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jeg virkelig, der er flere borgmestre,jeg virkelig, der er flere borgmestre,
der kigger indadnu, siger SisseMarieder kigger indadnu, siger SisseMarie
Welling.Welling.
Sommange andre, der har oplevetSommange andre, der har oplevet
grænseoverskridende og uønsket sek-grænseoverskridende og uønsket sek-
suel opmærksomhed, ønsker hun ikkesuel opmærksomhed, ønsker hun ikke
at gå nærmere i detaljermed, hvad derat gå nærmere i detaljermed, hvad der
foregik på topmødet for år tilbage.foregik på topmødet for år tilbage.
– Indtil nu har det bare været en kul-– Indtil nu har det bare været en kul-
tur, man skulle finde sig i. Menmantur, man skulle finde sig i. Menman
skal ikke finde sig i at blive klappetskal ikke finde sig i at blive klappet
bagi eller at blive kaldt stripper påbagi eller at blive kaldt stripper på
KL’s topmøde. Det oplever jeg også, atKL’s topmøde. Det oplever jeg også, at
størstedelen afmændene er enige i,størstedelen afmændene er enige i,
siger SisseMarieWelling.siger SisseMarieWelling.

SF i København har foreslået og fåetSF i København har foreslået og fået
vedtagetmed opbakning fra allevedtagetmed opbakning fra alle
partier i borgerrepræsentationen, atpartier i borgerrepræsentationen, at
kommunens whistleblowerordningkommunens whistleblowerordning
fremover også skal håndteremed-fremover også skal håndteremed-
arbejderes henvendelser om sexchi-arbejderes henvendelser om sexchi-
kane, og at Arbejdsmiljø København,kane, og at Arbejdsmiljø København,
der står for kommunens arbejdsmil-der står for kommunens arbejdsmil-
jøindsats, skal have en særlig enhedjøindsats, skal have en særlig enhed
med fokus på netop den problematik.med fokus på netop den problematik.

Ikke bare få hysteriske kvinderIkke bare få hysteriske kvinder
På Fanø hilser borgmester SofiePå Fanø hilser borgmester Sofie
Valbjørn (Alt.) også debattenValbjørn (Alt.) også debatten
velkommen.velkommen.

S undheds- og om-undheds- og om-
sorgsborgmestersorgsborgmester
SisseMarieWel-SisseMarieWel-
ling (SF) fik et me-ling (SF) fik et me-
get klart råd, in-get klart råd, in-
den hun tog på sitden hun tog på sit
første KL-topmø-første KL-topmø-
de for snart mangede for snart mange
år siden.år siden.

– Jeg fik det råd at overveje det tøj,– Jeg fik det råd at overveje det tøj,
jeg tog på – og helt konkret at værejeg tog på – og helt konkret at være
meget tilknappet. Derudover skullemeget tilknappet. Derudover skulle
jeg sørge for at holde enmeters af-jeg sørge for at holde enmeters af-
stand, fortæller hun.stand, fortæller hun.
Det lyder næsten som et kommu-Det lyder næsten som et kommu-
nalpolitisk topmøde under corona-nalpolitisk topmøde under corona-
virussens hærgen, men det hand-virussens hærgen, men det hand-
ler om sexchikane. Om upassendeler om sexchikane. Om upassende
adfærd generelt. Om bemærkningeradfærd generelt. Om bemærkninger
og berøringer.og berøringer.
– KL’s topmøde var et stærkt ube-– KL’s topmøde var et stærkt ube-
hageligt sted at være for 10 år siden.hageligt sted at være for 10 år siden.
Der var så sent som sidste år eksem-Der var så sent som sidste år eksem-
pler på nogen, der ikke kunne op-pler på nogen, der ikke kunne op-
føre sig ordentligt. Jeg har selv op-føre sig ordentligt. Jeg har selv op-
levet grænseoverskridende adfærdlevet grænseoverskridende adfærd
på KL’s topmøde, og derfor håberpå KL’s topmøde, og derfor håber

