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Unge kvinder vælger topleder-uddannelse
DANMARK. På trods af at
kvinderne fylder mest
samlet set på universiteterne, er det stadig mændene, der scorer de fleste
topposter på
ledelsesgangene.
AF TILDE LIV ANDERSEN

Kvinder styrer tilsyneladende
uden om uddannelser inden
for erhvervsøkonomi, finans og
engineering, som de fleste ledere på topniveau har læst i deres studietid.
Det viser en ny undersøgelse. Kun 30 procent af studerende på uddannelser, der fører til
toplederstillinger, er kvinder,
selv om 56 procent af alle studerende på tværs af studieretninger i Danmark er kvinder.
Steen Baagøe Nielsen, der er
lektor på Institut for Mennesker og Teknologi på RUC, fortæller, at en af de vigtigste årsager til den skæve fordeling af
mænd og kvinder på ’topleder-

USA trækker sig
ud af Unesco

uddannelserne’ ligger i traditionerne.
»Eksempelvis har mænd og
teknologi på en måde altid
hængt sammen. Både uddannelser inden for teknologi og
økonomi har appelleret særligt
til de unge mænd, når de vælger uddannelser,« siger han.
Men de få kvinder på topposterne kan være et problem for
nytænkningen i ledelseslaget,
mener Mai-Britt Poulsen, der
er administrerende direktør for

»Man glemmer at kigge
på de forskellige kvalifikationer, men går mere
efter mavefornemmelser og det, man kender,
når man vælger en leder.«
Steen Baagøe Nielsen, lektor.
Han mener, at en del af problemet er, at
mange ledere, der bliver valgt, stammer
fra de samme uddannelser som deres
forgængere.

The Boston Consulting Group
Danmark.
»Der er for få kvinder på de
studieretninger, hvor mange af
nutidens ledere kommer fra,

men også på de digitale og dataorienterede uddannelser.
Det er en kæmpe barriere for
køns-udligningen på ledelsesgangene, når vi kigger fem til

femten år frem,« siger MaiBritt Poulsen.
Undersøgelsen viste også,
at 36 procent af de mandlige
studerende er villige til at ar-

Ronja går efter toplederjob
AF TILDE LIV ANDERSEN

20-årige Ronja Hermin arbejder målrettet på at få et lederjob i et internationalt firma.
»Jeg tror bare, at jeg altid
har været meget ambitiøs, og jo
mere jeg har opnået, jo mere er
mine ambitioner steget,« siger
hun.
»Jeg kunne godt forestille
mig at arbejde 60 timer om
ugen, men det betyder meget
for mig, at jeg også kan starte
en familie en dag og har mulighed for at rejse.«
Til daglig læser Ronja på
International Business på CBS
i København. Netop den studieretning har flere gange været omtalt, fordi den år efter år

»I folkeskolen var jeg i
praktik som borgmester, så det har nok altid
ligget lidt i mig at gå
efter de høje poster.«
Ronja Hermin, 20 år.
Drømmer om en toplederstilling.

tiltrækker elever, der har et
snit, som sprænger 12 tals-skalaen. Den tiltrækker dog langt
flere mænd end kvinder.
Selv om det ikke er et problem for hende, at omkring 66
procent på uddannelsen er

mænd, kan hun sagtens mærke, at mændene fylder.
»Jeg kan godt savne at høre
kvinder i timerne. Når jeg kigger rundt, er det oftest mændene, der sidder med hånden i
vejret,« siger Ronja Hermin.

Verden er blevet fire hvide løver rigere

FN. USA

trækker sig fra årsskiftet ud af Unesco, oplyste det
amerikanske udenrigsministerium i går. USA har gentagne
gange kritiseret Unesco for at
være antiisraelsk. USA stoppede betalingen til Unesco, efter
at FN-organisationen i 2011 lod
Palæstina blive medlem, og
skylder omkring 3,5 milliarder
kroner i ubetalt kontingent. Israel oplyste i går, at man er klar
til at følge USA. Unesco er FN’s
organisation for uddannelse,
videnskab, kultur og information. RITZAU/AFP

Region vil
undersøge 1813
Region Hovedstaden sætter gang i en undersøgelse af akuttelefonen 1813,
efter at der ifølge DR i januar og
april 2017 var yderligere to
hændelser med meningitis,
hvor rådgivningen skulle have
været bedre og hurtigere. Begge patienter overlevede, men
»det er vigtigt for mig, at vi nu
får nogle øjne, der kan kigge på
det her, når vi nu har fået to
nye sager«, lyder det fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). RITZAU
HOVEDSTADEN.

FRANKRIG. Nogle gange skal man bringe billeder, bare fordi de er rare

at kigge på. Det gælder i særklasse billeder af dyreunger – som her i

den zoologiske have i den østfranske by Amneville, hvor bestanden
af hvide løver netop er blevet udvidet. PATRICK HERTZOG/AFP

Løkke: EU bør stoppe forhandlinger med Tyrkiet
KØBENHAVN. »Det er ikke på nogen måder realistisk at se Tyrkiet som et EU-land. Erdogan

har selv lukket den dør, og jeg
synes lige så godt, at man kan
drage konsekvensen af det.«

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
forud for et EU-topmøde i Bru-

xelles i næste uge. Her skal EUlandene blandt andet diskutere forholdet til Tyrkiet. RITZAU

