43,5 3,6 12,3

31,4 52,1 6,0 10,4
49,6 35,1 1,3 14,0

58,0 31,0 5,0 6,0

    For

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
 

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Jeg mener, det er et utilstedeligt indgreb i den 
enkelte families ret til selv at planlægge, hvordan 
de vil indrette sig. Det viser. hvordan politikerne 
i dag blander sig og griber helt ind i intimsfæren, 
hvor de ikke har noget at gøre. Jeg kan godt se, 
at barselsorloven giver en skævvridning på ar-
bejdsmarkedet, fordi det er kvinderne, der tager 
mest barselsorlov. Men jeg mener ikke, at løsnin-
gen er at øremærke barselsorlov til fædrene.«

? Hvad betyder øremærkning af barselsorlov til 
mænd for ligestillingen?

»Jeg mener ikke, at øremærkningen har noget 
som helst med ligestilling at gøre. Det forringer 
tværtimod muligheden for selv at vælge. Proble-
met er snarere, at barselsorloven er for lang, og at 
kvinder bliver mødt med en forventning om, at 
de på et tidspunkt går på barselsorlov. Det burde 
være muligt at lave fleksible og individuelle bar-
selsaftaler for den enkelte virksomhed og medar-
bejder.«

? Er du enig i, at øremærkning er et unødvendigt 
indgreb i privatlivet?

»Ja, det er jeg meget enig i. Det er et overgreb 
på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 
menneskeret. I et civiliseret samfund burde det 
være selvfølgeligt, at den enkelte borger har ret 
til at indrette sig, som man har lyst til. Øremærk-
ningen er et ensretningsprojekt snarere end et 
mangfoldighedsprojekt.«  B

IMOD    Mie Harder. Kommen-
tator hos Jyllands-Posten og 
Børsen, cand.merc., ph.d. 
Copenhagen Business School

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Det mener jeg er en glimrende idé, og noget vi 
har savnet i Danmark i mange år. Mænd har ret til 
at være sammen med deres børn, og nu har vi ikke 
mere end fjorten dage reserveret til fædrene. Resten 
kan deles, og det ender som regel med at være kvin-
derne, der tager det meste. Det er ærgerligt, at mæn-
dene ikke får muligheden, og dette er lige så meget 
en opsang til kvinderne, der skal lære at give det fra 
sig. I andre nordiske lande har det været indført i 
mange år og uden problemer. Mændene i disse lan-
de gør brug af det, og det styrker familielivet og sam-
menholdet, når man har været fælles om barslen. 
Fædre har også ret til et tæt forhold til deres børn.«

? Hvad betyder det for ligestillingen at øremærke 
barselsorlov til mænd?

»Det betyder meget for ligelønnen, at begge 
køn tager ansvar for familieomsorgen. Der er også 
flere store virksomheder, der allerede nu har ind-
ført barselsorlov til mænd med fuld løn; så der er 
også firmaer, der synes, det er en god idé, og som vil 
være med til at fremme det.«

? Er du enig i, at øremærkning af barselsorlov til 
mænd er et unødvendigt indgreb i privatlivet?

»Nej, det er jeg uenig i. Der er jo ingen, der rå-
ber op, når det er kvinderne, der tager en stor del 
af barslen. Jeg forstår ikke kritikken med, at det 
skulle være et indgreb. Jeg mener tværtimod, at det 
er med til at fremme ligestillingen i familierne.«  B

FOR  Mette Kindberg. 
Næstformand i HK.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Danske politikere skal ikke bestemme, om 
det er mor eller far, der bliver hjemme hos 
den lille ny under barselsorloven. I hvert fald 
ikke hvis det står til danskerne selv. I en ny 
meningsmåling foretaget af TNS Gallup for 
Berlingske er et flertal af danskerne imod at 
øremærke tre måneder af barselsorloven til 
fædrene, og over halvdelen mener, at det er 
en unødvendig indgriben i familiernes ret til 
selv at planlægge. Tilslutningen til forslaget 
er desuden faldet markant siden 2008,  viser 
målingen. 

Men den indgriben kan de skeptiske dan-
skere godt begynde at vænne sig til. For på 
trods af en anseelig modvilje i befolkningen 
arbejder regeringen lige nu på at finde den 
rette model for øremærkning af op til tre må-
neders barsel til fædrene, som beskrevet i re-
geringsgrundlaget.

»Det står jo ikke i regeringsgrundlaget for 
at genere folk. Vi skal have dette her, fordi det 
fremmer ligestillingen. Kvinderne kommer 
hurtigere tilbage til karrieren, der skabes en 
anden tilknytning mellem far og barn, og 
der er færre skilsmisser. Jeg kan godt forstå, at 
man kan være usikker på det, men det er en 
succes i de andre nordiske lande, hvor man 
har indført det. Der er det blevet helt natur-
ligt,« siger ligestillingsminister Manu Sareen 
(R).

Meningsmålingen af danskernes hold-
ning til øremærkning af barselsorlov til 
mænd viser  konkret, at:

 H Kvinder er mest positive over for øre-
mærkning af barselsorloven.

 H De mest skeptiske over for øremærknin-
gen er de 18-35-årige.

 H Nordjylland er det sted i landet, hvor skep-
sissen over for øremærkningen er størst, 
mens midtjyderne statistisk er mest positive.

