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Roskilde Festival er som en intens og hektisk storby, der opstår på en bar mark, eksisterer i 
otte dage og dernæst forsvinder igen. Et frirum, der løfter dig og sætter dig fri. Og et fælles-
skab, der eksisterer ikke bare i de otte dage, hvor byen står der, men som lever hele året, skabt 
af engagerede frivillige og med en ambition, der rækker ud over begivenheden i sig selv.

Roskilde Festival handler med andre ord ikke ’bare’ om at skabe en 
festival. Det handler om at skabe fællesskaber, der engagerer og flyt-
ter mennesker; om at sætte et mærke i verden og gøre det sammen 
med andre.

I årene 2016-2018 gør vi det bl.a. ved at have et særligt fokus på 
lighed, Equality, på og uden for festivalen. Sammen med en række 
forskellige organisationer forsøger vi at tage temperaturen på lig-
hedsforståelsen i verden i dag.

Målet er at blive klogere og inspirere til stillingtagen og aktiv delta-
gelse i at skabe forandring for at fremme lighed i verden. Både den 
forandring, der er helt tæt på, og som starter med den enkelte, og 
den forandring, som skabes i fællesskabet og rækker endnu 
længere ud.

På de følgende sider kan du gå på opdagelse i, hvordan det blev 

modtaget. Hvad mener vores deltagere om kulturel lighed, hvor 
meget går de overhovedet op i det – og hvad forstår de ved det?

Vi har udtrukket fem centrale pointer på baggrund af årets festival.

Pointerne er en temperaturtagning, ikke endelige konklusioner, men 
de kan bruges til at få fornemmelsen af, hvad der optager især unge 
mennesker i dag omkring kulturel lighed. Og ikke mindst kan de
danne grundlag for det videre arbejde – og skubbe på endnu større 
engagement – for at fremme lighed i verden også uden for Roskilde 
Festival.

Det kan være svært at vide, hvad man skal gøre, når ens nysgerrig-
hed opleves som fremmedgørelse.

Mange af de unge, vi mødte på og uden for festivalen, havde svært 
ved at navigere i det dilemma, der opstår, når forskellige kulturer 

Introduktion



mødes. Vi oplevede en frustration både fra minoritetsetniske danske 
unge og etnisk danske unge i forhold til at finde den gode balance 
mellem at blive klogere ved at spørge nysgerrigt ind til en anderle-
des kultur og på den anden side at diskriminere og tvinge andre til at 
forholde sig til stereotyper og fordomme om dem.

Kønsnormer påvirker os ubevidst, og det kan være svært at være 
udenfor.

Selvom festivaldeltagerne var meget åbne i forhold til at diskutere, 
hvad køn er, oplever de også fastlåste forventninger til, hvordan man 
eksempelvis skal opføre sig og klæde sig baseret på kønsnormer, 
og hvor hårdt det kan være, hvis man ikke lever op til de forventninger.

Seksuelt samtykke forstås verbalt, men gives oftest nonverbalt.

På Roskilde Festival 2017 inviterede vi deltagerne med i samtaler om 
det seksuelle samtykke; hvad vil det sige at give seksuelt samtykke, 
og hvordan undgår man at overskride hinandens grænser? Her blev 
det klart, at samtykke i praksis ikke altid gives som et mundtligt ”Ja” 
og slet ikke som en underskrift på en kontrakt. 

Derfor skal man øve sig på at forstå hinandens nonverbale signaler 
hele vejen igennem et seksuelt møde.

Uoverensstemmelser om religion er mest et voksenproblem.

Gennem samtaler om tro med festivalens unge deltagere blev det 
tydeligt, at de ikke ser det som et stort problem at leve side om 

side med mennesker, der har en anden tro. Det står i kontrast til det 
billede, der ofte bliver tegnet af medier og i det politiske landskab og 
er måske et udtryk for, at næste generation er mere tolerant overfor 
andre religioner. Der er forskel på dialogen online og ansigt til ansigt.

Når Roskilde Festival sætter fokus på et tema som kulturel lighed, 
breder debatten sig fra festivalpladsen til pressen og sociale medier. 
Det er netop pointen at skabe debat i hele samfundet, men vi ople-
vede, at der opstod en væsensforskel i måden at debattere kulturel 
lighed afhængigt af, hvor dialogen fandt sted. Online var reaktionerne 
langt mere yderpunktsøgende og den lyst til at blive klogere, som vi 
oplevede hos festivaldeltagerne, var ikke lige så nærværende online. 
Det bekræfter nødvendigheden af, at vi som festival bliver ved med 
at facilitere dialogen ansigt til ansigt. Men understreger også, hvor 
vigtigt det er at insistere på den gode samtale online.

God fornøjelse med læsningen.

Christina Bilde
Talskvinde



EQUALITY 2016 – 2018
I 2016-2018 sætter Roskilde Festival fokus på lighed. Fordi vi tror på mennesker og medmen-
neskelighed. Fordi alle er lige meget værd og har ret til lige muligheder. Og fordi vi tror på, at 
lighed mellem mennesker og mellem lande er essentielt for, at vi kan sikre et bæredygtigt, 
velfungerende og demokratisk verdenssamfund.

Mange af de udfordringer, verden står overfor i dag, kommer af en manglende forståelse for, at 
mennesker er født med lige værd og født med en lige ret til frihed og til værdighed. Det gælder 
blandt andet adgang til uddannelse, til at ytre sig frit og være den, man er. Og det gælder øko-
nomisk lighed. 



EQUALITY 2016 – 2018

I de tre år EQUALITY 2016-2018 varer, tager 
vi på Roskilde Festival temperaturen på 
lighedsforståelsen i verden i dag. 

Sammen med festivalens deltagere, 
kunstnere og partnere skaber vi bevidsthed 
omkring lighed, og hvad det betyder, når for-
ståelsen og eksistensen af lighed udfordres.

Vores mål er at blive klogere på lighed og 
inspirere til stillingtagen, til aktiv deltagelse 
til at skabe forandring for at fremme lighed i 
verden. Både den forandring, der er helt tæt 
på, den, som starter med den enkelte, og den 
forandring, som skabes i fællesskabet og 
rækker endnu længere ud.

“Girl, do you have wings?”  
Verdens Bedste Nyheders klistermærker sæt-
ter fokus på, at når man løfter kvinders leve-
standard følger resten af samfundet med. Foto: 
eget



EQUALITY 2017:

CULTURE

Hverdagsracisme, religiøs marginalisering, ligestilling mellem køn og seksuel identitet. 
Roskilde Festival 2017 satte fokus på kulturel lighed. 

På Roskilde Festival 2017 så vi på, hvordan kulturelt ligeværd tolkes forskelligt og udfordres 
– både i og uden for Danmark. Og vi så på, hvordan kulturel lighed hænger sammen med de 
muligheder, vi har for at udfolde os og indgå i fællesskaber.

Mange mennesker er dagligt udsat for forskelsbehandling, chikane 
og diskrimination på baggrund af deres seksualitet, køn, religion, 
etnicitet og kulturelle ståsted. Selv i et land som Danmark bliver 
kulturel lighed udfordret i form af manglende respekt og tolerance, 
når eksempelvis diskriminerende retorik og sexistiske undertoner 
bryder frem, og emner som nationalt tilhørsforhold, kønsdiskrimina-
tion og sexisme giver dagligt anledning til debat.

Gennem kunst, musik og donationer har vi sammen med partnere 
og deltagere taget temperaturen på lighedsforståelsen og inspireret 
til stillingtagen og engagement. Det gjorde vi under årets festival, 
men også i løbet af resten af året.

