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Asylregler: Dansk Folkeparti
vil have langt færre asyl-
søgere til Danmark, selv
om kun 626 udlændinge
søgte asyl i januar 2015.
Det er det færreste antal
asylsøgere siden april
2014, viser tal fra Udlæn-
dingestyrelsen.

»Regeringen kunne sik-
re, at alle asylsøgere, som
kommer til Danmark, kun
får opholdstilladelse i et år,
så de ikke kan hente fami-
lien op. Hvis det gjaldt al-
le, og ikke kun et mindre-
tal, så ville det virkelig be-
tyde noget,« siger Martin
Henriksen, Dansk Folke-
partis udlændingeordfører.

I 2014 søgte i alt 14.815
udlændinge asyl. Det er
langt det største antal i de
seneste år. I 2013 kom
7.557 asylsøgere, og endnu
færre søgte asyl i årene for-
inden.

Efter den store tilstrøm-
ning i andet halvår af 2014
strammede regeringen fa-
miliesammenføringen for
mange syriske asylsøgere.

De får kun midlertidig
opholdstilladelse i et år,
hvis de flygter fra borger-
krigen uden at være per-
sonligt forfulgt. De må
vente i et år på at få deres
familie herop. Den stram-
ning vil Dansk Folkeparti
udstrække til alle asyl-
søgere.

Kommer Danmark ikke på kant
med de internationale konven-
tioner?
»Jeg mener ikke, at vi bry-
der med Den Europæiske
Menneskerettighedskon-
vention og flygtningekon-
ventionen, hvis alle kun
fik asyl i et år og ikke kun-
ne tage familien herop. Be-
viset er, at regeringen jo
har gennemført det for et
mindretal,« siger Martin
Henriksen.

Socialdemokraternes ud-
lændingeordfører, Ole
Hækkerup, sagde lørdag til
Jyllands-Posten, at færre
søger asyl, fordi regeringen
har strammet reglerne.

/ritzau/

DF vil stramme asyl
trods færre ansøgere

Genforhandling: Det tyske
statsrevisorat – Bundes-
rechnungshof – i Bonn vil
have den tyske transport-
minister til at genforhand-
le Danmark og Tysklands
aftale om Femern-forbin-
delsen. Det oplyser Flens-
borg Avis. Aftalen blev ind-
gået i 2008, men siden er
der både indløbet ekstra

omkostninger og masser af
borgerprotester, lyder det,
og derfor vil Statsrevisora-
tet have Trafikministeriet i
Berlin til at undersøge, om
man kan starte forfra. Bun-
desrechnungshof spørger,
om det kan være rigtigt, at
de tyske udgifter på oprin-
deligt 800 mio. euro er ste-
get til 2,2 mia. euro. 

Tysk krav om Femern-forhandling

Værdigrundlag: Det blev kun til én uge i det nye politiske
parti Alternativet for Klaus Riskær. Den bedrageridømte
serieiværksætter og finansmand blev fredag ekskluderet
som medlem af partiet, efter hans udtalelser gik stik
imod partiets værdigrundlag. Det fortæller Alternativets
formand, Uffe Elbæk. »Det, han har sagt, det, han har
gjort, måden, han har udtalt sig til medierne, ligger til
grund for beslutningen, hvor vi føler, han har ageret
fuldstændig i modstrid med partiets grundlag,« siger
han. Uffe Elbæk oplyser, at eksklusionen af Klaus Riskær
sker på baggrund af indberetninger fra lokale kredsbesty-
relser, der har modtaget bekymrede henvendelser fra me-
nige medlemmer. /ritzau/

Elbæk: Eksklusion gik efter bogen

Det er dybt, dybt tilfreds-
stillende, at vi nu er i fører-
feltet. Det kan være med

til at sende det signal til 
patienterne, at det ikke er 

det samme som at rulle gardinet ned, 
når man hører ordet kræft.
Bent Hansen (S), 
formand for Danske Regioner – til Berlingske

 Hvad tillægger du det at være feminist?    
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Betragter du dig selv som feminist? 
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At man synes, at 
mænd generelt er 

undertrykkende

At man vil sikre kvinder de bedste 
vilkår – også selvom det sker på 

bekostning af mænds vilkår

At man vil sikre kvinder de 
bedste vilkår – også selvom det 
sker med udemokratiske midler

At man arbejder for 
mere ligestilling 

mellem kønnene

At man ikke synes, der er grundlæg-
gende forskelle på mænd og kvin-

ders adfærd, ønsker og egenskaber
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Ifølge en ny meningsmåling er der langt mellem danskere, 
der betragter sig som feminister.   

Citeres analyserne i andre medier, skal 
kilde oplyses: ”Wilke for Jyllands-Posten”

Måling baseret på i alt 1.006 
interview med et repræsentativt 
udsnit af danskere i perioden 
4. - 8. februar 2015

NOTE: Med en stikprøvestørrelse på netto 1.006 
personer, kan det med 95 pct. sandsynlighed fastslås, 
at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed 
på +/- 3,09 procentpoint på totaler.
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Feminister: Vi bør
skrotte ordet feminisme

» Nej.« 
Sådan svarer

langt størstedelen af
danskerne ifølge en

meningsmåling, som analy-
sevirksomheden Wilke har
foretaget for Jyllands-Posten,
til spørgsmålet om, hvorvidt
man betragter sig som femi-
nist. I målingen afviser 72
pct. af de adspurgte – både
mænd og kvinder – selv at
være feminist, mens kun
16,9 pct. ser sig selv som fe-
minister. Og det kommer
ikke bag på den fremtræden-
de feminist og kønsdebattør
Bente Hansen, der selv var
aktiv i rødstrømpebevægel-
sen. 