I dag har nybagte forældre ret til 52 ugers 
barselsorlov. Ud af dem kan 32 uger frit forde-
les mellem mor og far. Men tal fra Danmarks 
Statistik viser, at fædrene i snit kun tager 36 
dages orlov, mens hver tredje far ikke tager en 
eneste.

Kunstig ligestilling
Men fædrene kommer til at være mere sam-
men med deres nyfødte. I hvert fald hvis de 
vil have alle 52 ugers barselsorlov, fastholder 
regeringspartierne:

»Grundlæggende handler det om, at 
mænd og kvinder skal have ret til at være lige 
meget sammen med deres børn. Ligestilling 
handler ikke bare om at give en masse rettig-
heder til kvinderne – det handler om at lige-
stille de to køn. Jeg er sikker på, at det gavner 
ligestillingen at øremærke barsel til fædrene, 
fordi det giver kvinderne mulighed for at 
komme tidligere tilbage på arbejdsmarke-
det. Og så gavner det også børn at være sam-
men med deres far,« siger ligestillingsordfø-
rer for SF, Özlem Cekic.

Hos de konservative er ligestillingsordfø-
rer Mai Henriksen lodret imod ideen, lige-
som hun er imod kvoter for kvinder i virk-
somhedsbestyrelser:

»Man kan ikke tvinge ligestilling igennem 
via kunstige strukturer. Nu har vi set så me-
get af regeringsgrundlaget falde til jorden, så 
jeg synes, vi skal gøre danskerne den tjene-
ste også at lade øremærkningen af barsel til 
mænd falde. Jeg frygter, at det i sidste ende vil 
gå ud over børnene, fordi nogle familier vil 
ende med at tage mindre barselsorlov,« siger 
hun

Krisen fremmer konservatisme
Danskerne har ikke altid været negative 
over for øremærket barsel til mænd. I 2008 
var 6 ud af 10 danskere positivt indstillede 

omtalt i debatten, er ifølge hans kollega, pro-
fessor i statskundskab Anette Borchhorst, 
Aalborg Universitet, med til at skabe mod-
vilje. I stedet for at tale om øremærket barsel 
som en rettighed til fædrene, er det snarere 
blevet en slags sur pligt og omtalt som kvote-
ringer.

»Der går kage i det for danskerne, når vi 
omtaler noget som kvoteringer. I andre lan-
de, hvor man har indført øremærket barsel 
til mænd, har man i højere grad omtalt det 
som mændenes rettighed,« siger hun. 

Både Island, Norge og Sverige har indført 
ordninger, hvor dele af den samlede barsels-
orlov har været øremærket til fædrene. I Is-
land har mor og far fået tre måneders barsel 
hver og tre måneder til deling. I alle de nor-
diske lande har de nybagte mødre og fædre 
taget ordningen til sig. Det forventer Anette 
Borchhorst også, at danskerne vil gøre:

»Der, hvor man har indført øremærkning 
til fædrene, bliver den brugt. Så selv om un-
dersøgelsen viser, at danskerne er negativt 
indstillede over for den, så forventer jeg alli-
gevel, at de vil gøre brug af øremærkningen, 
når den kommer.«  B

over for, at fædrene fik eneret til en del af 
barselsperioden, og knap 60 procent mente 
oven i købet, at øremærkningen ville have 
en positiv effekt på ligestillingen. Så hvad er 
der sket?

Ifølge professor i arbejdsmarked Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet, skal årsagen 
til holdningsskiftet findes i den økonomiske 
krise.

»I krisetid bliver konservative værdier 
vakt til live. Folk vil ikke finde sig i, at mæn-
dene tvangsmæssigt skal væk fra arbejds-
markedet for at passe børn, når der er mangel 
på arbejdspladser. Mændene tror, at det er et 
privilegium at være på arbejdsmarkedet hele 
tiden, mens kvinderne passer børn,« siger 
professoren.

Han giver ligestillingsministeren ret i, at 
modstanden også skyldes manglende kend-
skab til andre landes gode erfaringer.

»Men vi skal om på den anden side af kri-
sen, før vi kan få en afbalanceret diskussion 
af emnet,« siger Henning Jørgensen.

Emnet talt ned
Også måden, hvorpå ordningen har været 

imod

 SEKTION 3 . MANDAG 12. MARTS 2012. POLITIKO . BERLINGSKE . 11

BUSINESS

BUSINESS.DK/PLUS

12Business

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.



INFOGRAFIK / KIÆR KILDE: TNS GALLUP FOR BERLINGSKE

Undersøgelsen er gennemført 17.-18. januar 2008 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.083 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Øremærket barsel til mænd
Hvilket af nedenstående udsagn er du mest enig i?

Øremærket barsel er et
nødvendigt middel til at 
fremme ligestillingen 
på arbejdsmarkedet

Øremærket barsel er et 
uacceptabelt indgreb i 
familiernes frihed til 
selv at prioritere

Ved ikke

Alle

Mænd

Kvinder

18-35 år

36-59 år

60 år +

Rød blok

Blå blok

27,8

23,8
31,7

24,0

26,6 56,8 16,6

33,1 52,6 14,2

41,2 40,8 18,0

19,2 57,0 14,0

54,1 21,9

51,6 16,7
58,4 17,8

54,9 27,8

2008

Undersøgelsen er gennemført 2.-5. marts 2012 og er baseret på GallupForum webinter-
view med 1.164 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.2012

Positiv Overvejende 
positiv

Overvejende 
negativ

Negativ Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

Er du overvejende positiv eller negativ over for at øremærke 12 uger 
ud af samlet 53 ugers barsel til mænd?

