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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
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–Der var ikke nogenmetoo-bevægelse.
Der var ikke nogen, der sagde, at uønsket
seksuel opmærksomhed er ubehageligt. Jeg
kaldte det heller aldrig sexchikane. Jeg for-
talte bare om fem oplevelser, jeg havde haft.
Men jeg tror, at vi lever i en anden verden i
dag. Jeg har hørt kvinder i radioen fortælle,
at de har oplevet klap i røven eller uønsket
seksuel opmærksomhed uden, at de skulle
slagtes, og uden at det blev til breaking
news, som det gjorde, da jeg skrev klum-
men, siger SonjaMarie Jensen.
På trods af at hun blev centrum for en sex-
chikanedebat, så fortryder SonjaMarie
Jensen ikke, at hun stod frem dengang.
– Jeg fortryder det ikke et eneste sekund.
Men gud, hvor er jeg glad for, at jeg ikke
kendte omfanget af konsekvenserne på for-
hånd. Hvor er jeg glad for, at jeg var så naiv,
at jeg troede, at ingen andre end en social-
demokratisk netavis gad trykkemit indlæg.
Jeg tænkte, at det var der nok ikke nogen,
der gik op i. Og jeg havde ikke den fjerne-
ste ide om, hvor stort det ville blive. Så jeg
er glad for, at jeg ikke kendte omfanget af
konsekvenser på forhånd. For jeg ved ikke,
om jeg så ville havde gjort det på denmåde,
siger hun og fortsætter:
– Så når nogen spørger, om jeg ville gøre
det igen, så er svaret ja.Men hver gang en
journalist ringer og vil tale om sexchikane,
så tænker jeg også, at jeg skal distancere
mig fra den sag.Men jeg har også et ansvar
for de kvinder, der kommer eftermig. For at
sørge for, at den dag jegmåske har en dat-
ter, der gerne vil ind i kommunalpolitik, så
skal hun ikke opleve de samme ting, som
jeg har oplevet.• jki@kl.dk,mdbr@kl.dk

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har
talt med en række af de kvinder, der beskri-
ver de grelleste eksempler på nedsættende
kommentarer og decideret gramseri. Ingen
af demhar lyst til at stå frem, fordi de er
bekymrede for konsekvenserne af at tale
åbent om deres oplevelser. Og kun få har
lyst til anonymt at fortælle om deres op-
levelser, fordi de er bekymrede for at blive
genkendt af deres byrådskolleger.
SonjaMarie Jensen fra Nyborg kalder det
for både bekymrende og genkendeligt.
– Jeg kan sagtens genkende den store be-
kymring for at stille sig op og sige fra, for
jeg oplevede jo selv nogle konsekvenser.
Men det her giver anledning til, at nogle
borgmestre, somnok godt ved, at den slags
sker i deres kommune, skal tage en snak
med deres byrådskolleger. For ingen for-
tjener at have sådan et arbejdsmiljø. Det er
ulideligt ogmeget opslidende at være en del
af. Desuden vi står over for et kommunal-
valg omhalvandet år, og det er så vigtigt,
at flere kvinder stiller op i politik. Så det
er nu, de drøftelser skal tages. De skal ikke
tages tremåneder før et valg, siger Sonja
Marie Jensen.

Kostede relationer at stå frem
I 2017 oplevede hun selv, at politiske kolle-
ger tog afstand fra hende og ikke ville hilse
på hende, efter hun stod fremmed sine op-
levelser.
– Det var da klart fordi, de syntes, det var
træls, at jeg havde fortalt, at jeg var træt af

at blive klappet i røven i by-
rådssalen, siger SonjaMarie
Jensen.
Senere, da hun stillede
op til – og vandt – po-
sten som spidskandidat
for Socialdemokratiet i
Nyborg, oplevede hun, at
nogle byrådskolleger fra
Venstremente, at hun
på baggrund af histo-
rierne om sexchikane
ikke var værdig til po-
sten. Og så betød det
også, at gode relatio-
ner til byrådskolleger
gik itu.
Alligevelmener hun,
at kvinder, der ople-
ver lumre kommen-
tarer eller grænse-

overskridende berøringer
skal stå frem. Fordi hun også

har oplevet, at det rent faktisk virker at tale
åbent om det.
– Det betød i hvert fald, at de holdt sig fra
mig. Og så hjalp det også på, hvordan jeg
havde detmedmig selv. Der var også de ne-
gative konsekvenser, menman skal spørge
sig selv, omman virkelig vil være rygklap-
per for personer, der behandler en på den
måde, siger hun og fortsætter:
–Men jeg synes, det er så bekymrende, at
folk ikke har lyst til at stå frem og tale om
det. For hvad såmed de unge kvinder, der
bliver valgt ind ved næste valg, som er klar
til at gøre en forskel i deres kommuner.
Skal de ståmodel til det samme som os,
fordi vi ikke har gjort noget ved det. Hvis
vi ikke taler om det og slår benhårdt ned på
det, så stopper det ikke.
Og så peger hun på, at hun, efter hun stod
frem, også oplevede støtte fra allemulige
kanter. Der var både en byrådskollega fra
Dansk Folkeparti, der bakkede hende op,
hun fik en pris fra det socialdemokratiske
kvindeforum for at stå frem, og så fik hun
tredjeflest personlige stemmer ved kom-
munalvalget i 2017 i Nyborg.
– Det var et enormt privilegium at opleve,
hvormangemennesker, der gerne vil støtte
dig og hjælpe på vej. Hvor stor en hjælp,
man kan få fra sit eget parti.

Ingen fortrydelse
Hun oplever desuden, at samfundets hold-
ning til sexchikane har ændret sig, siden
hun stod frem i 2017.

Der er ikke
nogen nem
måde at gøre

det på, menman skal
sige fra. For det er en
indirekte undertryk-
kelse at væremål for
uønsket seksuel op-
mærksomhed.
SonjaMarie Jensen (S),
byrådsmedlem iNyborgKommune
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I KLK kender vi kommunerne. Vi befinder os hver dag ude i den kommunale praksis.
Vi går altid efter at skabe bæredygtige ideer i samarbejdemed den enkelte kommune.
Det giver de bedste forudsætninger for ideer, der får grobund i hele organisationen.
Læs mere om vores arbejde på klk.kl.dk.

Kontakt
chefkonsulent Maibritt Kuszon,
tlf. 29666280, maku@kl.dk,

eller chefkonsulent Anne Rovsing,
tlf. 29666360, anro@kl.dk.

Har I problemer
med at få økonomien
til at hænge sammen på
det specialiserede
socialområde?
KLK har de seneste par år hjulpet omkring

en tredjedel af kommunerne
med at få området på ret kurs både

økonomisk og fagligt.