»Feminismen er blevet så-
dan et hadeord. I kunne lige-
så godt have spurgt dansker-
ne: ”Hvad synes I om rappen-
skralder?” For langt de fleste
danskere er det nemlig det
samme,« siger hun. 

»Nogle vil helt sikkert sige,
at vi i sin tid gik for hårdt
frem. For vi tog da mange
slagsmål, og vi var godt gale i
skralden, men med god
grund. Og det virkede jo
langt hen ad vejen. Vi fik jo
gennemført meget,« siger
Bente Hansen.

Had og rædsel
Men spørger man hende og
en række andre feminister, er
begrebet ”feminist” efter-
hånden så negativt ladet i
den brede befolkning, at de
simpelthen helt bør overveje
at holde op med at kalde sig
det. 

»Det er da kedeligt, at det
vækker så meget had og ræd-
sel at blive kaldt feminist.
Det er jo ikke, fordi der ikke
længere er behov for feminis-
me – det er der i den grad.
Men når selve ordet vækker
så meget foragt i befolknin-
gen, bør man måske overveje
at finde på et andet,« siger
Bente Hansen.

Også kønssociolog Cecilie
Nørgaard ser danskernes svar
som udtryk for, at ordet femi-
nisme har fået en negativ
klang: 

»Jeg stiller mig aldrig frem
og siger, at jeg er feminist. Og
jeg er absolut fuldblodsfemi-
nist. Men det gør jeg ikke,
fordi det er et begreb, som
har så meget historik og kan
tillægges så mange betydnin-
ger, og som derfor er meget
let at misforstå. Mange opfat-

ter ordet som meget radikalt,
og det er enormt ærgerligt,«
siger Cecilie Nørgaard.

Historisk bagage
Men hvad tillægger dansker-
ne overhovedet det at være
feminist? Ifølge målingen ser
22 pct. af danskerne femini-
ster som sådan nogle, der sy-
nes, at mænd er undertryk-

kende, 37 pct. mener, at fe-
minister vil give kvinder bed-
re vilkår på bekostning af
mænds vilkår – og 18 pct.
mener, at feminister gerne
tager deciderede udemokra-
tiske midler i brug for at opnå
deres mål. 

Den tidligere rødstrømpe
og socialdemokrat Karen
West var blandt andet med til

at skrive den første udgave af
”Kvinde kend din krop”. For
to år siden skiftede hun parti
til Liberal Alliance, og i dag
tøver hun med at kalde sig
feminist.

»Jeg tøver, fordi feminis-
men har fået sådan en næ-
sten sekterisk klang, hvor vi
ikke må diskutere forskel på
kønnene, og hvor der skal
være nogle ganske bestemte
definitioner af køn. Men det
allermest kedelige er, at nog-
le feminister stadig vil se
kvinden som offer, og der
står jeg totalt af,« siger den
tidligere rødstrømpe. 

Når Karen West alligevel
stadig tager feminist-begre-
bet til sig, er det, fordi hun
selv definerer feminisme
som en liberal dyd.

»Feminisme handler om,
at man gerne vil ligestilling
og kæmpe for kvinders ret til
at bestemme over deres egne
liv – og det gælder, uanset om
hun vil sælge sex, eller om
hun vil være hjemmegående.
For mig handler feminisme
om frihed til kvinden, og der-
for kan man sagtens være
både medlem af Liberal Alli-
ance og feminist. For mig
hænger det perfekt sammen,
selvom ordet er lidt be-
tændt,« siger hun.

Retorisk forandring
Karen West mener, ligesom
Bente Hansen, at man helt
bør skrotte ordet feminist og
i stedet finde på et andet.
Nøjagtigt hvilket ord man
bør erstatte det med, ved de
ikke, men en retorisk foran-
dring er i hvert fald nødven-
dig, mener de gamle rød-
strømper og bakkes op af
Cecilie Nørgaard:

»Nogle af de ord, som er
forbundet med den tidligere
kvindebevægelse – ord som
kvindekamp, feminisme,
som forbindes med en anden
tid og en anden kamp, dem
tror jeg, vi skal være varsom-
me med at bruge, hvis vi vil
gavne ligestillingen for begge
køn.«

2. sektion, 
Indblik, side 10-11

Køn: Mange danskere ser negativt på det at være feminist, viser en ny måling.
Derfor bør feminister helt opgive betegnelsen, siger fremtrædende feminister. 
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For 100 år siden fik kvinder 
stemmeret i Danmark. Men 
hvordan går det reelt med 

ligestillingen og kvindekampen i 
2015? Det sætter Jyllands-

Posten fokus på i en artikelserie. 
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