2012

2008

13,7 27,4 24,0 23,7 11,3

13,5 28,8 21,9 23,5 12,3
13,9 25,9 26,2 23,9 10,1

23,0 36,0 17,0 13,0 11,0

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

2012

2008

Vil det, efter din vurdering, have en positiv eller negativ effekt på ligestillingen, 
hvis manden vælger at tage 12 ugers barsel?

40,7 43,5 3,6 12,3

31,4 52,1 6,0 10,4
49,6 35,1 1,3 14,0

58,0 31,0 5,0 6,0

    For

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
 

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Jeg mener, det er et utilstedeligt indgreb i den 
enkelte families ret til selv at planlægge, hvordan 
de vil indrette sig. Det viser. hvordan politikerne 
i dag blander sig og griber helt ind i intimsfæren, 
hvor de ikke har noget at gøre. Jeg kan godt se, 
at barselsorloven giver en skævvridning på ar-
bejdsmarkedet, fordi det er kvinderne, der tager 
mest barselsorlov. Men jeg mener ikke, at løsnin-
gen er at øremærke barselsorlov til fædrene.«

? Hvad betyder øremærkning af barselsorlov til 
mænd for ligestillingen?

»Jeg mener ikke, at øremærkningen har noget 
som helst med ligestilling at gøre. Det forringer 
tværtimod muligheden for selv at vælge. Proble-
met er snarere, at barselsorloven er for lang, og at 
kvinder bliver mødt med en forventning om, at 
de på et tidspunkt går på barselsorlov. Det burde 
være muligt at lave fleksible og individuelle bar-
selsaftaler for den enkelte virksomhed og medar-
bejder.«

? Er du enig i, at øremærkning er et unødvendigt 
indgreb i privatlivet?

»Ja, det er jeg meget enig i. Det er et overgreb 
på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 
menneskeret. I et civiliseret samfund burde det 
være selvfølgeligt, at den enkelte borger har ret 
til at indrette sig, som man har lyst til. Øremærk-
ningen er et ensretningsprojekt snarere end et 
mangfoldighedsprojekt.«  B

IMOD    Mie Harder. Kommen-
tator hos Jyllands-Posten og 
Børsen, cand.merc., ph.d. 
Copenhagen Business School

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Det mener jeg er en glimrende idé, og noget vi 
har savnet i Danmark i mange år. Mænd har ret til 
at være sammen med deres børn, og nu har vi ikke 
mere end fjorten dage reserveret til fædrene. Resten 
kan deles, og det ender som regel med at være kvin-
derne, der tager det meste. Det er ærgerligt, at mæn-
dene ikke får muligheden, og dette er lige så meget 
en opsang til kvinderne, der skal lære at give det fra 
sig. I andre nordiske lande har det været indført i 
mange år og uden problemer. Mændene i disse lan-
de gør brug af det, og det styrker familielivet og sam-
menholdet, når man har været fælles om barslen. 
Fædre har også ret til et tæt forhold til deres børn.«

? Hvad betyder det for ligestillingen at øremærke 
barselsorlov til mænd?

»Det betyder meget for ligelønnen, at begge 
køn tager ansvar for familieomsorgen. Der er også 
flere store virksomheder, der allerede nu har ind-
ført barselsorlov til mænd med fuld løn; så der er 
også firmaer, der synes, det er en god idé, og som vil 
være med til at fremme det.«

? Er du enig i, at øremærkning af barselsorlov til 
mænd er et unødvendigt indgreb i privatlivet?

»Nej, det er jeg uenig i. Der er jo ingen, der rå-
ber op, når det er kvinderne, der tager en stor del 
af barslen. Jeg forstår ikke kritikken med, at det 
skulle være et indgreb. Jeg mener tværtimod, at det 
er med til at fremme ligestillingen i familierne.«  B

FOR  Mette Kindberg. 
Næstformand i HK.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Danske politikere skal ikke bestemme, om 
det er mor eller far, der bliver hjemme hos 
den lille ny under barselsorloven. I hvert fald 
ikke hvis det står til danskerne selv. I en ny 
meningsmåling foretaget af TNS Gallup for 
Berlingske er et flertal af danskerne imod at 
øremærke tre måneder af barselsorloven til 
fædrene, og over halvdelen mener, at det er 
en unødvendig indgriben i familiernes ret til 
selv at planlægge. Tilslutningen til forslaget 
er desuden faldet markant siden 2008,  viser 
målingen. 

Men den indgriben kan de skeptiske dan-
skere godt begynde at vænne sig til. For på 
trods af en anseelig modvilje i befolkningen 
arbejder regeringen lige nu på at finde den 
rette model for øremærkning af op til tre må-
neders barsel til fædrene, som beskrevet i re-
geringsgrundlaget.

»Det står jo ikke i regeringsgrundlaget for 
at genere folk. Vi skal have dette her, fordi det 
fremmer ligestillingen. Kvinderne kommer 
hurtigere tilbage til karrieren, der skabes en 
anden tilknytning mellem far og barn, og 
der er færre skilsmisser. Jeg kan godt forstå, at 
man kan være usikker på det, men det er en 
succes i de andre nordiske lande, hvor man 
har indført det. Der er det blevet helt natur-
ligt,« siger ligestillingsminister Manu Sareen 
(R).

