
 
 

 

 

 

Sæt præg på fremtiden 
Forskningscenter for ledelse,  
organisation og samfund 
 

  via.dk 

 

 

 

 

 

Ligestilling som samfunds- 
og virksomhedsstrategi 
 

FN har ’ligestilling mellem kønnene’ som et af de 17 verdensmål for bæredygtig samfundsudvikling. I december 2019 gik Dansk 

Industris direktør Lars Sandahl i medierne og talte for at øremærke mere barselsorlov til mænd. Sidstnævntes argument var, at en 

mere ligelig fordeling af barselsorloven kan medvirke til udvikling af flere kvindelige erhvervstalenter og flere kvindelige ledere på 

topposter.  

 

Men er politiske tiltag som øremærket barsel til mænd, eller kvotekrav til fx kønsfordelingen i bestyrelser og blandt offentlige 

ledere, den rigtige vej at gå? Hvilket ansvar har virksomhederne, og hvilke strategier er virksomme i ligestillingsarbejdet? Hvilket 

ansvar har vi selv? Og er der behov for at tænke helt nyt i diskussionen om ligestilling som samfunds- og virksomhedsstrategi? 

 

Vi stiller skarpt på, hvad vi ved om ligestilling, hvordan konkrete greb virker og ikke virker, og hvorfor ligestillingspolitik altid kan få 

sindene i kog. Særligt går vi nysgerrigt ind i debatten om sammenhængen mellem bæredygtig udvikling, mangfoldighed og lige-

stilling - også når den ikke er der!  

 

 

 

TID 

23. september 2020, 

kl. 17-19 

 

STED 

Den gamle Byrådssal,  

Kvindemuseet, Domkirke-

pladsen 5, 8000 Aarhus C.  

 

PRIS 

GRATIS inkl. adgang til Kvin-

demuseet. Max 90 pers.  

 

RESERVATION 

Billetter kan reserveres ved 

at fremsende en e-mail til  

kontakt@kvindemuseet.dk 

 

 

 

 

 FLOS VIDENSALON 

VIA University College invite-

rer i samarbejde med Dansk 

Industri og Kvindemuseet i 

Aarhus til paneldebat om li-

gestilling og mangfoldighed, 

ligestilling som et verdensmål 

for bæredygtig samfundsud-

vikling og ligestilling i praksis 

og som strategi i virksomhe-

derne.  

 

Hvad siger forskningen?  

Hvad siger lederne?  

Hvad siger du? 

 FORM 

VIA-talk og paneldebat om li-

gestilling og mangfoldighed. 

 

Kort VIA-talk fra panelets del-

tagere og derefter interaktiv 

paneldebat, hvor du med din 

viden og dine holdninger spil-

ler en central rolle i debatten.  

 

Debattens ordstyrer er  

Pia Vedel Ankersen, forsk-

ningsleder i VIA Forsknings-

center for ledelse, organisa-

tion og samfund.   

 PANELDELTAGERE 

Anna Leclercq Vrang 

Konsulent hos Afdeling for 

Forskning og Uddannelse, 

Dansk Industri.  

 

Nina Smith 

Professor på Institut for 

Økonomi på Aarhus Univer-

sitet. 

 

Fatma Øktem 

Medlem af Folketinget og 

ligestillingsordfører for 

Venstre. 

 

Marta Padovan-Özdemir 

Forskningsleder i VIA Pro-

gram for samfund og 

mangfoldighed. 

FLOS VIDENSALON 


