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”NÅR MØDET ER SLUT,
ER DET ÅBENBART OKAY
AT TAGE MIG BAGPÅ”
På de formelle møder begrænser det sig til lumre kommentarer.
Når dagsorden er overstået, og der kommer alkohol på bordet,
kan det gå over i befamlinger. Nyhedsmagasinet Danske Kom-
muner har talt med et kvindeligt byrådsmedlem om hendes
oplevelser med uønsket seksuel opmærksomhed i lokalpolitik.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN og MADS BRANDSEN

Josefine er et opdigtet navn.
Nyhedsmagasinet Danske
Kommuner er bekendt med
hendes rigtige navn.

N år konerne er hjemme,
og alkoholen kommer
på bordet, er det værst.
Så forsøger Josefine at
undgå at være tæt på be-
stemte af sine byråds-
kollegaer. Og hun sætter

sig helst tæt på embedsfolkene, hvis de er
med. Det er der, hun føler sigmest tryg.
– Og så er der nogen, som jeg helt undlader
at få øjenkontakt til eller smile til, for ikke
engang det kan de styre, siger Josefine.
Josefine er et kvindeligt byrådsmedlem fra
en kommune i Jylland. Hun er i trediverne
og er i gangmed sin første periode som lo-
kalpolitiker. Ligesom ti procent af de kvin-
delige byrådsmedlemmer, der har deltaget
i Nyhedsmagasinet Danske Kommuners
spørgeskemaundersøgelse, har hun oplevet
uønsket seksuel opmærksomhed fra sine
byrådskollegaer i denne byrådsperiode.
Josefine har ikke lyst til at stå fremmed
navn og fortælle om sine oplevelser. Re-
daktionen har valgt at efterkomme hendes
ønske for at give hendemulighed for at for-
tælle om sine oplevelser.

De griner bare af det
Når hun er i byrådssalen og til formellemø-
dermed endagsorden, oplever hun, at hun
bliver talt ned til af deældremænd i byrådet.
– Det ermest sådan nogle stikpiller, de
kommermed, hvor der er en undertone af

mandschauvinistiske holdninger. Hvor de
forsøger at hævde sig i en debat ved at sige:
Det ved du jo ikke såmeget om, lille du,
hvorefter de så nussermig på kinden. Det
virker som om, at de vil vise deres autoritet
ogmagt, fortæller Josefine.
Hun håndterer kommentarerne ved at
skyde en kæk bemærkning tilbage.Men når
kommunalbestyrelsesmedlemmernemø-
des imere uformelle rammer eftermøder,
seminarer eller konferencer, så er en kæk
bemærkning ikke nok.
–Der, hvor det bliver virkelig ubehageligt,
er, når vi er samlet til for eksempel Folke-
mødet eller til KL-konferencer som topmø-
det. Der virker det somom, at deres oplevel-
se er styret fuldstændig af seksualdriften.
Hvis vi for eksempelmødes i baren inden
middagen, så kanman godt lige blive taget
på røven. Vi er igennemdagsordenen, jeg
har trukket i en kjole, ogmødet er slut. Så er
det åbenbart – i deres øjne – tilladt at tage
mig bagpå eller på inderlåret, siger Josefine.
Hun oplever, at det er deældre byrådskolle-
gaer, der kan have en grænseoverskridende
adfærd,mens de yngremandlige kollegaer
ikke opfører sig på sammemåde.

De griner bare af det
Hun har oplevet at sidde til en social sam-
menkomstmed andre fra byrådet, hvor en
af hendes byrådskollegaer ud på aftenen
overskred hendes grænser ved at tage på

hende. Der reagerede hun ved at sige fra og
til sidst forlade arrangementet. De andre
ved bordet så godt, hvad der skete, og hvor-
dan Josefine reagerede.Men ingen gjorde
noget ved det. De grinte bare.
– Jeg ville ønske, at nogen af de andremænd
ville tage det seriøst. Ville sige til ham, der
tog påmig: ”Der gik du over stregen.”Men
de griner bare af det. Og så står jegmutters
alene, siger Josefine og fortsætter:
– Det er jo noglemennesker, som er ens kol-
legaer, som jeg troede, at jeg havde respekt
for, der overskridermine grænser såmeget.
Nogen, jegmåske lidt naivt havde set op til,
fordi de har været i det politiske system i
mange år. Så viser de sig bare at have nogle
helt andre sider og i det øjeblik være nogle
skiderikker.Mendet værste er, at der ikke er
nogen, der griber ind. Én ting er, at en skide-
rik gør eller siger noget.Mennår de andre så
bare griner af det. Det er det sværeste.