Meningsmålingen af danskernes hold-
ning til øremærkning af barselsorlov til 
mænd viser  konkret, at:

 H Kvinder er mest positive over for øre-
mærkning af barselsorloven.

 H De mest skeptiske over for øremærknin-
gen er de 18-35-årige.

 H Nordjylland er det sted i landet, hvor skep-
sissen over for øremærkningen er størst, 
mens midtjyderne statistisk er mest positive.

I dag har nybagte forældre ret til 52 ugers 
barselsorlov. Ud af dem kan 32 uger frit forde-
les mellem mor og far. Men tal fra Danmarks 
Statistik viser, at fædrene i snit kun tager 36 
dages orlov, mens hver tredje far ikke tager en 
eneste.

Kunstig ligestilling
Men fædrene kommer til at være mere sam-
men med deres nyfødte. I hvert fald hvis de 
vil have alle 52 ugers barselsorlov, fastholder 
regeringspartierne:

»Grundlæggende handler det om, at 
mænd og kvinder skal have ret til at være lige 
meget sammen med deres børn. Ligestilling 
handler ikke bare om at give en masse rettig-
heder til kvinderne – det handler om at lige-
stille de to køn. Jeg er sikker på, at det gavner 
ligestillingen at øremærke barsel til fædrene, 
fordi det giver kvinderne mulighed for at 
komme tidligere tilbage på arbejdsmarke-
det. Og så gavner det også børn at være sam-
men med deres far,« siger ligestillingsordfø-
rer for SF, Özlem Cekic.

Hos de konservative er ligestillingsordfø-
rer Mai Henriksen lodret imod ideen, lige-
som hun er imod kvoter for kvinder i virk-
somhedsbestyrelser:

»Man kan ikke tvinge ligestilling igennem 
via kunstige strukturer. Nu har vi set så me-
get af regeringsgrundlaget falde til jorden, så 
jeg synes, vi skal gøre danskerne den tjene-
ste også at lade øremærkningen af barsel til 
mænd falde. Jeg frygter, at det i sidste ende vil 
gå ud over børnene, fordi nogle familier vil 
ende med at tage mindre barselsorlov,« siger 
hun

Krisen fremmer konservatisme
Danskerne har ikke altid været negative 
over for øremærket barsel til mænd. I 2008 
var 6 ud af 10 danskere positivt indstillede 

omtalt i debatten, er ifølge hans kollega, pro-
fessor i statskundskab Anette Borchhorst, 
Aalborg Universitet, med til at skabe mod-
vilje. I stedet for at tale om øremærket barsel 
som en rettighed til fædrene, er det snarere 
blevet en slags sur pligt og omtalt som kvote-
ringer.

»Der går kage i det for danskerne, når vi 
omtaler noget som kvoteringer. I andre lan-
de, hvor man har indført øremærket barsel 
til mænd, har man i højere grad omtalt det 
som mændenes rettighed,« siger hun. 

Både Island, Norge og Sverige har indført 
ordninger, hvor dele af den samlede barsels-
orlov har været øremærket til fædrene. I Is-
land har mor og far fået tre måneders barsel 
hver og tre måneder til deling. I alle de nor-
diske lande har de nybagte mødre og fædre 
taget ordningen til sig. Det forventer Anette 
Borchhorst også, at danskerne vil gøre:

»Der, hvor man har indført øremærkning 
til fædrene, bliver den brugt. Så selv om un-
dersøgelsen viser, at danskerne er negativt 
indstillede over for den, så forventer jeg alli-
gevel, at de vil gøre brug af øremærkningen, 
når den kommer.«  B

over for, at fædrene fik eneret til en del af 
barselsperioden, og knap 60 procent mente 
oven i købet, at øremærkningen ville have 
en positiv effekt på ligestillingen. Så hvad er 
der sket?

Ifølge professor i arbejdsmarked Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet, skal årsagen 
til holdningsskiftet findes i den økonomiske 
krise.

»I krisetid bliver konservative værdier 
vakt til live. Folk vil ikke finde sig i, at mæn-
dene tvangsmæssigt skal væk fra arbejds-
markedet for at passe børn, når der er mangel 
på arbejdspladser. Mændene tror, at det er et 
privilegium at være på arbejdsmarkedet hele 
tiden, mens kvinderne passer børn,« siger 
professoren.

Han giver ligestillingsministeren ret i, at 
modstanden også skyldes manglende kend-
skab til andre landes gode erfaringer.

»Men vi skal om på den anden side af kri-
sen, før vi kan få en afbalanceret diskussion 
af emnet,« siger Henning Jørgensen.

Emnet talt ned
Også måden, hvorpå ordningen har været 

imod
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Undersøgelsen er gennemført 17.-18. januar 2008 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.083 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Øremærket barsel til mænd
Hvilket af nedenstående udsagn er du mest enig i?

Øremærket barsel er et
nødvendigt middel til at 
fremme ligestillingen 
på arbejdsmarkedet

Øremærket barsel er et 
uacceptabelt indgreb i 
familiernes frihed til 
selv at prioritere

Ved ikke

Alle

Mænd

Kvinder

18-35 år

36-59 år

60 år +

Rød blok

Blå blok

27,8

23,8
31,7

24,0

26,6 56,8 16,6

33,1 52,6 14,2

41,2 40,8 18,0

19,2 57,0 14,0

54,1 21,9

51,6 16,7
58,4 17,8

54,9 27,8

2008

Undersøgelsen er gennemført 2.-5. marts 2012 og er baseret på GallupForum webinter-
view med 1.164 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.2012

Positiv Overvejende 
positiv

Overvejende 
negativ

Negativ Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

Er du overvejende positiv eller negativ over for at øremærke 12 uger 
ud af samlet 53 ugers barsel til mænd?