Selvom temaet er alvorligt, blev det taget under behandling på 
uhøjtidelige måder. På festivalpladsen – og i særdeleshed på områ-
det Rising – kunne deltagerne kaste sig ud i workshops, spil, leg og 
debatter med kulturel lighed som hovedtema.

EQUALITY 2017: CULTURE



Culture banner



EQUALITY 2016 – 2018

Kulturel lighed er et bredt begreb med mange 
facetter, men det hænger sammen med fra-
været af diskrimination og med lige adgang til 
fællesskaber.

EQUALITY 2017: Culture brød kulturel lighed 
ned i de fire centrale temaer: religion, seksua-
litet, køn og etnicitet. 

Der har været EQUALITY 2017: Culture 
aktiviteter, der har fokuseret på kun et af 
temaerne, såvel som aktiviteter, der er gået 
på tværs af flere af de fire temaer. 

Klistermærker fra EQUALITY 2017: 
Culture partnerne med spørgsmål, der 
talesætter deres fokus i holdningstemaet.

KULTUREL LIGHED ER IKKE
ET ENKELT BEGREB



EQUALITY 2017:

CULTURE

Hvert år samarbejder Roskilde Festival med en række NGO’er, som beskæftiger sig med 
forskellige aspekter af det pågældende års holdningstema. De bliver dermed partnere med 
festivalen i arbejdet for at sætte fokus på temaet. Roskilde Festival er ikke selv ekspert i det 
pågældende holdningstema og har derfor brug for at lære af partnerne. 

Partnerne modtager donationer fra Roskilde Festival til at skabe 
projekter og aktiviteter, der skal engagere og motivere festivaldel-
tagerne til at tage stilling til årets tema. Partnerne udfører aktiviteter 
gennem hele året, men fokuserer deres indsats på området under 
festivalen.

I 2017 var partnerne valgt, fordi de repræsenterede forskellige syn 
på emnerne etnicitet, religion, seksualitet og køn. Her kunne festi-
valdeltagere opleve partnernes aktiviteter såsom kunst, workshops, 

spil, camp-besøg, talks og kreative indslag. Fælles for alle aktivite-
ter var, at de på den ene eller anden måde belyste og engagerede 
festivaldeltagerne. 
Året holdningstema blev også taget op af andre samarbejdspartne-
re og gennem kunst og musik på Roskilde Festival.

Kulturel lighed er et bredt begreb, hvilket har afspejlet sig i antal-
let af EQUALITY 2017: Culture partnere. Dem kan du møde i næste 
afsnit.

EQUALITY 2017: CULTURE PARTNERE



EQUALITY 2017:

CULTURE

CAMP (Center for Arts on Migrations Politics)
CAMP er et non-profit center for migrationspolitisk kunst beliggende 
i Trampolinhuset København NV, som producerer udstillinger, for-
midling og events om tvungen migration og migrationskontrol. De 
sætter fokus på fattigdom og social sårbarhed i forhold til flugt og 
migration både på Roskilde Festival i 2017 og i deres daglige  
arbejde.

Amnesty International
Amnesty International arbejder for beskyttelse af menneskeret-
tigheder i hele verdenen og menneskers ret til et frit liv. På årets 
Roskilde Festival fokuserede Amnesty International på beskyttelse 
af mennesker på flugt ved at sætte festivaldeltagere over for men-
nesker med flygtningebaggrund for at skabe en følelse af samhørig-
hed imellem dem.

RAPOLITICS
RAPOLITICS arbejder blandt andet for, at unge flygtninge kan lære 
og vokse fra hiphop bevægelsen og andre kunstneriske udtryk. De 
hjælper unge til at dele deres historie gennem hiphop og andre 
urbane kunstformer og inspirerer dem herigennem til at deltage 
aktivt i deres lokalsamfund. På Roskilde Festival skete dette blandt 
andet gennem en rapkoncert og en performance pop-up baseret på 
fortællinger fra unge flygtninge.

Sex & Samfund
Sex & Samfund kæmper for alle menneskers lige ret til at bestemme 
over deres egen krop. De arbejder nationalt og internationalt for 
seksuel sundhed, rettigheder, trivsel og plads til mangfoldighed. På 

Roskilde Festival kombinerede Sex & Samfund fest med emnet lig-
hed gennem ærlighed og kærlighed og opfordrede derigennem til 
tolerance og udbredte budskabet om retten til at være den, man er. 

KVINFO
KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling 
og mangfoldighed. KVINFO’s opgave er at oplyse og formidle viden, 
og de arbejder for, at lige muligheder uanset køn bliver et fælles og 
nærværende anliggende. Det gjorde de ved at arrangere en tabusa-
lon og udfordre festivaldeltagernes daglige kønsudtryk.

Dansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund arbejder for at sikre, at ligestilling mellem 
kønnene konstant er på den politiske dagsorden, så alle kvinder kan 
udfolde sig fuldt ud i det offentlige liv, få uddannelse, job og fami-
lie. Det gjorde de på årets Roskilde Festival ved at sætte en positiv 
debat i gang om sex og samtykke.

Freemuse
Freemuse er en uafhængig verdensomspændende organisation, 
der bekæmper musikcensur. I 2017 startede Freemuse sin Let Wo-
men Sign kampagne, der satte fokus på kvindelige artister, som  
i nogle lande møder censur og vold. Kampagnen var en del af Fre-
emuses tilstedeværelse på Roskilde Festival.

LGBT Asylum
LGBT Asylum er en gruppe under LGBT people, som består af asylan-
søgere, flygtninge, danske borgere og personer bosiddende i Dan-
mark. LGBT Asylum tilbyder støtte og vejledning for LGBT asylansø-



EQUALITY 2017:

CULTURE

gere og flygtninge samt et socialt netværk for dem. På årets festival 
delte aktivister ud af deres erfaring med asylansøgningsprocessen i 
Danmark, Sverige og Norge.

MIX Copenhagen LGBTQ Film Festival
MIX Copenhagens er en af verdens ældste LGBT-filmfestivaler og 
er drevet af frivillige passionerede LGBTQ-filmelskere. Det skete på 
årets festival med en audiovisuel koncert, der transcenderede gen-
rer og landegrænser i en blanding af musik, audio-visuel videokunst, 
spoken word poetry og aktivisme.

TROværdige Samtaler
TROværdige Samtaler udspringer direkte af Roskilde Festival 2017 
og er et fælles initiativ på tværs af forskellige religioner såsom kri-
stendommen, jødedommen, islam og buddhisme. Repræsentanter 
fra hver religion drøftede vigtige eksistentielle temaer, blandt andet 
homoseksualitet med udgangspunkt i tv-serien SKAM.



EQUALITY 2017: CULTURE PROGRAM



EQUALITY 2016 – 2018

I løbet af Roskilde Festival 2017 deltog cirka 
3.500 deltagere i EQUALITY 2017: Culture 
partnernes aktiviteter. 

Endnu flere festivaldeltagere kom i berøring 
med holdningstemaet via kunst og musik, 
mens partnerne gennem året og via deres 
online kampagner nåede andre unge. 

Publikum til debat i TROværdige Samtalers telt. 
Foto: TROværdige Samtaler.



Integrationen kom især til udtryk i KlubRÅ, hvor festivaldeltagerne 
blev budt indenfor til en alternativ kluboplevelse. Inspireret af Yin og 
Yang undersøgte KlubRÅ altings dualitet som en manifestation af, at 
verden ikke kan opdeles i sort og hvid.

I KlubRå kunne festivaldeltagerne opleve adskillige kunstneres for-
tolkninger af kulturel lighed, når festivaldeltagerne blev præsenteret 
for andre måder at have og opfatte identitet på. 

I kunstprogrammet 2017 var EQUALITY 2017: 
Culture stærkt integreret, og kunstens formål 
var særligt at stille spørgsmålstegn ved nor-
merne og udfordre det vante.

