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Sexisme hører ikke  
til i kommunalpolitik
Den seneste tid har vist, at seksuelt 
krænkende adfærd findes i mange 
brancher og sektorer. Heller ikke 
kommunalpolitik kan sige sig fri. 
En ny KL-undersøgelse blandt kom-
munalbestyrelsesmedlemmer viser, 
at ni procent af landets kommunalbe-
styrelsesmedlemmer har oplevet sek-
suelt krænkende adfærd i denne valg-
periode. For kvinder alene er tallet 18 
procent. Det kalder på handling.
Det vigtigste bolværk mod seksuelt 
krænkende adfærd i kommunalpo-
litik er, at der skabes en kultur, hvor 
det ikke accepteres. 
De, der oplever seksuelt grænse-
overskridende adfærd og sexisme, er 
ofte bange for for eksempel at blive 

stemplet, udelukket af fællesskaber 
eller blive set skævt til, hvis de siger 
fra. Det samme gælder de, der over-
værer krænkende adfærd.
Men også de, der med deres adfærd 
overskrider andres grænser, også 
hvor det ikke måtte have været inten-
tionen, kan blive bange for, hvordan 
en sag vil blive håndteret. 
Det er derfor også et svært og følsomt 
tema at tage fat på, men det er vigtigt 
at tage debatten og få talt om emnet i 
alle kommunalbestyrelser. 
Sexisme kan også forekomme i de 
uformelle og sociale sammenhænge, 
og kommunalbestyrelsesmedlemmer 
kan opleve seksuelt grænseoverskri-
dende adfærd fra borgere og samar-

Ingen skal opleve at stå alene. Ingen skal være usik-
ker på, hvor man kan henvende sig eller hvordan. 
Klager over sexisme eller seksuelt grænseoverskri-
dende adfærd skal tages alvorligt.

bejdspartnerne. Også det kræver op-
mærksomhed. Målet med en debat i 
kommunalbestyrelsen er at få etable-
ret rammerne for, hvordan man i det 
politiske arbejde forebygger og hånd-
terer seksuelt grænseoverskridende 
adfærd og sexisme. Det handler både 
om, at alle kender handlemuligheder-
ne, at der er den nødvendige tryghed 
til at kunne henvende sig, og at der 
bliver taget hånd om den enkelte. 
KL sætter også selv sexisme på dags-
ordenen, for det er bestemt heller 
ikke acceptabelt i KL-sammenhæng, 
hvad enten det er i forbindelse med 
vores konferencer, møder eller ufor-
melle sammenkomster.   
Ingen skal opleve at stå alene. Ingen 
skal være usikker på, hvor man kan 
henvende sig eller hvordan. Klager 
over sexisme eller seksuelt grænse-
overskridende adfærd skal tages al-
vorligt. Vi skal have en god kultur, og 
det må nødvendigvis indebære nulto-
lerance overfor seksuelt grænseover-
skridende adfærd. •

4 

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, 5. november - 18. november 2020, 51. årgang, www.danskekommuner.dk Forsidefoto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Redaktionen: Tlf.: 33 
70 30 18, dk@kl.dk, Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S. Abonnement/adresseændring: Tlf.: 33 70 37 02, abonnement@kl.dk, Årsabonnement 2020: 22 numre, 1.729 kr. ekskl. moms An-
svarshavende: adm. dir. Kristian Wendelboe, kwe@kl.dk Kommunikationschef: Ida Thuesen Nielsen, itn@kl.dk Redaktionschef: Klaus Slanina Petersen, ksp@kl.dk Redaktionssekretær: Klaus 

Slanina Petersen, ksp@kl.dk Journalister: Thomas Kokholm, tkn@kl.dk, Gitte Johansen, gij@kl.dk, Jon Kirketerp Jørgensen, jki@kl.dk, Mads Brandsen, mdbr@kl.dk, Frederikke Stoustrup frst@kl.dk Grafikere: Barbara 
Clemmensen, bac@kl.dk, Karen Linnet Olesen, kol@kl.dk Webmaster: Line Bisgaard, lic@kl.dk Annoncer: JB Media, tlf.: 21 43 75 18, mpe@jbmedia.dk, www.jbmedia.dk Trykoplag: 4.000. Læsertal: 40.000 
(Gallup 2019). Produceret CO2-neutralt hos KLS PurePrint, www.klspureprint.dk. Artikler kan citeres mod kildeangivelse, jf. ophavsretslovens bestemmelser om citatretten. 
KL’s politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvoraf dette direkte fremgår.

Adgangskode: medlem Redaktionen: Tlf.: 33 70 30 18, dk@kl.dk Abonnement: Tlf.: 33 70 37 02, abonnement@kl.dk         