2012

2008

13,7 27,4 24,0 23,7 11,3

13,5 28,8 21,9 23,5 12,3
13,9 25,9 26,2 23,9 10,1

23,0 36,0 17,0 13,0 11,0

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

2012

2008

Vil det, efter din vurdering, have en positiv eller negativ effekt på ligestillingen, 
hvis manden vælger at tage 12 ugers barsel?

40,7 43,5 3,6 12,3

31,4 52,1 6,0 10,4
49,6 35,1 1,3 14,0

58,0 31,0 5,0 6,0

    For

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
 

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Jeg mener, det er et utilstedeligt indgreb i den 
enkelte families ret til selv at planlægge, hvordan 
de vil indrette sig. Det viser. hvordan politikerne 
i dag blander sig og griber helt ind i intimsfæren, 
hvor de ikke har noget at gøre. Jeg kan godt se, 
at barselsorloven giver en skævvridning på ar-
bejdsmarkedet, fordi det er kvinderne, der tager 
mest barselsorlov. Men jeg mener ikke, at løsnin-
gen er at øremærke barselsorlov til fædrene.«

? Hvad betyder øremærkning af barselsorlov til 
mænd for ligestillingen?

»Jeg mener ikke, at øremærkningen har noget 
som helst med ligestilling at gøre. Det forringer 
tværtimod muligheden for selv at vælge. Proble-
met er snarere, at barselsorloven er for lang, og at 
kvinder bliver mødt med en forventning om, at 
de på et tidspunkt går på barselsorlov. Det burde 
være muligt at lave fleksible og individuelle bar-
selsaftaler for den enkelte virksomhed og medar-
bejder.«

? Er du enig i, at øremærkning er et unødvendigt 
indgreb i privatlivet?

»Ja, det er jeg meget enig i. Det er et overgreb 
på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 
menneskeret. I et civiliseret samfund burde det 
være selvfølgeligt, at den enkelte borger har ret 
til at indrette sig, som man har lyst til. Øremærk-
ningen er et ensretningsprojekt snarere end et 
mangfoldighedsprojekt.«  B

IMOD    Mie Harder. Kommen-
tator hos Jyllands-Posten og 
Børsen, cand.merc., ph.d. 
Copenhagen Business School

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Det mener jeg er en glimrende idé, og noget vi 
har savnet i Danmark i mange år. Mænd har ret til 
at være sammen med deres børn, og nu har vi ikke 
mere end fjorten dage reserveret til fædrene. Resten 
kan deles, og det ender som regel med at være kvin-
derne, der tager det meste. Det er ærgerligt, at mæn-
dene ikke får muligheden, og dette er lige så meget 
en opsang til kvinderne, der skal lære at give det fra 
sig. I andre nordiske lande har det været indført i 
mange år og uden problemer. Mændene i disse lan-
de gør brug af det, og det styrker familielivet og sam-
menholdet, når man har været fælles om barslen. 
Fædre har også ret til et tæt forhold til deres børn.«

? Hvad betyder det for ligestillingen at øremærke 
barselsorlov til mænd?

»Det betyder meget for ligelønnen, at begge 
køn tager ansvar for familieomsorgen. Der er også 
flere store virksomheder, der allerede nu har ind-
ført barselsorlov til mænd med fuld løn; så der er 
også firmaer, der synes, det er en god idé, og som vil 
være med til at fremme det.«

? Er du enig i, at øremærkning af barselsorlov til 
mænd er et unødvendigt indgreb i privatlivet?

»Nej, det er jeg uenig i. Der er jo ingen, der rå-
ber op, når det er kvinderne, der tager en stor del 
af barslen. Jeg forstår ikke kritikken med, at det 
skulle være et indgreb. Jeg mener tværtimod, at det 
er med til at fremme ligestillingen i familierne.«  B

FOR  Mette Kindberg. 
Næstformand i HK.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Danske politikere skal ikke bestemme, om 
det er mor eller far, der bliver hjemme hos 
den lille ny under barselsorloven. I hvert fald 
ikke hvis det står til danskerne selv. I en ny 
meningsmåling foretaget af TNS Gallup for 
Berlingske er et flertal af danskerne imod at 
øremærke tre måneder af barselsorloven til 
fædrene, og over halvdelen mener, at det er 
en unødvendig indgriben i familiernes ret til 
selv at planlægge. Tilslutningen til forslaget 
er desuden faldet markant siden 2008,  viser 
målingen. 

Men den indgriben kan de skeptiske dan-
skere godt begynde at vænne sig til. For på 
trods af en anseelig modvilje i befolkningen 
arbejder regeringen lige nu på at finde den 
rette model for øremærkning af op til tre må-
neders barsel til fædrene, som beskrevet i re-
geringsgrundlaget.

