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KVINDER diskuterer for første gang i Danmark sexchikane med fokus på mandens rolle. Hvorfor udøver
mænd sexchikane, hvilke mænd drejer det sig om, hvor i samfundet finder sexchikanen sted, og hvorfor har
vi som samfund så svært ved at håndtere emnet? Hvad er årsagen til, at mænd og kvinder ofte opfatter køns-
og sexchikane så forskelligt? Hvorfor er nogle mænd i stand til at ændre deres adfærd og klar til at gå op
imod overgrebskulturen, mens andre mænd tøver og ikke ønsker at se fx #Metoo-bevægelsen som en

mulighed for at forandre sig?   
Med udgangspunkt i de krænkelsesberetninger, der er kommet til udtryk i den danske debat om sexchikane

forsøger MÆND DER KRÆNKER KVINDER at skabe en dybere forståelse for, hvorfor sexchikane
forekommer, og hvordan vi som samfund kan bekæmpe fænomenet.   

Selvom nogle mænd udgør de bagvedliggende årsager til udøvelsen af sexchikane, er det bogens pointe, at
alle mænd kan være en del af løsningen.
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