ET KUNSTPROGRAM FOR LIGHED

Casper-Malte Augusta Jørgensen & Bhenji Ra: “KIN-KONG”, KlubRÅ, 
Roskilde Festival. Foto: Caroline Bittencourt



Casper-Malte Augusta Jørgensen & Bhenji Ra: “KIN-KONG”, 
KlubRÅ, Roskilde Festival. Foto: Caroline Bittencourt

KIN-KONG arbejdede med den posthumane 
krop. Gennem manifestationen af 
kunstnernes egne kroppe som kollektive 
kroppe skabte de en animeret dobbelt-
gænger. Genremæssigt brugte duoen 
Cosplay (costume + roleplay) som værktøj og 
genskabte ideer om seksualitet gennem en 
kønsafvigende/kvindelig tilgang for at 
fraskrive sig maskulin undertrykkelse.

Titlen på duoens performance refererede til filmen King Kong, 
der for kunstnerne symboliserer et non-binært væsen, som den 
menneskelige modpart ville indespærre til observation. Samtidig 
pegede referencen på undertrykt seksualitet og binære kønsfor-
ståelser i det moderne samfund.



ETNICITET
DET KAN VÆRE SVÆRT AT VIDE, 

HVAD MAN SKAL GØRE, NÅR ENS NYSGERRIGHED 
OPLEVES SOM FREMMEDGØRELSE



“Jeg forstår det ikke - tænk hvis nogen lavede en organisation 
som hed “White Lives Matter”. Det ville sikkert skabe en del 
ballade. Men “All Lives Matter”!

- TV2 Lorrys facebook side d. 29/6/17

“”Intet er for radikalt” BLM gruppen er ikke andet end en løs flok 
mennesker der ser en hver mulighed for at forsyrre almindelige
mennesker uden respekt for noget. En Black Panther der prøver 
at se ”normal” ud, men stadig fejler. Et godt eksempel er deres 
seneste sabotager af LGBT parader.”

- Informations kommentarspor d.27/6/17

Det trak en del overskrifter og reaktioner, da Mellemfolkeligt Samvirke inviterede 
Black Lives Matter til paneldebat. For hvad er racisme egentlig, og hvordan bekæmper 
man det bedst? Og er det noget, der skal ske på en festival?



Kommentarspor på Roskilde Festivals Facebook



CAMP er Skandinaviens eneste udstillingssted for kunst om migrationspolitiske emner. 
Gennem kunst er målet at fremme forståelsen mellem mennesker på flugt og de samfund, der 
modtager dem og at arbejde for en mere solidarisk og retfærdig flygtningepolitik.

CAMP og The Brigde Radios lytteinstallation gav deltagerne et ind-
blik i livet som migrant og flaskesamler og i et liv med hjemløshed, 
racisme, politivold og uden et social sikkerhedsnet.

Foto af frivillig fra The Bridge Radio. Foto: CAMP



Kunstformidlere fra SMK og sprogkursister stod i Art Zone klar til at formidle værker og kunst-
nere. Værkerne dannede ved hjælp af kunstformidlerne grobund for en diskussion om lighed, 
magt, grænser, køn, krop, natur og meget mere mellem mennesker med forskellig kulturel 
baggrund.

Foto af frivillig fra The Bridge 
Radio. Foto: CAMP



Det er i mødet mellem mennesker, at kulturel forståelse og lighed opstår. På Roskilde Festival 
2017 skabte Amnesty International et rum for én-til-én møder, hvor festivaldeltagere og  
mennesker med flygtningebaggrund kunne se hinanden i øjnene – i stilhed!

-Det er længe at sidde og 
kigge en person i øjnene. Det 
var lidt mærkeligt i starten. 
Men så blev det faktisk ret 
smukt, siger hun.
Video: Amnesty International

http://www.youtube.com/watch?v=ne3SXBmLN8w


Holdningstemaet blev også 
behandlet i brugen af kunst. 
Blandt andet ved Mellemfol-
keligt Samvirkes “broer” for 
lighed, som ved festivaldelta-
gernes interaktion blandt an-
det blev til gynger.

En lille video med optagelserne af folk, der gynger i broerne nåede ud til knap 
9000 Facebookbrugere. 



KØN
KØNSNORMER PÅVIRKER OS UBEVIDST, 

OG DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE UDENFOR



Hos KVINFO’s “Er du køn” genderbender 
workshop havde festivaldeltagerne mulighed 
for udforske deres kønsudtryk. 

“Mange var også rigtig godt med på refleksionerne omkring det. 
De gik ind i at udvikle personer omkring deres udklædning og inter-
aktioner mellem de personer, som fx et kærestepar, hvor hun (som 
mand) virkelig førte ham (som kvinder) frem på catwalken og viste 
ham frem.” 
- Evaluering fra KVINFO

“Miss Special K har været en måde for mig at kunne gøre ting, som 
jeg ikke kan gøre som mig selv. Ting, som Kevin ikke kan gøre, og  
det har været rigtig rart, og det har været rigtig godt for min selvtillid 
at være miss Special K.” -
Vice d.26/6/17.

To festivaldeltagere genderbender i Dream City. Foto: KVINFODu kan høre mere om bøjning af køn her



Hvordan vores mulighed for at udtrykke os påvirkes af vores køn, satte Freemuse fokus på med  
udgangspunkt  i musikbranchen - såvel i udlandet som herhjemme og på Roskilde Festival. 

“There is a tendency, that when 
history on music is written, wo-
men are written out of it” 
- Moddi in Freemuse video

Video: Freemuse

“Retten til at lave musik er en 
menneskeret,” siger Tila Korpe, 
som er talsperson for Freemuse. 
“Mænd og kvinder bør have lige 
muligheder for at udfolde sig 
kunstnerisk. Men lige nu er bille-
det skævvredet, og flere steder i 
verden har kvinder slet ikke lov 
til at synge eller lave musik. Det 
skal ændres og det sker blandt 
andet ved at sætte fokus på 
problemet”  
- Orange Press d.30/6/17.

http://www.youtube.com/watch?v=3ZlthTsl4qA


Roskilde Festival: 
Hvor er kvinderne?

“Festivalgæsten Anne-Martine 
har ikke tænkt over den lave an-
del af kvindelige musikere, men 
hun er enige i, at der skal sættes 
fokus på problematikken.
“Problemet er jo generelt i musik-
branchen og ikke kun i forhold til 
Roskilde Festivals musikprogram. 
Musikbranchen er et entydigt 
tegn på, at der stadig finde 
områder i samfundet, hvor det 
ikke er lige let at være mand og 
kvinde” siger hun”
-Orange Press d.30/6/17

“De 173 navne på årets plakat afspejler også en grundlæggende strukturel kønsubalance i livemusik-
ken. Altså det faktum at færre piger og kvinder end drenge og mænd på et tidspunkt i deres liv vælger 
at satse på en karriere som professionel musiker. Andelen af kvindelige musikere udgør 20 procent 
af den danske livemusikscene, og ubalancen er ikke kun et dansk fænomen. Vi kender den fra hele 
verden.”
-Anders Wahrén i Politiken d.6/4/17



Hvad er en feminist, og 
er der plads til alle på 
Roskilde?

Et par deltageres bud på, hvordan 
en feminist ser ud.
Foto: KBH+

“Alene det, at man accepterer, at folk går rundt i sådan noget Pikachu-tøj. Det er eddermame 
imponerende. Det ser vi ikke i hverdagen. Folk har meget mere tålmodighed med folk herude,” 
- Askovfondens samtale med festivaldeltagere.

Video: Askovfonden

http://youtube.com/watch?v=My2LVXQKRrs


“We are super happy that people are talking about that subject (feminisme) - loudly. 
So yeah we are very honoured to be here and play,” 
- Icona Pop om Girls Girls.