»Det står jo ikke i regeringsgrundlaget for 
at genere folk. Vi skal have dette her, fordi det 
fremmer ligestillingen. Kvinderne kommer 
hurtigere tilbage til karrieren, der skabes en 
anden tilknytning mellem far og barn, og 
der er færre skilsmisser. Jeg kan godt forstå, at 
man kan være usikker på det, men det er en 
succes i de andre nordiske lande, hvor man 
har indført det. Der er det blevet helt natur-
ligt,« siger ligestillingsminister Manu Sareen 
(R).

Meningsmålingen af danskernes hold-
ning til øremærkning af barselsorlov til 
mænd viser  konkret, at:

 H Kvinder er mest positive over for øre-
mærkning af barselsorloven.

 H De mest skeptiske over for øremærknin-
gen er de 18-35-årige.

 H Nordjylland er det sted i landet, hvor skep-
sissen over for øremærkningen er størst, 
mens midtjyderne statistisk er mest positive.

I dag har nybagte forældre ret til 52 ugers 
barselsorlov. Ud af dem kan 32 uger frit forde-
les mellem mor og far. Men tal fra Danmarks 
Statistik viser, at fædrene i snit kun tager 36 
dages orlov, mens hver tredje far ikke tager en 
eneste.

Kunstig ligestilling
Men fædrene kommer til at være mere sam-
men med deres nyfødte. I hvert fald hvis de 
vil have alle 52 ugers barselsorlov, fastholder 
regeringspartierne:

»Grundlæggende handler det om, at 
mænd og kvinder skal have ret til at være lige 
meget sammen med deres børn. Ligestilling 
handler ikke bare om at give en masse rettig-
heder til kvinderne – det handler om at lige-
stille de to køn. Jeg er sikker på, at det gavner 
ligestillingen at øremærke barsel til fædrene, 
fordi det giver kvinderne mulighed for at 
komme tidligere tilbage på arbejdsmarke-
det. Og så gavner det også børn at være sam-
men med deres far,« siger ligestillingsordfø-
rer for SF, Özlem Cekic.

Hos de konservative er ligestillingsordfø-
rer Mai Henriksen lodret imod ideen, lige-
som hun er imod kvoter for kvinder i virk-
somhedsbestyrelser:

»Man kan ikke tvinge ligestilling igennem 
via kunstige strukturer. Nu har vi set så me-
get af regeringsgrundlaget falde til jorden, så 
jeg synes, vi skal gøre danskerne den tjene-
ste også at lade øremærkningen af barsel til 
mænd falde. Jeg frygter, at det i sidste ende vil 
gå ud over børnene, fordi nogle familier vil 
ende med at tage mindre barselsorlov,« siger 
hun

Krisen fremmer konservatisme
Danskerne har ikke altid været negative 
over for øremærket barsel til mænd. I 2008 
var 6 ud af 10 danskere positivt indstillede 

omtalt i debatten, er ifølge hans kollega, pro-
fessor i statskundskab Anette Borchhorst, 
Aalborg Universitet, med til at skabe mod-
vilje. I stedet for at tale om øremærket barsel 
som en rettighed til fædrene, er det snarere 
blevet en slags sur pligt og omtalt som kvote-
ringer.

»Der går kage i det for danskerne, når vi 
omtaler noget som kvoteringer. I andre lan-
de, hvor man har indført øremærket barsel 
til mænd, har man i højere grad omtalt det 
som mændenes rettighed,« siger hun. 

Både Island, Norge og Sverige har indført 
ordninger, hvor dele af den samlede barsels-
orlov har været øremærket til fædrene. I Is-
land har mor og far fået tre måneders barsel 
hver og tre måneder til deling. I alle de nor-
diske lande har de nybagte mødre og fædre 
taget ordningen til sig. Det forventer Anette 
Borchhorst også, at danskerne vil gøre:

»Der, hvor man har indført øremærkning 
til fædrene, bliver den brugt. Så selv om un-
dersøgelsen viser, at danskerne er negativt 
indstillede over for den, så forventer jeg alli-
gevel, at de vil gøre brug af øremærkningen, 
når den kommer.«  B

over for, at fædrene fik eneret til en del af 
barselsperioden, og knap 60 procent mente 
oven i købet, at øremærkningen ville have 
en positiv effekt på ligestillingen. Så hvad er 
der sket?

Ifølge professor i arbejdsmarked Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet, skal årsagen 
til holdningsskiftet findes i den økonomiske 
krise.

»I krisetid bliver konservative værdier 
vakt til live. Folk vil ikke finde sig i, at mæn-
dene tvangsmæssigt skal væk fra arbejds-
markedet for at passe børn, når der er mangel 
på arbejdspladser. Mændene tror, at det er et 
privilegium at være på arbejdsmarkedet hele 
tiden, mens kvinderne passer børn,« siger 
professoren.

Han giver ligestillingsministeren ret i, at 
modstanden også skyldes manglende kend-
skab til andre landes gode erfaringer.

»Men vi skal om på den anden side af kri-
sen, før vi kan få en afbalanceret diskussion 
af emnet,« siger Henning Jørgensen.

Emnet talt ned
Også måden, hvorpå ordningen har været 

imod
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Undersøgelsen er gennemført 17.-18. januar 2008 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.083 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Øremærket barsel til mænd
Hvilket af nedenstående udsagn er du mest enig i?

