
MÅLSÆTNING FOR EN BEDRE 
KØNSBALANCE I DANSK FILM
 
Det Danske Filminstitut skal overalt i sit virke ambitiøst og aktivt 
fremme mangfoldighed, herunder en større ligelighed af mænd  
og kvinder i dansk film, både foran og bag kameraet.

Bestykningen af dansk film skal på sigt afspejle det omkringliggende samfund, også  
når det gælder køn. Det skal blandt andet ske ved at tiltrække flere kvindelige ansøgere  
og derigennem skabe hårdere konkurrence om støttemidlerne. Hvis alle kvalificerede 
ansøgere når frem, vil det bidrage til at løfte kvaliteten i dansk film.

Det er vores ambition at opnå ligelighed mellem mænd og kvinder uden anvendelse af 
kvoter. Det skal ske gennem indsatser, der så vidt muligt forankres i samarbejder mellem 
branchen og DFI. 

Ambitionen realiseres gennem:

• et fast dialogforum med ledelserne fra branchens væsentligste  
organisationer

I dialogforum drøftes med faste mellemrum initiativer som f.eks. de mange forslag,  
der fremkom i de tre aktionsgruppers arbejde, herunder overvejelser om kvalitative  
analyser, mentorordninger, fælles branchecharter m.v. DFI bidrager til, at resultater  
af disse drøftelser offentliggøres, samt at der sikres en fortsat levende og åben debat,  
også om de refleksioner, der fører derhen. 

• at alle relevante fagkontorer på DFI indarbejder og prioriterer indsatser,  
der understøtter denne målsætning 

Det gælder f.eks. i kommunikation, hvor historier om kvinder i film prioriteres, det gælder  
i filmstøtte, hvor initiativer, der kan bidrage til at undgå ubevidste bias og derigennem  
øge antallet af kvindelige støttemodtagere, prioriteres, det gælder i festivalarbejdet, hvor 
der er skærpet fokus på den øjeblikkelige skævhed i repræsentationen af kvindelige 
kunstnere, og det gælder DFI’s egne invitationer til paneler, debatter, udvalg m.v., hvor 
ligelighed i kønsmæssig repræsentation også tilstræbes. Indsatserne integreres i mål  
og årlige strategiplaner.

• at monitorere data om køn, og publicere disse i årlige redegørelser 

Hensigten er at tilvejebringe relevante og verificerbare data nationalt og internationalt. 
Dette kan alene ske gennem samarbejde med branchens centrale organisationer og  
med den forudsætning, at de stiller data til rådighed for at øge det fælles vidensniveau.  
Det bør indgå, at branchen gennem frivillige ordninger og selv-deklarering påtager sig  
et forpligtende medansvar. Der afsættes midler til at belyse årsagssammenhænge  
mellem data i kvalitative analyser.

Indsatsen evalueres og gentænkes årligt.
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