Interview fra Roskilde Festival af 
WarnerMusicDenmark

http://www.youtube.com/watch?v=CkDL_oHSkrU


SEKSUALITET
SEKSUELT SAMTYKKE FORSTÅS VERBALT, 

MEN GIVES OFTEST NONVERBALT 



HVORDAN FORSTOD FESTIVALDELTAGERNE SAMTYKKE?
KIN-KONG arbejdede med den posthumane 
krop. Gennem manifestationen af 
kunstnernes egne kroppe som kollektive 
kroppe skabte de en animeret dobbelt-
gænger. Genremæssigt brugte duoen 
Cosplay (costume + roleplay) som værktøj og 
genskabte ideer om seksualitet gennem en 
kønsafvigende/kvindelig tilgang for at 
fraskrive sig maskulin undertrykkelse.

Titlen på duoens performance refererede til filmen King Kong, 
der for kunstnerne symboliserer et non-binært væsen, som den 
menneskelige modpart ville indespærre til observation. Samtidig 
pegede referencen på undertrykt seksualitet og binære kønsfor-
ståelser i det moderne samfund.



HVORDAN FORSTOD FESTIVALDELTAGERNE SAMTYKKE?



ARGUMENTER MOD SAMTYKKE



Kultur 3
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Mandag 26. juni 2017 POLITIKEN

»Jeg har engang oplevet, at der blev
kastet et råt stykke kød efter mig med en
fiskestang, hvorefter der blev piftet og
grinet ad mig. Jeg tror, det skulle forstås
som, at jeg var, ja, kød ...«, skriver en ano-
nym læser eksempelvis.

De sidste tre år har Roskilde Festival
selv haft fokus på problemet og har med
sin egen projektgruppe Take Care ind-
samlet interviews og observationer på
festivalen, hvor de har forsøgt at afdække
festivaldeltagernes adfærd. Roskilde
Festival har ikke ønsket at dele projekt-
gruppens resultater med Politiken, da de
kun er til internt brug. 

Ifølge Christina Bilde, der er talskvinde
for festivalen, viser deres egen under-
søgelse også, at sexisme og seksuelle
krænkelser er en af de ting, som festival-
deltagerne finder mest generende på Ros-
kilde Festival. 

»Det er svært at vurdere, om det er et
større problem hos os, end det er i natteli-
vet eller samfundet generelt. Jeg kan bare
konstatere, at det sker hos os, og det bur-
de det selvfølgelig ikke«, siger hun. 

En nybyggerkultur
Derfor har Roskilde Festival også igangsat
en række initiativer, som skal sætte fokus
på problemet, der ifølge Christina Bilde
også rækker langt ud over Roskilde Festi-
val. Blandt andet ved at støtte organisa-
tioner, som arbejder med at oplyse og be-

kæmpe sexisme i nattelivet. At der her-
sker en mere løssluppen og grænseløs
stemning på Roskilde Festival end i re-
sten af samfundet, kan næppe komme
bag på nogen. Siden de store musikfesti-
valers for alvor slog igennem i sommeren
1967, året, der derfor er blevet kaldt ’sum-
mer of love’, har festivalkulturen altid væ-
ret forbundet med en mere frigjort seksu-
alkultur, som både afspejler sig i musik-
ken og det frirum, som skabes omkring
festivalen. 

»En festival kan bedst beskrives som en
nybyggerkultur, hvor der opbygges en
midlertidig bebyggelse med musikken
som det fælles omdrejningspunkt«, for-
klarer samfundsforsker Johannes Ander-
sen, der er lektor ved Aalborg Universitet.

Når hundredtusind mennesker frivil-
ligt vælger at ligge i telt i en hel uge, mens
de mest basale nødvendigheder som
mad og et bad nedprioriteres, kan det
ifølge Johannes Andersen kun lade sig gø-
re, fordi der samtidig skabes et særligt
fællesskab, som hviler på en gensidig an-
erkendelse af hinanden.

For størstedelen opretholdes dette fæl-
lesskab gennem den fælles glæde ved mu-
sikken, men for cirka en tredjedel af festi-
valdeltagerne er festivalerne lige så me-
get et frirum, hvor alle hæmninger slip-
pes.

»Det jo en midlertidig by, hvor der ikke
er særlig mange regler. Der er mange,
som bruger festivaler til at koble helt af
på, fordi man ikke behøver at lade sig
bremse af samfundets regler. Til daglig
har de måske slips på og opfører sig civili-
seret, men ’nu er der sgu Roskilde’, så kan
man tillade sig at tage en fjollet T-shirt på

og drikke sig i hegnet«, siger han. Ifølge
Johannes Andersen opstår problemerne,
når denne gruppe festivaldeltagere mis-
forstår eller ignorerer den gensidige
anerkendelse, der er vigtig for, at fælles-
skabet kan opretholdes. For så bliver den
grænseløse og hæmningsløse adfærd et
fællesskab i sig selv og bliver anset som en
normal adfærd blandt en stor andel af
festivaldeltagerne.

»De folk, som i fuldskab lader sexistiske
udtalelser blive sjove eller begynder at
gramse på en pige, gør det, fordi de har en
forventning om, at alle andre også gør
det. Og når de så oven i købet har fået no-
get alkohol indenbords, så mister de for-
ståelsen for, at når en pige siger nej, så
mener hun nej«, siger han. 

Det er i høj grad kombinationen af al-
kohol, musik og unge mennesker, der
ifølge Hanne Baden Nielsen er med til at
øge risikoen for, at der sker seksuelle
krænkelser. Hun mener dog også, at man-
ge af de krænkelser, der finder sted på fe-
stivaler, er forankret i den måde, vi som
samfund anskuer kønsrollerne på.

Ifølge en undersøgelse fra Amnesty In-
ternational fra 2015, mente hver syvende
dansker eksempelvis, at en kvinde selv
har et ansvar, hvis hun er blevet krænket
seksuelt, f.eks. hvis hun frivilligt er gået
hjem med en mand efter en date, en fest
eller en tur i byen.

»Og når du har 130.000 mennesker
samlet på ét sted, så er sandsynligheden
for, at du rammer en af dem rimelig stor«,
siger Hanne Baden Nielsen.

Politiken har modtaget flere beretnin-
ger fra kvinder, som har oplevet, at det
næsten forventes, at de er klar på at have

sex, hvis de følger med en mand tilbage i
hans telt. 

»Jeg har flere gange oplevet fyre blive
meget, meget sure, hvis man har taget
med dem hjem i deres telt og så fortryder
og siger nej. En episode ledte til, at jeg føl-
te mig ydmyget og indvilligede i at have
sex med fyren – fordi jeg jo nærmest alle-
rede havde taget underbukserne af – så
jeg havde sex med ham, selv om jeg ikke
havde lyst«, skriver en anonym kvinde.

Og Hanne Baden Nielsens mener også,
at den frie seksualkultur blandt unge er
medvirkende til, at det kan være svært at
aflæse hinandens signaler. For nogle
unge er det nemlig helt normalt at have
mange seksuelle partnere, uden at det be-
tyder noget, hvor det for andre kan være
uvant at have sex med mennesker, man
ikke kender i forvejen. Og det kan skabe
nogle problemer i forhold til indhent-
ning af samtykke, når der er kommet for
meget alkohol i blodet.

»Men selv om kvinden ikke skriger op
og siger nej, så er det ikke ensbetydende
med, at hun har lyst til at have sex. Måske
er hun så beruset, at hun slet ikke kan sige
noget, eller også er hun bare rædsels-
slagen for at sige fra«, siger hun. 