Øremærket barsel er et
nødvendigt middel til at 
fremme ligestillingen 
på arbejdsmarkedet

Øremærket barsel er et 
uacceptabelt indgreb i 
familiernes frihed til 
selv at prioritere

Ved ikke

Alle

Mænd

Kvinder

18-35 år

36-59 år

60 år +

Rød blok

Blå blok

27,8

23,8
31,7

24,0

26,6 56,8 16,6

33,1 52,6 14,2

41,2 40,8 18,0

19,2 57,0 14,0

54,1 21,9

51,6 16,7
58,4 17,8

54,9 27,8

2008

Undersøgelsen er gennemført 2.-5. marts 2012 og er baseret på GallupForum webinter-
view med 1.164 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.2012

Positiv Overvejende 
positiv

Overvejende 
negativ

Negativ Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

Er du overvejende positiv eller negativ over for at øremærke 12 uger 
ud af samlet 53 ugers barsel til mænd?

2012

2008

13,7 27,4 24,0 23,7 11,3

13,5 28,8 21,9 23,5 12,3
13,9 25,9 26,2 23,9 10,1

23,0 36,0 17,0 13,0 11,0

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Ved ikke

Alle

Alle

Mænd

Kvinder

2012

2008

Vil det, efter din vurdering, have en positiv eller negativ effekt på ligestillingen, 
hvis manden vælger at tage 12 ugers barsel?

40,7 43,5 3,6 12,3

31,4 52,1 6,0 10,4
49,6 35,1 1,3 14,0

58,0 31,0 5,0 6,0

    For

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
 

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Jeg mener, det er et utilstedeligt indgreb i den 
enkelte families ret til selv at planlægge, hvordan 
de vil indrette sig. Det viser. hvordan politikerne 
i dag blander sig og griber helt ind i intimsfæren, 
hvor de ikke har noget at gøre. Jeg kan godt se, 
at barselsorloven giver en skævvridning på ar-
bejdsmarkedet, fordi det er kvinderne, der tager 
mest barselsorlov. Men jeg mener ikke, at løsnin-
gen er at øremærke barselsorlov til fædrene.«

? Hvad betyder øremærkning af barselsorlov til 
mænd for ligestillingen?

»Jeg mener ikke, at øremærkningen har noget 
som helst med ligestilling at gøre. Det forringer 
tværtimod muligheden for selv at vælge. Proble-
met er snarere, at barselsorloven er for lang, og at 
kvinder bliver mødt med en forventning om, at 
de på et tidspunkt går på barselsorlov. Det burde 
være muligt at lave fleksible og individuelle bar-
selsaftaler for den enkelte virksomhed og medar-
bejder.«

? Er du enig i, at øremærkning er et unødvendigt 
indgreb i privatlivet?

»Ja, det er jeg meget enig i. Det er et overgreb 
på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 
menneskeret. I et civiliseret samfund burde det 
være selvfølgeligt, at den enkelte borger har ret 
til at indrette sig, som man har lyst til. Øremærk-
ningen er et ensretningsprojekt snarere end et 
mangfoldighedsprojekt.«  B

IMOD    Mie Harder. Kommen-
tator hos Jyllands-Posten og 
Børsen, cand.merc., ph.d. 
Copenhagen Business School

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

? Hvad mener du om at øremærke barselsorlov 
til mænd?

»Det mener jeg er en glimrende idé, og noget vi 
har savnet i Danmark i mange år. Mænd har ret til 
at være sammen med deres børn, og nu har vi ikke 
mere end fjorten dage reserveret til fædrene. Resten 
kan deles, og det ender som regel med at være kvin-
derne, der tager det meste. Det er ærgerligt, at mæn-
dene ikke får muligheden, og dette er lige så meget 
en opsang til kvinderne, der skal lære at give det fra 
sig. I andre nordiske lande har det været indført i 
mange år og uden problemer. Mændene i disse lan-
de gør brug af det, og det styrker familielivet og sam-
menholdet, når man har været fælles om barslen. 
Fædre har også ret til et tæt forhold til deres børn.«

? Hvad betyder det for ligestillingen at øremærke 
barselsorlov til mænd?

»Det betyder meget for ligelønnen, at begge 
køn tager ansvar for familieomsorgen. Der er også 
flere store virksomheder, der allerede nu har ind-
ført barselsorlov til mænd med fuld løn; så der er 
også firmaer, der synes, det er en god idé, og som vil 
være med til at fremme det.«

? Er du enig i, at øremærkning af barselsorlov til 
mænd er et unødvendigt indgreb i privatlivet?

»Nej, det er jeg uenig i. Der er jo ingen, der rå-
ber op, når det er kvinderne, der tager en stor del 
af barslen. Jeg forstår ikke kritikken med, at det 
skulle være et indgreb. Jeg mener tværtimod, at det 
er med til at fremme ligestillingen i familierne.«  B

FOR  Mette Kindberg. 
Næstformand i HK.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk
og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Danske politikere skal ikke bestemme, om 
det er mor eller far, der bliver hjemme hos 
den lille ny under barselsorloven. I hvert fald 
ikke hvis det står til danskerne selv. I en ny 
meningsmåling foretaget af TNS Gallup for 
Berlingske er et flertal af danskerne imod at 
øremærke tre måneder af barselsorloven til 
fædrene, og over halvdelen mener, at det er 
en unødvendig indgriben i familiernes ret til 
selv at planlægge. Tilslutningen til forslaget 
er desuden faldet markant siden 2008,  viser 
målingen. 

