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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


