
 

AARHUS MOD SEXISME  
 
 
Det aarhusianske kultur-, fritids- og foreningsliv står sammen mod sexisme1 og sexchikane2.  
 
 
 
 
 
 

Sexisme og sexchikane er uacceptabelt 
Sexchikane og sexisme er alvorligt. Den enkeltes grænser skal respekteres. Alle har et ansvar for at 
sige fra overfor sexisme og sexchikane. 

Konkrete initiativer, som sættes i gang: 

 Aarhus Kommune vil fremover stille krav i kulturaftalerne om, at institutionen skal udarbejde 
samværsregler. 

 Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket 
vil arbejde for, at der bliver lavet regler for samvær inden for deres område. 

 Aarhus Kommune vil tage initiativ til at også eksterne samarbejdspartnere som fx kunstnere og 
optrædende i egne kulturinstitutioner kender samværsreglerne. Aarhus Kommune opfordrer 
kulturinstitutionerne i Aarhus til at gøre det samme.  

  

 
1 Definition på sexisme: fordom eller diskrimination på baggrund af køn (kilde: www.denstoredanske.lex.dk/sexisme). 
2 Definition på sexchikane: Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller 
fysisk adfærd med seksuelle undertoner i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke denne 
persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima 
(kilde: Ligebehandlingsloven). 



 

Tal åbent om hinandens grænser – et trygt rum 
er noget vi skaber sammen 
Tradition, tone og kultur må aldrig blive en undskyldning. Der skal være en kultur, hvor alle tør sige 
fra over for sexisme og sexchikane. Tænk dig om og vær opmærksom på andres grænser. Det er 
vigtigt at tale med hinanden om det. Vær opmærksom på unge, som oftere bliver udsat for 
sexisme og sexchikane end andre.  

Konkrete initiativer, som sættes i gang: 

 Aarhus Kommune, Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og 
Folkeoplysningssamvirket iværksætter en kampagne, der opfordrer til, at vi alle taler 
respektfuldt og åbent sammen om, hvad sexisme og sexchikane er. Der vil være et særligt fokus 
på unge. 

 Aarhus Kommune, Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og 
Folkeoplysningssamvirket vil dele viden om, hvad sexisme og sexchikane er – ved brug af små 
videoer og podcasts, hvor folk taler om, hvad de oplever som krænkende. 

 
 

Sig fra hvis du oplever krænkende adfærd begået 
mod dig selv eller mod andre 
Sig fra overfor krænkende adfærd. Hvis du overværer en upassende adfærd så tag ansvar. Tilbyd 
din støtte og grib ind. Tal med den krænkede om episoden og hjælp om nødvendigt med at gå 
videre med sagen. En nødvendig kulturforandring kræver et vedvarende fokus og åbenhed fra 
ledere, ansatte, medlemmer og frivillige.  

Konkrete initiativer, som sættes i gang: 

 Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket 
vil arbejde for, at alle ved, hvem de kan tale med, og hvor de kan få hjælp, hvis de selv, eller en 
de kender, har været udsat for sexisme eller sexchikane. 

 Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket 
vil arbejde for, at alle ledere, trænere, medarbejdere, medlemmer m.fl. har kendskab til deres 
institutions eller forenings samværsregler. 

 Aarhus Kommune, Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og 
Folkeoplysningssamvirket iværksætter en kampagne med fokus på, at det er vigtigt at sige fra, 
og at krænkende adfærd er noget, vi taler om. 

 



 

Der skal være klare retningslinjer for håndtering 
af sexisme og sexchikane 

Det skal være tydeligt, hvem du skal gå til, hvis du oplever sexisme og sexchikane. Det skal være 
nemt at finde information om lokale retningslinjer og procedurer for håndtering af upassende 
adfærd. 

Konkrete initiativer, som sættes i gang: 

 Aarhus Kommune vil fremover stille krav i kulturaftalerne om, at institutionen skal udarbejde 
retningslinjer for håndtering af sager om sexisme og sexchikane. 

 Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket 
vil arbejde for, at institutioner og foreninger har klare regler og retningslinjer for håndtering af 
sexisme og sexchikane. 

 
 

Ledere og bestyrelser skal kende deres ansvar og 
tage det på sig 
Ledere, bestyrelser og andre nøglepersoner skal være klædt på til at håndtere opgaven. Alle 
henvendelser om krænkelser skal tages alvorligt og undersøges grundigt. Alle har krav på en fair 
behandling. Det gælder både anmelderen og den mistænkte. Håndteringen skal være ens, uanset 
hvem henvendelsen kommer fra, eller hvem der er under mistanke. 

Konkrete initiativer, som sættes i gang: 

 Aarhus Kommune og Kultursamvirket vil tilbyde kulturinstitutionernes bestyrelsesmedlemmer, 
ledere, tillidsrepræsentanter m.fl. uddannelse i god håndtering af sager om sexisme og 
sexchikane, så de er klar til at hjælpe, hvis de bliver kontaktet af en person, der har oplevet 
sexisme eller sexchikane. 

 Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket vil sikre 
oplysning, uddannelsestilbud og information omkring håndtering af sager om sexisme og 
sexchikane for bestyrelser, ansatte, frivillige ledere, trænere m.fl. eventuelt i samarbejde med 
deres respektive landsorganisationer.  

 Aarhus Kommune, Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og 
Folkeoplysningssamvirket vil arbejde for, at bestyrelsesmedlemmer, ledere og andre relevante 
kan få sparring omkring håndtering af sager om sexisme og sexchikane hos den relevante 
landsorganisation og for kulturinstitutioner i Aarhus Kommune.  

 



 

Nye løsninger og samarbejder mod uønsket 
adfærd 
Vi ved godt, at disse initiativer ikke løser alle problemer. De kan derfor ikke stå alene. Vi vil i 
fællesskab finde nye løsninger og værktøjer, der kan sikre trygge rammer og modvirke krænkelser. 
Vi vil række ud til samarbejde med nationale foreninger og forbund og sammen med dem sikre en 
stærk, fælles indsats mod sexisme og sexchikane i kultur-, fritids- og foreningslivet. 
 
Konkrete initiativer, som sættes i gang: 

 Aarhus Kommune, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og 
Folkeoplysningssamvirket vil invitere de landsdækkende forbund Danmarks Idrætsforbund, 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings 
Samråd og Oplysningsforbundenes Fællesråd ind til samarbejde om nationale initiativer og 
tiltag. 

 Indsatsen evalueres efter 12 måneder. 

 

 

Udarbejdet af Aarhus Kommune (Kultur og Borgerservice), Kultursamvirket, Idrætssamvirket, 
Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket, marts 2021. 
 