Men den indgriben kan de skeptiske dan-
skere godt begynde at vænne sig til. For på 
trods af en anseelig modvilje i befolkningen 
arbejder regeringen lige nu på at finde den 
rette model for øremærkning af op til tre må-
neders barsel til fædrene, som beskrevet i re-
geringsgrundlaget.

»Det står jo ikke i regeringsgrundlaget for 
at genere folk. Vi skal have dette her, fordi det 
fremmer ligestillingen. Kvinderne kommer 
hurtigere tilbage til karrieren, der skabes en 
anden tilknytning mellem far og barn, og 
der er færre skilsmisser. Jeg kan godt forstå, at 
man kan være usikker på det, men det er en 
succes i de andre nordiske lande, hvor man 
har indført det. Der er det blevet helt natur-
ligt,« siger ligestillingsminister Manu Sareen 
(R).

Meningsmålingen af danskernes hold-
ning til øremærkning af barselsorlov til 
mænd viser  konkret, at:

 H Kvinder er mest positive over for øre-
mærkning af barselsorloven.

 H De mest skeptiske over for øremærknin-
gen er de 18-35-årige.

 H Nordjylland er det sted i landet, hvor skep-
sissen over for øremærkningen er størst, 
mens midtjyderne statistisk er mest positive.

I dag har nybagte forældre ret til 52 ugers 
barselsorlov. Ud af dem kan 32 uger frit forde-
les mellem mor og far. Men tal fra Danmarks 
Statistik viser, at fædrene i snit kun tager 36 
dages orlov, mens hver tredje far ikke tager en 
eneste.

Kunstig ligestilling
Men fædrene kommer til at være mere sam-
men med deres nyfødte. I hvert fald hvis de 
vil have alle 52 ugers barselsorlov, fastholder 
regeringspartierne:

»Grundlæggende handler det om, at 
mænd og kvinder skal have ret til at være lige 
meget sammen med deres børn. Ligestilling 
handler ikke bare om at give en masse rettig-
heder til kvinderne – det handler om at lige-
stille de to køn. Jeg er sikker på, at det gavner 
ligestillingen at øremærke barsel til fædrene, 
fordi det giver kvinderne mulighed for at 
komme tidligere tilbage på arbejdsmarke-
det. Og så gavner det også børn at være sam-
men med deres far,« siger ligestillingsordfø-
rer for SF, Özlem Cekic.

Hos de konservative er ligestillingsordfø-
rer Mai Henriksen lodret imod ideen, lige-
som hun er imod kvoter for kvinder i virk-
somhedsbestyrelser:

»Man kan ikke tvinge ligestilling igennem 
via kunstige strukturer. Nu har vi set så me-
get af regeringsgrundlaget falde til jorden, så 
jeg synes, vi skal gøre danskerne den tjene-
ste også at lade øremærkningen af barsel til 
mænd falde. Jeg frygter, at det i sidste ende vil 
gå ud over børnene, fordi nogle familier vil 
ende med at tage mindre barselsorlov,« siger 
hun

Krisen fremmer konservatisme
Danskerne har ikke altid været negative 
over for øremærket barsel til mænd. I 2008 
var 6 ud af 10 danskere positivt indstillede 

omtalt i debatten, er ifølge hans kollega, pro-
fessor i statskundskab Anette Borchhorst, 
Aalborg Universitet, med til at skabe mod-
vilje. I stedet for at tale om øremærket barsel 
som en rettighed til fædrene, er det snarere 
blevet en slags sur pligt og omtalt som kvote-
ringer.

»Der går kage i det for danskerne, når vi 
omtaler noget som kvoteringer. I andre lan-
de, hvor man har indført øremærket barsel 
til mænd, har man i højere grad omtalt det 
som mændenes rettighed,« siger hun. 

Både Island, Norge og Sverige har indført 
ordninger, hvor dele af den samlede barsels-
orlov har været øremærket til fædrene. I Is-
land har mor og far fået tre måneders barsel 
hver og tre måneder til deling. I alle de nor-
diske lande har de nybagte mødre og fædre 
taget ordningen til sig. Det forventer Anette 
Borchhorst også, at danskerne vil gøre:

»Der, hvor man har indført øremærkning 
til fædrene, bliver den brugt. Så selv om un-
dersøgelsen viser, at danskerne er negativt 
indstillede over for den, så forventer jeg alli-
gevel, at de vil gøre brug af øremærkningen, 
når den kommer.«  B

over for, at fædrene fik eneret til en del af 
barselsperioden, og knap 60 procent mente 
oven i købet, at øremærkningen ville have 
en positiv effekt på ligestillingen. Så hvad er 
der sket?

Ifølge professor i arbejdsmarked Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet, skal årsagen 
til holdningsskiftet findes i den økonomiske 
krise.

»I krisetid bliver konservative værdier 
vakt til live. Folk vil ikke finde sig i, at mæn-
dene tvangsmæssigt skal væk fra arbejds-
markedet for at passe børn, når der er mangel 
på arbejdspladser. Mændene tror, at det er et 
privilegium at være på arbejdsmarkedet hele 
tiden, mens kvinderne passer børn,« siger 
professoren.

Han giver ligestillingsministeren ret i, at 
modstanden også skyldes manglende kend-
skab til andre landes gode erfaringer.

»Men vi skal om på den anden side af kri-
sen, før vi kan få en afbalanceret diskussion 
af emnet,« siger Henning Jørgensen.

Emnet talt ned
Også måden, hvorpå ordningen har været 

imod
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