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HVER TIENDE
KVINDE OPLEVER
SEXISME I BYRÅDET

Hver tiende af landets kvindelige byrådsmedlemmer har oplevet uønsket
seksuel opmærksom fra deres byrådskolleger i denne valgperiode. Oplevelserne spænder fra lumre kommentarer til regulært gramseri.
tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN og MADS BRANDSEN
illustration MAI-BRITT AMSLER

På trods af metooEt kvindeligt byrådsmedlem
bevægelse, mediesager og øget
svarer i
opmærksomundersøhed, oplever
gelsen, at
af de kvindelige byrådsmedlemmer
kvindelige byhun har
svarer ja på følgende spørgsmål:
rådsmedlemoplevet
”Har du oplevet uønsket seksuel opmærkmer landet
sexisomhed (uønskede berøringer, underlødige
stiske
over stadig
kommentarer eller lignende) fra byrådskoljokes om
nedsættende
leger i den indeværende periode?”
kvinder, pkommentarer
piller, hendes
, uønskede berøringer og seksuelle
tøj og hendes
tilnærmelser fra de mandlige
udseende. Og at
byrådskolleger.
hun jo kan bruge
Det viser en undersøgelse, som Nysit udseende til at vinde stemmer
hedsmagasinet Danske Kommuner
fra vælgerne, fordi ”bryster kan alt”,
har foretaget blandt landets 2.432
som hun refererer.
byrådsmedlemmer. 331 kvindelige
Flere kvinder fortæller, at de, især
byrådsmedlemmer har svaret på
når der er alkohol indblandet, opleundersøgelsen, og 11 procent af kvin- ver, at byrådskolleger lægger krafderne fortæller, at de har oplevet
tigt an på dem. De fortæller, at det
uønsket seksuel opmærksomhed.
for eksempel kan v ære efter et budgetseminar eller en konference som
Kvinderne har desuden haft mulighed for at uddybe deres oplevelser, og KL’s topmøde, hvor de har oplevet
her fortæller de om alt fra verbale til både verbale og fysiske tilnærmelser, som kys, kram og berøringer.
fysiske krænkelser.

11 %
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OM UNDERSØGELSEN

Ligner tidligere resultater
Tidligere undersøgelser af sexchikane,
krænkelser og lignende blandt kvindelige byrådsmedlemmerne viser stort set
samme resultater som Nyhedsmagasinet Danske Kommuners undersøgelse.
I foråret 2017 gennemførte Berlingske
en undersøgelse, hvor ti procent svarede,
at de har oplevet sexchikane.
To år senere i maj 2019 viste en undersøgelse fra Avisen.dk (Nu A4 Medier),
at hver tiende kvindelige lokalpolitiker
har været udsat for fysisk sexchikane.
For otte procents vedkommende stod
en byrådskollega bag chikanen.
I januar 2018 ud-

891 af landets 2.432 byrådspolitikere har svaret på Nyhedsmagasinet Danske Kommuners spørgeskemaundersøgelse. Andelen af
kvindelige respondenter er 35 procent. I byrådene udgør kvinder knap
33 procent. De kvindelige respondenter er i gennemsnit 52 år gamle
og har i gennemsnit siddet 7,6 år i
kommunalbestyrelsen.

kom desuden en stor undersøgelse
af lokalpolitikernes arbejdsvilkår,
som KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner stod
bag. Den viste, at 10,6 procent af
byrådsmedlemmer havde oplevet
mundtlig seksuel chikane, mens 5,6
procent havde oplevet seksuel chikane i form af berøringer.
Undersøgelsen blev ledsaget af en
vejledning til, hvordan man som lokalpolitiker skal håndtere chikane.
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