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Stil flere kvinder op! Kommunal- og regionsrådsvalg 
”I skærende kontrast til at kønsligestilling blev stemt ind i Danmarks kanon’en som én af de ti 

værdier, der definerer Danmark, står kommunalpolitik som et af de mest uligestillede områder” siger 

Nanna Højlund, forkvinde i Kvinderådet. Ligestillingsministeren må på banen. 
Kvinderådets repræsentantskab opfordrer ligestillingsministeren til i tæt samarbejde med partierne at 

arbejde for flere kvinder i lokal- og regionalpolitik. Der er brug for kvinders erfaringer, netværk og 

viden, der på flere områder er forskellig fra mænds, til at udforme kommunale og regionale planer og 

visioner. Det fremgår også af FNs verdensmål, at alle stater skal arbejde for kvinders fulde deltagelse i 

politik. Én af de indikatorer Danmark skal afrapportere på er andelen af kvinder i lokalpolitik (SDG 5). 

Vi foreslår, at ministeren senest i 2018 nedsætter en arbejdsgruppe med sig selv for bordenden og 

deltagelse af alle partiledelser og ligestillingsordførere, der hen mod næste valg i 2021 aktivt skal 

arbejde for, at der kommer flere kvinder på listerne. På den måde gøres manglen på kvinder i lokal- og 

regional politik og det at få gjort flere interesserede i at stille op til et fælles projekt. 

”Det er vigtigt, at partierne redegør for hvilke initiativer de igangsætter og specielt hvilke måltal de 

opstiller for at kick-starte arbejdet hen mod kønsligestillede opstillingslister”, påpeger Nanna Højlund. 

 

 Opstillede kvindelige kandidater i % Valgte kvindelige kandidater i % 

 Kommunalt Regionalt Kommunalt Regionalt 

2005 29,6 28,3 27,3 33,7 

2009 31,1 28,4 31,8 35,1 

2013 30,8 28,8 29,7 39,5 

Kilde: Danmarks Statistik, dst.dk 

Kampagne ”Stem flere kvinder ind” 

Kvinderådet koordinerer, som ved valgene i 2009 og ’13, en tværpolitisk kampagneweekend ”Stem 

flere kvinder ind” d. 3-5. november, hvor alle kvindelige kandidater opfordres til at markere sig samlet i 

kommuner og regioner. Ved valget i 2013 var der aktiviteter i næsten 80 kommuner. 

For udtalelser: forkvinde Nanna Højlund 2672 3134. 

For information om kampagnen: Majken Lundberg 6095 5535. 