Ingen kampagne
Roskilde Festival er klar over, at der er et
problem med seksuelle krænkelser og
sexisme på festivalen. Derfor indledte fe-
stivalen for tre år siden et samarbejde
med Everyday Sexism Project Danmark,
som laver en række events under festiva-
len. Ligesom Dansk Kvindesamfund i år
vil sætte fokus på samtykke. Spørgsmålet
er bare, om det er nok. 

»Lige nu mener vi ikke, at en større
kampagne er vejen frem. Det er selvfølge-
lig uhensigtsmæssigt, hvis det frirum,
som der bliver skabt på Roskilde Festival,
bliver brugt til at bryde den almindelig
norm for, hvordan man opfører sig re-
spektfuldt over for hinanden, og vi løber
også en risiko ved bevidst at tage et an-
svar for den her problematik. Men lige nu
mener vi, at det er vigtigere, at vi har nog-
le opsøgende folk på pladsen, og at vi får
skabt en dialog om problemet«, siger
Christina Bilde.

Hun er ikke afvisende over for ideen
om, at et tættere samarbejde med Center
for Seksuelle Overgreb, hvor organisatio-
nen eventuelt får deres eget telt, ville kun-
ne gøre det nemmere for festivaldeltage-
re at søge hjælp, hvis de føler, at de er ble-
vet krænket seksuelt. 

Indtil da håber Hanne Baden Nielsen,
at alle festivaldeltagerne vil være mere
opmærksomme på at passe på hinanden
og at især mændene vil tænke sig om en
ekstra gang, før de har sex med nogen på
festivalen. 

»Hvis hun ligger og græder imens, er
det nok ikke af lykke. Og man skal nok og-
så lade være, hvis hun stinker af sprut el-
ler måske oven i købet har været ude at
kaste op«, siger hun.

Og det nytter ikke noget at gemme sig
bag undskyldningen, at man var fuld, da
det skete. 

»For det står ikke i loven, at man ikke
kan blive straffet, hvis man har været be-
ruset. I værste fald kan manden risikere at
blive dømt for voldtægt«, siger Hanne Ba-
den Nielsen.
alexander.jonassen@pol.dk
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Voldtægt på 
Roskilde Festival
Ifølge straffeloven er en voldtægt et
samleje tiltvunget ved vold og trusler, 
eller hvis man udnytter, at nogen er i en
situation, hvor de ikke er i stand til at
modsætte sig handlingen. 
Forsøg på voldtægt, er også straflbart,
og det er det også at indføre genstande 
eller hænder uden samtykke.

En opgørelse fra Midt- og Vestsjællands
Politi viser, at der i forbindelse med 
Roskilde Festival sidste år var fem
voldtægtssager Ingen af sagerne førte til 
anholdelser eller varetægtsfængslinger. 
I 2015 var der en anmeldelse og i 2014 to. 

Siden 2000 har Center for Seksuelle
Overgreb på Rigshospitalet haft besøg 
af cirka 10 kvinder hvert år i forbindelse
med Roskilde Festival. Det er ofte 
kvinder, som har været udsat for 
voldtægt eller voldtægtsforsøg, men
som vælger ikke at anmelde det til 
politiet. 

Fortsat fra forsiden

L otte Møller og Nina Krebs bærer
begge pink T-shirts med påskriften
»If You Wanna Be My Lover – You’ve

Gotta Get My Consent«. 
»Folk er helt oppe at køre lige nu. Det er

et perfekt tidspunkt at tale om sex«, siger
Nina Krebs med et smil. 

De to unge kvinder går rundt på Roskil-
de Festivals campingområde som led i
Dansk Kvindesamfunds kampagne ’Con-
tent With Your Consent’. Tilfreds med dit
samtykke. Ordene står også trykt på de
kondompakker, de deler ud. 

Kampagnens formål er ifølge kvinde-
samfundet at starte en dialog om seksuelt
samtykke med de unge festivalgængere.
Om at sige tydeligt fra – og mindst lige så
vigtigt: at lytte og acceptere et nej. 

»Det er oplagt at gøre det her, ikke«,
spørger Lotte Møller retorisk og forsøger
at overdøve den tunge dunken fra et tre
meter højt anlæg. 

»Roskilde er et sted, hvor man ligesom
parkerer hæmningerne ved hegnet«. 

Holder øje med hinanden
Pinkklædte frivillige bevæger sig hjem-
mevant fra lejr til lejr, fra den ene cirkel af
campingstole til den næste. De sætter sig
på hug og spørger. Råt for usødet.

»Har I prøvet at hive en fyr med hjem,
og så finder I pludselig ud af, at I egentlig
ikke har lyst«, spørger Nina Krebs en

gruppe piger i en halvcirkel. Solen er for
en gangs skyld brudt ud over Dyrskue-
pladsen, så ansigt, arme og ben skal luft-
es.

»Jeg har vildt ofte oplevet, at folk bare
griber fat i en og tager en på brysterne el-
ler numsen. Når man står til en koncert el-
ler i en af barerne. Det er enormt grænse-
overskridende og … ja, det er ydmygende.
Som om jeg ikke er andet end et stykke

kød, der er til rådighed«, fortæller 22-åri-
ge Hannah Duncker, en af pigerne i halv-
cirklen. 

»Jeg er ikke noget, du bare kan røre ved,
som du har lyst. Du ejer mig ikke«.

Hendes veninde Jane Johansen stem-
mer i. Men det er svært at vide, hvordan
man skal gebærde sig, fastslår hun.

»Det er jo klamt, hvis mænd bare tager
for sig. Men når man så ligger der i teltet,

så er det svært at være direkte. Man siger
jo heller ikke, yes, you may penetrate now,
vel? Det er mere indirekte«. 

De andre griner. Fælles for dem er, at de
holder øje med hinanden. De har hinan-
dens ryg, også når promillen bliver for
høj. 

Lotte Møller og Nina Krebs fortsætter
samtalen med campisterne, og ud over
kondomer og flyers forsøger de også at

lokke folk op til deres såkaldte samtalesa-
lon, hvor blandt andre debattør Emma
Holten, tv-vært Esben Bjerre og en sexolog
skal debattere samtykke. 

Det er en debat, som 23-årige Albert
Brønd, der sidder lidt derfra, gerne vil se. 

»Det bør virkelig ikke være så svært.
Samtykke er jo, hvis hun siger ja. Hvorfor
spørger man ikke bare? Nogle gange kan
man jo ikke vide, om de vil eller ej, med-
mindre man er synsk. Så hvorfor spørger
man ikke bare«, siger han. 

En veninde lidt derfra udbryder, at det
da er vildt sødt, hvis en fyr spurgte om
det. »Så ved man, at han er en af de gode«,
fniser hun. 

Bryd tabuet
Lotte og Nina falder i snak med to piger,
der ligger på store oppustelige sækkesto-
le i forsøget på at maksimere en solskold-
ning. 22-årige Majbrit Mansø og hendes
veninde Amanda tager begejstret imod
kondomer og information om samtale-
salonen. 

»Det er fandme en vigtig samtale«, siger
Majbrit Mansø med et stort smil.

»Og især her på Roskilde«, svarer 21-åri-
ge Amanda. »Man kan godt ende i nogle
situationer, hvor man måske har lagt op
til noget og så ombestemmer sig. Men så
føler man måske, at man ikke kan tillade
sig at sige nej«, siger hun. Det er pludselig
et tabu at sige stop, mens legen er god. 

»Man skylder ikke nogen noget. Man
skal gøre, hvad man har lyst til. Man er ik-
ke i gæld til nogen, bare fordi man danser
udfordrende eller flirter«, tilføjer Majbrit
Mansø. 

Og det er så uendelig vigtigt, at man får
fjernet den slags tabuer, fastslår næstfor-
kvinde i Dansk Kvindesamfund Signe
Vahlun, der også deltager i samtalesalo-
nen. 

