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Feminisme, hvorfor?
Feminisme er grundlæggende overbevisningen om, at alle køn skal have lige rettigheder og muligheder. 
Alle mennesker har lige stor værdi. At være feminist er aktivt at kæmpe for, at alle mennesker 
behandles lige og retfærdigt. 
I det samfund vi lever, arbejder og befinder os i er dette slet ikke tilfældet. Derfor skal vi - også i 
PLS - have en feministisk tilgang og politik.

Når den mandlige pædagogiske ansatte oplever ikke at måtte skifte bleer i vuggestuen er 
det et klart udtryk for sexisme. 

Når et barn ikke selv må vælge om det vil lege med dukker eller biler, elller om det vil klæde 
sig ud som spiderman eller prinsesse viser sexismen igen sit grimme ansigt. Børn skal ikke 
kønnes, men skal have ret til og mulighed for selv at skabe deres kønsidentitet.

Når de mandlige borgere på bostederne har større frirum til, at være fysiske i deres reak-
tioner end de kvindelige, bygger det på en forældet og foragtelige forståelse af, at specifikke 
reaktioner er kønsbestemte.

Når vores og andre omsorgsfag bliver betragtet som ”kvindefag” er det et udtryk for en 
konservativ tankegang om, at kvinder pga. deres køn er bløde, omsorgsfulde og følsomme.

Når mennesker herunder borgere, børn og pædagoger, der er transpersoner eller andre 
kønsminoriteter bliver fortalt, at de er perverse, forkerte og syge er det endnu et udtryk 
for sexisme.  

I PLS bør og skal vi kæmpe for, at ændre den uvidende, diskrimenerende og ubehagelige tone og 
anskuelse der rammer, former og undertrykker mennesker der ikke passer ind i det konservative 
dominerende menneske- og samfundssyn. Feminisme er ikke og har aldrig været i forbindelse med 
mandehad. Feminisme er ikke ekstremt, men nødvendigt. 

At blive kaldt ekstremist, fordi man vil frihed, retfærdighed og lighed, er ekstremt i sig selv. Der 
eksisterer ingen lighed uden feminisme, ingen socialisme uden feminisme. At arbejde med mennesker 
er, at arbejde med kærlighed. Kærligheden er ikke betinget af kår, lønninger, social arv (negativ eller 
positiv), netværk, intelligens eller politik, men er derimod kun avlet, eksisterende og ægte blandt 
mennesker. Ligegyldigt hvilken seksualitet, køn eller samfundsklasse disse mennesker tilhører eller 
identificerer sig som eller med.

Netop derfor er kærlighed unik. Netop derfor er kærlighed det vigtigste vi har. Netop derfor er  
kærligheden værd at kæmpe og slås for. Men hvordan kæmper vi så for den? Ved at stå frem som 
feminister og diskutere, oplyse og på alle tænkelige måder slås for retfærdigheden netop for, at værne 
om kærligheden. Kærlighed for vores medmennesker, retten til at elske frit og retten til at kunne 
elske sig selv, ved at lade os alle vælge frit og fordomsfrit hvem vi er. Feminisme er kærlighed. Vi vil 
give plads til dem, der giver plads til alle - nu, i morgen og i fremtiden!
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