JEG BLEV RÅDET
TIL AT VÆRE
MEGET TILKNAPPET
Fem af landets kvindelige borgmestre hilser debat-Fem af landets kvindelige borgmestre hilser debat-
ten om sexisme velkommen. Den kan forhåbentligten om sexisme velkommen. Den kan forhåbentlig
være med til at flytte grænserne for, hvad der er godvære med til at flytte grænserne for, hvad der er god
adfærd, håber de.adfærd, håber de.
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Indtil nu har det bare været en
kultur, man skulle finde sig i.
Menman skal ikke finde sig i

at blive klappet bagi eller at blive kaldt
stripper påKL’s topmøde.
SisseMarieWelling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester,
København
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– Det er blevet tydeligt og synligt,– Det er blevet tydeligt og synligt,
at det er reelt. Det er ikke bareat det er reelt. Det er ikke bare
nogle få hysteriske kvinder. Detnogle få hysteriske kvinder. Det
er reelt, og det foregår alle vegne.er reelt, og det foregår alle vegne.
Indtil nu har man på enmåde kun-Indtil nu har man på enmåde kun-
net affeje eksemplerne med, at detnet affeje eksemplerne med, at det
var enkeltstående tilfælde, sigervar enkeltstående tilfælde, siger
Sofie Vlbjørn.Sofie Vlbjørn.
Politikerne på Fanø havde så sentPolitikerne på Fanø havde så sent
som i foråret fat i kommunens per-som i foråret fat i kommunens per-
sonalepolitik, som de blev enigesonalepolitik, som de blev enige
om at opdatere. Det bliver ikkeom at opdatere. Det bliver ikke
mindre aktuelt nu. Kommunenmindre aktuelt nu. Kommunen
spørger allerede om sexchikane ispørger allerede om sexchikane i
arbejdspladsvurderingerne, menarbejdspladsvurderingerne, men
Sofie Valbjørnmener, det er på sinSofie Valbjørnmener, det er på sin
plads at overveje, omman kan gøreplads at overveje, omman kan gøre
mere for at sikre, at sagerne rentmere for at sikre, at sagerne rent
faktisk kommer frem i lyset.faktisk kommer frem i lyset.
– Jeg har heldigvis været forskå-– Jeg har heldigvis været forskå-
net for seksuel chikane i form afnet for seksuel chikane i form af
berøringer, men jeg har tit ople-berøringer, men jeg har tit ople-
vet at blive talt ned til. ”Jeg er nokvet at blive talt ned til. ”Jeg er nok
ikke lige så kompetent”. Da jeg blevikke lige så kompetent”. Da jeg blev
borgmester, var det meget tyde-borgmester, var det meget tyde-
ligt, at jeg måtte være en ”nik-ligt, at jeg måtte være en ”nik-
kedukke”. ”Det var Erik Nørrebykedukke”. ”Det var Erik Nørreby

(tidligere V-borgmester på Fanø,(tidligere V-borgmester på Fanø,
red.), der måtte sidde bagved ogred.), der måtte sidde bagved og
styre mig som en nikkedukke”. Jegstyre mig som en nikkedukke”. Jeg
bliver italesat på denmåde, hvilketbliver italesat på denmåde, hvilket
jeg stadig slæber rundt med, sigerjeg stadig slæber rundt med, siger
Sofie Valbjørn, der også er blevetSofie Valbjørn, der også er blevet
kaldt ”ung kvinde”, selv om hunkaldt ”ung kvinde”, selv om hun
er 44.er 44.
– Jeg kan da godt forstå, at folk– Jeg kan da godt forstå, at folk
tænkte over, hvad der foregik, datænkte over, hvad der foregik, da
Fanø fik en borgmester fra Alter-Fanø fik en borgmester fra Alter-
nativet. Menman havde jo aldrignativet. Menman havde jo aldrig

sagt sådan om enmand. Jeg reage-sagt sådan om enmand. Jeg reage-
rede ikke på det, for hvis man gørrede ikke på det, for hvis man gør
det, bliver det nærmest selvfor-det, bliver det nærmest selvfor-
stærkende, siger Sofie Valbjørn.stærkende, siger Sofie Valbjørn.