»Det er så vigtigt at få talt om det her, at
få taget stilling til sin seksualitet – og ikke
mindst sine grænser for den. Vi har fået
enormt positiv respons fra folk, når vi går
rundt på pladsen, og jeg tror, at man i det
små kan begynde at ændre kulturen i for-
bindelse med samtykket«, siger hun.
peter.sinnbeck@pol.dk

festival

Dansk Kvindesamfund vil
gerne bruge Roskilde 
Festival til at sætte fokus 
på seksuelt samtykke. 
Der skal en kulturændring
til, mener næstforkvinde. 

Festivalgæst: »Samtykke er jo, hvis hun siger
ja. Hvorfor spørger man ikke bare?« 

SAMTYKKE. Lotte Møller og Nina
Krebs (i lyserøde t-shirts) fra Dansk 
Kvindesamfund taler om tabuer, 
seksuelle grænser ogsamtykke med 
festivalgængere i Roskilde Festivals 
campingområde. Foto: Nanna Navntoft

PETER SINNBECK

Det er mærkeligt, at mine
veninder og jeg oftere oplever
at blive gramset på eller råbt 

efter på Roskilde Festival,
end vi gør i bylivet i 

København og Aarhus

Engang blev der kastet
et råt stykke kød 
efter mig med en 

fiskestang, mens der blev
piftet og grinet af mig.
Tror, det skulle forstås

sådan, at jeg var, ja, kød ...

En dreng griber min hånd og 
stikker den ned i hans bukser og 

forsøger at onanere ved min ’hjælp’.
Han var maks. 16 år. Blot dagen efter

får jeg stukket en hånd i mine trusser,
da jeg står alene i kø til aftensmad
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»Jeg har engang oplevet, at der blev
kastet et råt stykke kød efter mig med en
fiskestang, hvorefter der blev piftet og
grinet ad mig. Jeg tror, det skulle forstås
som, at jeg var, ja, kød ...«, skriver en ano-
nym læser eksempelvis.

De sidste tre år har Roskilde Festival
selv haft fokus på problemet og har med
sin egen projektgruppe Take Care ind-
samlet interviews og observationer på
festivalen, hvor de har forsøgt at afdække
festivaldeltagernes adfærd. Roskilde
Festival har ikke ønsket at dele projekt-
gruppens resultater med Politiken, da de
kun er til internt brug. 

Ifølge Christina Bilde, der er talskvinde
for festivalen, viser deres egen under-
søgelse også, at sexisme og seksuelle
krænkelser er en af de ting, som festival-
deltagerne finder mest generende på Ros-
kilde Festival. 

»Det er svært at vurdere, om det er et
større problem hos os, end det er i natteli-
vet eller samfundet generelt. Jeg kan bare
konstatere, at det sker hos os, og det bur-
de det selvfølgelig ikke«, siger hun. 

En nybyggerkultur
Derfor har Roskilde Festival også igangsat
en række initiativer, som skal sætte fokus
på problemet, der ifølge Christina Bilde
også rækker langt ud over Roskilde Festi-
val. Blandt andet ved at støtte organisa-
tioner, som arbejder med at oplyse og be-

kæmpe sexisme i nattelivet. At der her-
sker en mere løssluppen og grænseløs
stemning på Roskilde Festival end i re-
sten af samfundet, kan næppe komme
bag på nogen. Siden de store musikfesti-
valers for alvor slog igennem i sommeren
1967, året, der derfor er blevet kaldt ’sum-
mer of love’, har festivalkulturen altid væ-
ret forbundet med en mere frigjort seksu-
alkultur, som både afspejler sig i musik-
ken og det frirum, som skabes omkring
festivalen. 

»En festival kan bedst beskrives som en
nybyggerkultur, hvor der opbygges en
midlertidig bebyggelse med musikken
som det fælles omdrejningspunkt«, for-
klarer samfundsforsker Johannes Ander-
sen, der er lektor ved Aalborg Universitet.

Når hundredtusind mennesker frivil-
ligt vælger at ligge i telt i en hel uge, mens
de mest basale nødvendigheder som
mad og et bad nedprioriteres, kan det
ifølge Johannes Andersen kun lade sig gø-
re, fordi der samtidig skabes et særligt
fællesskab, som hviler på en gensidig an-
erkendelse af hinanden.

For størstedelen opretholdes dette fæl-
lesskab gennem den fælles glæde ved mu-
sikken, men for cirka en tredjedel af festi-
valdeltagerne er festivalerne lige så me-
get et frirum, hvor alle hæmninger slip-
pes.

»Det jo en midlertidig by, hvor der ikke
er særlig mange regler. Der er mange,
som bruger festivaler til at koble helt af
på, fordi man ikke behøver at lade sig
bremse af samfundets regler. Til daglig
har de måske slips på og opfører sig civili-
seret, men ’nu er der sgu Roskilde’, så kan
man tillade sig at tage en fjollet T-shirt på

og drikke sig i hegnet«, siger han. Ifølge
Johannes Andersen opstår problemerne,
når denne gruppe festivaldeltagere mis-
forstår eller ignorerer den gensidige
anerkendelse, der er vigtig for, at fælles-
skabet kan opretholdes. For så bliver den
grænseløse og hæmningsløse adfærd et
fællesskab i sig selv og bliver anset som en
normal adfærd blandt en stor andel af
festivaldeltagerne.

»De folk, som i fuldskab lader sexistiske
udtalelser blive sjove eller begynder at
gramse på en pige, gør det, fordi de har en
forventning om, at alle andre også gør
det. Og når de så oven i købet har fået no-
get alkohol indenbords, så mister de for-
ståelsen for, at når en pige siger nej, så
mener hun nej«, siger han. 

Det er i høj grad kombinationen af al-
kohol, musik og unge mennesker, der
ifølge Hanne Baden Nielsen er med til at
øge risikoen for, at der sker seksuelle
krænkelser. Hun mener dog også, at man-
ge af de krænkelser, der finder sted på fe-
stivaler, er forankret i den måde, vi som
samfund anskuer kønsrollerne på.

Ifølge en undersøgelse fra Amnesty In-
ternational fra 2015, mente hver syvende
dansker eksempelvis, at en kvinde selv
har et ansvar, hvis hun er blevet krænket
seksuelt, f.eks. hvis hun frivilligt er gået
hjem med en mand efter en date, en fest
eller en tur i byen.

»Og når du har 130.000 mennesker
samlet på ét sted, så er sandsynligheden
for, at du rammer en af dem rimelig stor«,
siger Hanne Baden Nielsen.

Politiken har modtaget flere beretnin-
ger fra kvinder, som har oplevet, at det
næsten forventes, at de er klar på at have

sex, hvis de følger med en mand tilbage i
hans telt. 

»Jeg har flere gange oplevet fyre blive
meget, meget sure, hvis man har taget
med dem hjem i deres telt og så fortryder
og siger nej. En episode ledte til, at jeg føl-
te mig ydmyget og indvilligede i at have
sex med fyren – fordi jeg jo nærmest alle-
rede havde taget underbukserne af – så
jeg havde sex med ham, selv om jeg ikke
havde lyst«, skriver en anonym kvinde.

Og Hanne Baden Nielsens mener også,
at den frie seksualkultur blandt unge er
medvirkende til, at det kan være svært at
aflæse hinandens signaler. For nogle
unge er det nemlig helt normalt at have
mange seksuelle partnere, uden at det be-
tyder noget, hvor det for andre kan være
uvant at have sex med mennesker, man
ikke kender i forvejen. Og det kan skabe
nogle problemer i forhold til indhent-
ning af samtykke, når der er kommet for
meget alkohol i blodet.