Falder tilbage på kvinden
En gang har hun forsøgt at konfrontere en
byrådskollegamed en ubehagelig oplevelse
fra aftenen før. Hun vil ikke fortælle om
episoden i detaljer, fordi det vil betyde, at
hendes byrådskollegaer kan identificere
hende.Men episoden hører under grænse-
overskridende seksuel adfærd.
– Jeg fortalte ham, at han aftenen før havde
overskredetmine grænser totalt. Hans
svar var bare, at sådan var det jo ikkement,
og at der ikke var noget i det. Jeg tænkte
bare: rendmig i røven. Han ville ikke en-
gang anerkende, at han havde gjort noget
forkert, siger Josefine.
I stedet håndterer hun byrådskollegaer-
nes tilnærmelsermed afvisninger og ved at
forlade arrangementer. Og så taler hunmed
kvindelige, politiske kollegaer i sin egen
kommune og fra sit eget parti.
– Det er klart nemmest at talemed nogen,
der selv kan forstå det, fordi de har oplevet
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”JEG ER GLAD FOR,
AT JEG IKKE KENDTE
KONSEKVENSERNE”
Sonja Marie Jensen fortryder ikke, at hun fortalte om sex-
chikane i byrådet i Nyborg. Men hun er glad for, at hun ikke
på forhånd kendte omfanget af reaktionerne. For så var hun
måske ikke stået frem. Men snakken om kvinders vilkår i
lokalpolitik må ikke forstumme, mener hun.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN og MADS BRANDSEN

D et blevmed SonjaMarie
Jensens (S) egne ord be-
handlet som ”breaking
news”, da hun i foråret
2017 stod frem og for-
talte om sine oplevel-
ser somung kvinde i

lokalpolitik. I en klumme på netavisen Pio
beskrev hun, hvordan hun skulle ståmo-
del til nedsættende kommentarer og klap i
numsen fra byrådskollegerne.
Tre år senere viser en spørgeskemaun-
dersøgelse foretaget af Nyhedsmagasinet
Danske Kommuner, at kvindelige kom-
munalpolitikere stadig oplever uønsket
seksuel opmærksomhed fra mandlige by-
rådskolleger. Ti procent af de kvindelige
respondenter svarer, at de i den indevæ-
rende byrådsperiode har oplevet uønsket
seksuel opmærksomhed fra byrådskolle-
ger. Eksemplerne går på alt fra kommen-
tarer, der handler om deres køn, til fysiske
seksuelle tilnærmelser.

det samme. Hvis jeg talermed nogen, der
ikke har forståelse for situationerne, og
hvad jeg føler, når jeg oplever det, så kom-
mer jeg i tvivl om, om det ermig, der er
galt på den. Om jeg går forkert klædt, siger
noget forkert eller lægger op til noget. Jeg
kommer til at spørgemig selv, hvad jeg har
gjort, som har bragtmig i den situation.
Fordi det altid falder tilbage på kvinden,
når de her sager kommer frem. Og det er jo
skræmmende, siger Josefine.
Hendes egenmand har hun ikke talt med
det om. For at skåne ham.
– Jeg vil ikke have, at han skal bekymre sig
om, hvad jeg udsættes for, eller hvad der
sker, når jeg er sammenmedbyrådskollega-
erne i sociale sammenhænge.Det er noget af
det hårdeste. Detmed at gå og holde det for
sig selv. At det er en hemmelighed formin
mand for at beskytte ham, siger Josefine.

Mister relationer og indflydelse
Josefines ønske om ikke at stå fremmed
navn deler hunmed en række andre kvin-
delige byrådsmedlemmer, somNyhedsma-
gasinet Danske Kommuner har talt med.
Hunmener, at det vil have for store konse-
kvenser at stå frem.
– Jeg tror ikke, der kommernoget godt ud
af at stå fremmeddet. Det vil uundgåeligt
komme til at handle ommig ogmin per-
son.Hvordan jeg går klædt, hvordan jeg har

opførtmig i situationerne, at jeg
har tolket det forkert eller er
snerpet. Det kommer aldrig til
at handle om, hvadmændene
har gjort. Det ville jeg slet ikke
kunneholde til, hvis det kom
til at handle omminperson
frem for omsagens kerne,
siger hun og fortsætter:
– Så det er nemmest at
holde formig selv og så
findemine egne strategier
til at være i det. For der er
alligevel ikke nogen, der
ville tage det seriøst, hvis
jeg talte åbent omdet. Og så
kan jeg lige så godt lade være.
Hun er desuden bekymret for, at hendes for-
hold til byrådskollegaerne vil blive ødelagt.
–De ville tage afstand framig. Jeg ville ikke
blive inviteretmed ind i det uformelle rum,
somogså er vigtigt i politik. Der, hvorman
opbygger relationer og skaber netværk, som
man skal bruge til at få gennemført sin poli-
tik. Jeg ville simpelthenmiste den position
og de relationer, jeg har opbygget. Også i for-
hold til de byrådskollegaer somopfører sig
ordentligt. De ville være bekymrede for, at
det var dem jeg talte om, siger Josefine.

Vil ikke opgive politik
Hunmener ikke, at problemet vil forsvin-

de, før den gamle garde er blevet udskiftet.
Så detmå hun vente på. For på trods af de
ubehagelige oplevelser i de første to år af
Josefines byrådskarriere vil hun ikke op-
give sin politiske karriere.
– Jeg vil ikke lade de få fjolser overskygge
min lyst til atændre på samfundet. Det skal
de ikke have lov til at ødelægge. Så det skal
ikke betyde, at jeg ikke stiller op til næste
valg. Også fordi jeg kan se, at den unge gene-
ration afmænd ikke er på sammemåde. Så
jeg håber ikke, det kommer til at fortsætte,
siger hun.• jki@kl.dk,mdbr@kl.dk