Lidt mere systematik i KøgeLidt mere systematik i Køge
Køges borgmester Marie StærkeKøges borgmester Marie Stærke
(S) kender også til det med be-(S) kender også til det med be-
mærkninger rettet mod hende sommærkninger rettet mod hende som
kvinde.kvinde.
– Da jeg blev mor, hørte jeg nogle– Da jeg blev mor, hørte jeg nogle
bemærkninger om, at ”nu skullebemærkninger om, at ”nu skulle
borgmesterkontoret jo ikke bliveborgmesterkontoret jo ikke blive
en ammestue”, men jeg har ikkeen ammestue”, men jeg har ikke
oplevet noget grænseoverskriden-oplevet noget grænseoverskriden-
de til KL-arrangementer og hellerde til KL-arrangementer og heller
ikke i byrådet. Jeg tror, det betyderikke i byrådet. Jeg tror, det betyder
noget, at vi er en tredjedel kvinder inoget, at vi er en tredjedel kvinder i
Køge Byråd. Det har vi i øvrigt væ-Køge Byråd. Det har vi i øvrigt væ-
ret, siden jeg blev valgt første gangret, siden jeg blev valgt første gang
i 2001, siger hun.i 2001, siger hun.
De sidste 10 år har ordentlighedDe sidste 10 år har ordentlighed
været et punkt i Køge Kommunesværet et punkt i Køge Kommunes
trivselsmålinger. Allerede i forårettrivselsmålinger. Allerede i foråret
besluttede hoved-MED-udvalget atbesluttede hoved-MED-udvalget at
gøre det endnu tydeligere i denmå-gøre det endnu tydeligere i denmå-
ling, der sættes i værk i november.ling, der sættes i værk i november.
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– Det er jeg rigtig glad for, for det
giver os nogle pejlemærker til, om
der er noget, vi kan gøre tydeligt.
Det er vigtigt for mig i den sammen-
hæng, at krænkende adfærd jo både
kan være mellemmedarbejdere – og
mellem borgere og medarbejdere,
siger Marie Stærke.
Den aktuelle debat har dog også gi-
vet anledning til handling.
– Jeg har talt med HR-chefen om,
hvorvidt vi kan være lidt mere sy-
stematiske, når medarbejdere hen-
vender sig og føler sig krænkede
– hvordan vi kan sikre os, at der er
en systematik i, hvad der sker, når
man henvender sig. Det er vigtigt
for mig, at ingen føler sig tysset ned.
Man kan godt lave en systematik, så
der er en retssikkerhed for den, der
henvender sig, siger Marie Stærke.
Føler du et særligt ansvar som kvin-
delig borgmester?
– Jeg føler et ansvar som borg-
mester. Det er der ingen tvivl om.
Men jeg føler ikke et særligt ansvar
som kvindelig borgmester. Jeg
kan dog ikke sige mig fri for, at jeg
er opmærksom på det, fordi jeg er
kvinde. Jeg kan godt sætte mig i de
krænkedes sted. Måske er jeg derfor
mere motiveret af det. Jeg har ikke
brug for, at Køge er den kommune,
der går forrest, men vi skal i hvert
fald ikke være den, der går bagerst.

Lidt rystende
IHillerød hilser borgmesterKirsten
Jensen (S) også debatten velkommen.
–Det er bemærkelsesværdigt så
mange beretninger, der kommer frem
omkrænkelser. Det kan godt ryste en
lidt, nårman tænker på, at vi har et
højt uddannelsesniveau iDanmark
og ofte bryster os af ligeværdighed
mellemkønnene.Det er en vigtig de-
bat, og derfor skal vi også bruge den
somanledning til at lægge ekstra godt
mærke til, omder finder krænkelser
sted hos os, siger hun.
Hillerød Kommune spørger alle-
rede til seksuelle krænkelser i triv-
selsundersøgelser og arbejdsplads-
vurderinger, men Kirsten Jensen vil

i den kommende tid tage emnet op
med sin direktion.
–Vi skal ikke overse noget.Hvis der
er sådan en adfærd, skal den stoppes.
Det er godt, at der kommer fokus på
det, for nårmanoplever sådan et an-
greb på ens person, kanman godt føle
sigmeget alene. Derfor er det godt, vi
taler omdet, siger hun.
En af udfordringerne ved at hånd-
tere det her er, at grænserne er for-
skellige, påpeger hun.
– Definitionen af, hvad der er for
meget, må nok være op til den enkel-
te. Men det skal ikke være op til den
enkelte at gøre noget ved det. Det er
op til os alle sammen.
Selv har hun ikke oplevet grænse-
overskridende adfærd i sit mangeåri-
ge politiske virke i både kommunal-

Min oplevelse
er, at vi har en
kultur, hvor

vi godt kan sige fra over
for hinanden.
Pernille Beckmann (V),
borgmester, Greve

Definitionen af,
hvad der er for
meget, må nok

være op til den enkelte.
Men det skal ikke være op
til den enkelte at gøre no-
get ved det. Det er op til os
alle sammen.
Kirsten Jensen (S), borgmester, Hillerød
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politik og Europa-Parlamentet.
– Jeg har til gengæld oplevetmas-
ser afmangel på ligestilling og helt
almindelig kvindeundertrykkelse,
siger hun.