»Men selv om kvinden ikke skriger op
og siger nej, så er det ikke ensbetydende
med, at hun har lyst til at have sex. Måske
er hun så beruset, at hun slet ikke kan sige
noget, eller også er hun bare rædsels-
slagen for at sige fra«, siger hun. 

Ingen kampagne
Roskilde Festival er klar over, at der er et
problem med seksuelle krænkelser og
sexisme på festivalen. Derfor indledte fe-
stivalen for tre år siden et samarbejde
med Everyday Sexism Project Danmark,
som laver en række events under festiva-
len. Ligesom Dansk Kvindesamfund i år
vil sætte fokus på samtykke. Spørgsmålet
er bare, om det er nok. 

»Lige nu mener vi ikke, at en større
kampagne er vejen frem. Det er selvfølge-
lig uhensigtsmæssigt, hvis det frirum,
som der bliver skabt på Roskilde Festival,
bliver brugt til at bryde den almindelig
norm for, hvordan man opfører sig re-
spektfuldt over for hinanden, og vi løber
også en risiko ved bevidst at tage et an-
svar for den her problematik. Men lige nu
mener vi, at det er vigtigere, at vi har nog-
le opsøgende folk på pladsen, og at vi får
skabt en dialog om problemet«, siger
Christina Bilde.

Hun er ikke afvisende over for ideen
om, at et tættere samarbejde med Center
for Seksuelle Overgreb, hvor organisatio-
nen eventuelt får deres eget telt, ville kun-
ne gøre det nemmere for festivaldeltage-
re at søge hjælp, hvis de føler, at de er ble-
vet krænket seksuelt. 

Indtil da håber Hanne Baden Nielsen,
at alle festivaldeltagerne vil være mere
opmærksomme på at passe på hinanden
og at især mændene vil tænke sig om en
ekstra gang, før de har sex med nogen på
festivalen. 

»Hvis hun ligger og græder imens, er
det nok ikke af lykke. Og man skal nok og-
så lade være, hvis hun stinker af sprut el-
ler måske oven i købet har været ude at
kaste op«, siger hun.

Og det nytter ikke noget at gemme sig
bag undskyldningen, at man var fuld, da
det skete. 

»For det står ikke i loven, at man ikke
kan blive straffet, hvis man har været be-
ruset. I værste fald kan manden risikere at
blive dømt for voldtægt«, siger Hanne Ba-
den Nielsen.
alexander.jonassen@pol.dk

Grænseløse ... FAKTABOKS

Voldtægt på 
Roskilde Festival
Ifølge straffeloven er en voldtægt et
samleje tiltvunget ved vold og trusler, 
eller hvis man udnytter, at nogen er i en
situation, hvor de ikke er i stand til at
modsætte sig handlingen. 
Forsøg på voldtægt, er også straflbart,
og det er det også at indføre genstande 
eller hænder uden samtykke.

En opgørelse fra Midt- og Vestsjællands
Politi viser, at der i forbindelse med 
Roskilde Festival sidste år var fem
voldtægtssager Ingen af sagerne førte til 
anholdelser eller varetægtsfængslinger. 
I 2015 var der en anmeldelse og i 2014 to. 

Siden 2000 har Center for Seksuelle
Overgreb på Rigshospitalet haft besøg 
af cirka 10 kvinder hvert år i forbindelse
med Roskilde Festival. Det er ofte 
kvinder, som har været udsat for 
voldtægt eller voldtægtsforsøg, men
som vælger ikke at anmelde det til 
politiet. 

Fortsat fra forsiden

L otte Møller og Nina Krebs bærer
begge pink T-shirts med påskriften
»If You Wanna Be My Lover – You’ve

Gotta Get My Consent«. 
»Folk er helt oppe at køre lige nu. Det er

et perfekt tidspunkt at tale om sex«, siger
Nina Krebs med et smil. 

De to unge kvinder går rundt på Roskil-
de Festivals campingområde som led i
Dansk Kvindesamfunds kampagne ’Con-
tent With Your Consent’. Tilfreds med dit
samtykke. Ordene står også trykt på de
kondompakker, de deler ud. 

Kampagnens formål er ifølge kvinde-
samfundet at starte en dialog om seksuelt
samtykke med de unge festivalgængere.
Om at sige tydeligt fra – og mindst lige så
vigtigt: at lytte og acceptere et nej. 

»Det er oplagt at gøre det her, ikke«,
spørger Lotte Møller retorisk og forsøger
at overdøve den tunge dunken fra et tre
meter højt anlæg. 

»Roskilde er et sted, hvor man ligesom
parkerer hæmningerne ved hegnet«. 

Holder øje med hinanden
Pinkklædte frivillige bevæger sig hjem-
mevant fra lejr til lejr, fra den ene cirkel af
campingstole til den næste. De sætter sig
på hug og spørger. Råt for usødet.

»Har I prøvet at hive en fyr med hjem,
og så finder I pludselig ud af, at I egentlig
ikke har lyst«, spørger Nina Krebs en

gruppe piger i en halvcirkel. Solen er for
en gangs skyld brudt ud over Dyrskue-
pladsen, så ansigt, arme og ben skal luft-
es.

»Jeg har vildt ofte oplevet, at folk bare
griber fat i en og tager en på brysterne el-
ler numsen. Når man står til en koncert el-
ler i en af barerne. Det er enormt grænse-
overskridende og … ja, det er ydmygende.
Som om jeg ikke er andet end et stykke

kød, der er til rådighed«, fortæller 22-åri-
ge Hannah Duncker, en af pigerne i halv-
cirklen. 

»Jeg er ikke noget, du bare kan røre ved,
som du har lyst. Du ejer mig ikke«.

Hendes veninde Jane Johansen stem-
mer i. Men det er svært at vide, hvordan
man skal gebærde sig, fastslår hun.

»Det er jo klamt, hvis mænd bare tager
for sig. Men når man så ligger der i teltet,

så er det svært at være direkte. Man siger
jo heller ikke, yes, you may penetrate now,
vel? Det er mere indirekte«. 

De andre griner. Fælles for dem er, at de
holder øje med hinanden. De har hinan-
dens ryg, også når promillen bliver for
høj. 

Lotte Møller og Nina Krebs fortsætter
samtalen med campisterne, og ud over
kondomer og flyers forsøger de også at

lokke folk op til deres såkaldte samtalesa-
lon, hvor blandt andre debattør Emma
Holten, tv-vært Esben Bjerre og en sexolog
skal debattere samtykke. 

Det er en debat, som 23-årige Albert
Brønd, der sidder lidt derfra, gerne vil se. 

»Det bør virkelig ikke være så svært.
Samtykke er jo, hvis hun siger ja. Hvorfor
spørger man ikke bare? Nogle gange kan
man jo ikke vide, om de vil eller ej, med-
mindre man er synsk. Så hvorfor spørger
man ikke bare«, siger han. 

En veninde lidt derfra udbryder, at det
da er vildt sødt, hvis en fyr spurgte om
det. »Så ved man, at han er en af de gode«,
fniser hun. 

Bryd tabuet
Lotte og Nina falder i snak med to piger,
der ligger på store oppustelige sækkesto-
le i forsøget på at maksimere en solskold-
ning. 22-årige Majbrit Mansø og hendes
veninde Amanda tager begejstret imod
kondomer og information om samtale-
salonen. 

»Det er fandme en vigtig samtale«, siger
Majbrit Mansø med et stort smil.

»Og især her på Roskilde«, svarer 21-åri-
ge Amanda. »Man kan godt ende i nogle
situationer, hvor man måske har lagt op
til noget og så ombestemmer sig. Men så
føler man måske, at man ikke kan tillade
sig at sige nej«, siger hun. Det er pludselig
et tabu at sige stop, mens legen er god. 

»Man skylder ikke nogen noget. Man
skal gøre, hvad man har lyst til. Man er ik-
ke i gæld til nogen, bare fordi man danser
udfordrende eller flirter«, tilføjer Majbrit
Mansø. 

Og det er så uendelig vigtigt, at man får
fjernet den slags tabuer, fastslår næstfor-
kvinde i Dansk Kvindesamfund Signe
Vahlun, der også deltager i samtalesalo-
nen. 

»Det er så vigtigt at få talt om det her, at
få taget stilling til sin seksualitet – og ikke
mindst sine grænser for den. Vi har fået
enormt positiv respons fra folk, når vi går
rundt på pladsen, og jeg tror, at man i det
små kan begynde at ændre kulturen i for-
bindelse med samtykket«, siger hun.
peter.sinnbeck@pol.dk

festival

Dansk Kvindesamfund vil
gerne bruge Roskilde 
Festival til at sætte fokus 
på seksuelt samtykke. 
Der skal en kulturændring
til, mener næstforkvinde. 

Festivalgæst: »Samtykke er jo, hvis hun siger
ja. Hvorfor spørger man ikke bare?« 

SAMTYKKE. Lotte Møller og Nina
Krebs (i lyserøde t-shirts) fra Dansk 
Kvindesamfund taler om tabuer, 
seksuelle grænser ogsamtykke med 
festivalgængere i Roskilde Festivals 
campingområde. Foto: Nanna Navntoft

PETER SINNBECK

Det er mærkeligt, at mine
veninder og jeg oftere oplever
at blive gramset på eller råbt 

efter på Roskilde Festival,
end vi gør i bylivet i 

København og Aarhus

Engang blev der kastet
et råt stykke kød 
efter mig med en 

fiskestang, mens der blev
piftet og grinet af mig.
Tror, det skulle forstås

sådan, at jeg var, ja, kød ...

En dreng griber min hånd og 
stikker den ned i hans bukser og 

forsøger at onanere ved min ’hjælp’.
Han var maks. 16 år. Blot dagen efter

får jeg stukket en hånd i mine trusser,
da jeg står alene i kø til aftensmad



MIX Transcends var en audiovisuel koncert med kunstneriske og aktivistiske indslag, der satte fokus på transpolitiske problemstillinger i et 
internationalt, nationalt og personligt perspektiv. Formålet var at give festivaldeltagerne en øget bevidsthed om de oplevelser, transpersoner 
har i Danmark og internationalt og om vigtige transpolitiske problemstillinger.



MIX deler stickers med Farah Adbis historie ud på festivalpladsen. “I am black, a refugee, Muslim and trans. In today’s society all of these 
identities are considered to be invalid. I refused to give up on my dreams and to allow society to dictate what I can or can’t become.” 
- Farah Abdi.



“Flere kom op til asylaktivisterne bagefter og ville høre mere, og mange blev tydeligt berørt af at høre de personlige historier. 
Enkelte meldte sig som interesserede i at blive kontaktpersoner i vores gruppe.” 
(Citat fra LGBT Asylums evaluering)



På årets festival udbredte Sex & Samfund budskabet om tolerance og retten til at være den, man er.



RELIGION
UOVENSTEMMELSER MELLEM RELIGION

ER MEST ET VOKSENPROBLEM 



I teltet TROværdige Samtaler havde Roskilde Festivals gæster i opvarmningsdagene mulighed 
for at stille de store spørgsmål med udgangspunkt i temaer fra tv-serien ”Skam.” 

Kilde: Religion.dk d. 29. juni 2017. Foto: Mads Boel Bendix





Som denne hvidbog illustrerer, fortsatte diskussionen om kulturel lighed online, og her var der 
kritiske og yderpunktsøgende kommentarer til flere af EQUALITY 2017: Culture aktiviteterne, 
hvilket står i kontrast til den generelle åbenhed og dialogsøgende tilgang mange festivaldel-
tagere havde under aktiviteterne. Et eksempel er paneldebatten om Black Lives Matter afholdt 
af Mellemfolkeligt Samvirke. Det sås tydeligt blandt publikum, at debattørernes erfaring gjorde 
indtryk. Der var total stilhed og lyttende ører, da solen lunede de mange fremmødte. Anderle-
des kold var stemningen på Facebook:

“Blm is idiotic and i don’t think that it was appropriate to bring them 
to a danish music festival to spread their message”, lød det fra en. 

I kommentarsporet til en artikel i Information blev der også talt med 
store bogstaver: “”Intet er for radikalt” BLM gruppen er ikke andet 
end en løs flok mennesker der ser enhver mulighed for at forstyrre 
almindelige mennesker uden respekt for noget. En Black Panther 
der prøver at se ”normal” ud, men stadig fejler. Et godt eksempel er 
deres seneste sabotager af LGBT parader.”

Vores erfaring er klart, at dialogen er en helt anden på Roskilde 
Festival. Deltagerne kommer med et åbent sind og størstedelen 
støtter op om vores værdier og er nysgerrige på at udvide deres 

verden i de otte dage, festivalen finder sted. Roskilde Festival er et 
eksperimenterende rum, og derfor er det et oplagt sted at tage et 
emne som EQUALITY 2017: Culture op. 

Følgende citat fra en festivaldeltager i samtale med Askovfonden 
summerer det meget fint op:
“Alene det, at man accepterer, at folk går rundt i sådan noget 
Pikachu-tøj. Det er eddermame imponerende. Det ser vi ikke i 
hverdagen. Folk har meget mere tålmodighed med folk herude.”

ER DER FORSKEL PÅ DIALOGEN ONLINE OG ANSIGT 
TIL ANSIGT?



I Rapolitics workshop og video booth 
gav deltagerne deres syn på, hvad 
kulturel lighed er. 

Kulturel lighed handler om: 
— antiracisme
— ligeløn
— at seksualitet er ligegyldig for,  
 hvordan du opfattes som 
 menneske
— at køn ikke påvirker rettigheder
— at du selv bestemmer dit køn
— frihed fra undertrykkelse og   
 censur
— retten til at være sig selv
— respekt for det grønne
  fællesskab
— respekt for pantsamlere
— respekt for alle mennesker
 ligegyldigt hvorfra på kloden 
 de kommer

Kulturel lighed er et bredt begreb, som vi på forhånd havde brudt ned i de frie temaer: etnicitet, 
religion, køn og seksualitet. 

HVAD ER KULTUREL LIGHED?

Video: Rapolitics

http://youtube.com/watch?v=ggGr23VcmV4


En pantsamler sorterer pant foran en af Mellemfolkeligt Samvirkes “broer”. 
Foto. Mellemfolkeligt Samvirke

For at opnå kulturel lighed må vi arbejde med, hvordan vi taler om hinanden, og hvilke  
fordomme vi har om hinanden. Vi må blive opmærksomme på, hvad vi har tilfælles, og hvilke 
kulturelle normer, der skiller os.



Deltagerne vil gerne diskutere holdninger og kulturel lighed!

Er man opsøgende, giver festivalsettingen mulighed for at engagere 
andre målgrupper end de, der normalt er optaget af spørgsmål om 
lighed!

Som partner prædiker man ikke for koret. Man bliver udfordret på 
egne holdninger og skal have lyst til at gå ind i diskussion - både på 
pladsen og på sociale medier!

Man kan godt have det sjovt, når man behandler et alvorligt emne 
seriøst!

Hvert år bliver vi klogere på holdningsarbejde, og hvad der gør sig særligt gældende ved 
holdningsarbejde for unge. For Roskilde Festival 2017 står særligt fire erfaringer særligt klart:

FIRE HURTIGE OM HOLDNINGSARBEJDE



Culture banner