Komplimenter og chikane
Greves borgmester Pernille Beck-
mann (V) synes, den igangværende
debat er lidt pudsig.
– Grænseoverskridende adfærd er
på ingenmåde i orden. Chefen skal
ikke sige til studenten, at hvis hun
skal til tops, skal hun lave et eller
andetmed ham. Det er jo ikke i or-
den, fastslår hun og fortsætter:
–Men beretninger som den fra Pia
Allerslev (tidligere V-borgmester i
København, red.) om, at hun fik at
vide, at det blev kønnere, når hun
kom ind i rummet, er jo noget helt
andet. Debatten bliver afsporet, når
de to eksemplermixes sammen, si-
ger Pernille Beckmann.
Selv har hun fået et kram af en
mandlig kollega, der varede lidt læn-
gere, end hun brød sig om. Dengang
sagde hun fra. Det skalman selvføl-
gelig ikke bare finde sig i, pointerer
hun.Men komplimenternemodta-
ger hun gerne.
– Jeg bliver ikke selv pikeret over, at
nogen siger, jeg har en god røv eller
at jeg har en flot kjole på. Tværti-

mod, så får jeg en god dag.
Umiddelbart har hun ikke kendskab
til sexchikane hverken i byrådet el-
ler blandtmedarbejderne.
–Min oplevelse er, at vi har en kul-
tur, hvor vi godt kan sige fra over for
hinanden, siger Pernille Beckmann.
•mdbr@kl.dk

UNDERSØGELSE ///Kort før dettemagasins deadline
satteKL gang i en undersøgelse af sexismeblandt alle
landets byrådsmedlemmer.Den skal kortlægge om-
fanget og sætte fokus på problemet i de enkelte kom-
muner, fortællerKL-formand JacobBundsgaard (S).
– Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der har
ansvaret her. Fra KL’s side stiller vi nogle værktøjer
til rådighed for drøftelsen lokalt, siger han.
Det indbefatter blandt andet vejledning om, hvordan
man laver et samarbejdskodeks, og hvordanman kan
håndtere de eksempler på sexisme, dermåtte være
lokalt.
– Den indsats, vi nu sætter i gang, handler især om at
forebygge, at der foregår ting i kommunalbestyrel-
serne, som ikke hænger sammenmed vores vigtige
politiske arbejde. Det er vores opfattelse, at jomere
og jo bedre vi taler sammen om temaet, des større er
sandsynligheden for, at det ikke finder sted. Vi skal
tale om, hvilken kultur vi har, og hvordan vi ønsker
at omgås hinanden. Og vi skal have redskaberne til at
håndtere en eventuel uhensigtsmæssig kultur og ad-
færd, siger Jacob Bundsgaard.
Flere kvindelige borgmestre fortæller os, at KL-topmø-
derne ikke altid har været et rart sted at være. Giver det
anledning til at se indad for KL?
– Ja, jegmener, der bør gælde det samme kodeks for
KL’s arrangementer. Det er naivt at tro, at der ikke er
nogen, der har oplevet noget til KL-arrangementer.
Derfor er det da noget, vi må forholde os til, når vi
engang i fremtiden arrangerer topmøde igen, siger
Jacob Bundsgaard.•mdbr@kl.dk

KL: Det er
kommunernes
ansvar, men vi
hjælper gerne

Hver tiende
kvinde oplever
sexchikane

I en rundspørge til samtlige byråds-I en rundspørge til samtlige byråds-
medlemmer, som Nyhedsmagasi-medlemmer, som Nyhedsmagasi-
net Danske Kommuner gennem-net Danske Kommuner gennem-
førte i marts i år svarede 11 procentførte i marts i år svarede 11 procent
af kvinderne ja til, at de har oplevetaf kvinderne ja til, at de har oplevet
uønsket seksuel opmærksomheduønsket seksuel opmærksomhed
fra byrådskolleger i den indevæ-fra byrådskolleger i den indevæ-
rende valgperiode. Med til uønsketrende valgperiode. Med til uønsket
seksuel opmærksomhed hører be-seksuel opmærksomhed hører be-
røringer, underlødige kommentarerrøringer, underlødige kommentarer
eller lignende.eller lignende.
Tidligere undersøgelser af sexchi-Tidligere undersøgelser af sexchi-
kane, krænkelser og lignende blandtkane, krænkelser og lignende blandt
kvindelige byrådsmedlemmerne vi-kvindelige byrådsmedlemmerne vi-
ser stort set samme resultater.ser stort set samme resultater.
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Da jeg blev
mor, hørte
jeg nogle

bemærkninger om, at
”nu skulle borgmester-
kontoret jo ikke blive
en ammestue”.
Marie Stærke (S), borgmester, Køge


