GRIB IND – OVERFOR KRÆNKENDE HANDLINGER AF SEKSUEL KARAKTER

Case 1

God stemning i kollegagruppen
Jeanette arbejder i en mindre daginstitution. Hun er
glad for sit job – både det faglige og det sociale. Der
er altid en god stemning blandt kollegerne, og flere
ses også privat.
Det er en varm sommerdag, og Jeanette har shorts
og stropbluse på, da hun går på legepladsen med
storbørnsgruppen. Hendes ældre kollega Hans stiller
sig tæt på hende og siger, at han ville ønske, det var
varmt hver dag, så han kunne få lov at se så meget
af hendes hud.
Da Jeanette får fri, ringer hun til sin kollega Hanne
for at fortælle, hvad der er sket. Hanne bliver
voldsomt forarget. ”Hans, den gris. Det er bare for
meget!”, udbryder hun.

Hanne råder Jeanette til at nævne episoden for
deres leder, Birgitte. ”Men det kan jeg ikke”, siger
Jeanette: ”Birgitte og Hans ses privat”. Hanne og
Jeanette aftaler, at Jeanette får lidt tid til at tænke
over, hvordan hun vil gribe det an – og at de derefter
vil snakke sammen igen.
Da Jeanette kommer på arbejde næste dag, er der
flere kolleger, der kan mærke, at hun ikke er, som
hun plejer at være.
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Case 2

Du er så smuk
Anna er kisteglad for at have landet sin elevplads.
Hun er ivrig for at komme i gang og vise, hvad hun
kan. Chefen, Torben, har gæsteforelæst på studiet
og er en dygtig formidler. Den første uge går fantastisk. Introduktionsprogrammet fungerer, opgaverne er spændende, og kollegerne er søde. Torben
har også taget sig rigtig godt af Anna. De har haft
flere møder, hvor de blandt andet har talt om, hvad
Anna gerne vil have ud af sin elevtid. Fredag morgen
får Anna en SMS fra Torben. ”Hej Anna, vi er flere
fra kontoret, som får en fredagsøl i eftermiddag. Vil
du med?”. Taknemmelig for at blive inviteret svarer
Anna med en glad smiley.
Næsten alle kolleger møder op til fredagsøllen. Én
øl bliver til en del flere. Efter nogle timer er de fire
kolleger tilbage plus Nanna fra marketing. Da Anna
har været på toilettet, støder hun ind i Torben. Han
griber fat om hendes skuldre, kigger hende dybt i
øjnene og siger: ”Du er fandeme så smuk!”. Forvirret
vrister Anna sig løs, mumler: ”Tak” og går tilbage til
de andre.

Hun kan mærke, at hun har lyst til at gå hjem. Noget
føles forkert. Hun drikker sin øl hurtigt og rejser
sig for at gå. Annas vejleder Signe og Torben råber,
”Aannaaa, bliv da lidt længere”. Torben har lige købt
en ny omgang og rækker hende en øl. ”Ok, men kun
én mere”, siger hun. Signe smiler og ler til hende,
læner sig ind mod Torben og lægger hovedet på hans
skulder. Med det samme trækker Torben Anna ind
til sig og giver hende et kram. Kort efter mærker
Anna Torbens hånd på sit lår. Nanna fra marketing
udbryder: ”Ej, Torben ...”
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Case 3

Endnu et frynsegode på arbejdet
For 1½ år siden blev Wasim ansat på et socialpædagogisk
bosted. Allerede fra starten har han oplevet tonen blandt
personalet som meget fri. Flere kolleger ses også privat. Wasim har selv fundet et par gode venner, som han
arbejder rigtig godt sammen med og ses med uden for
arbejdstid.

På snappen er der flere billeder af Wasim, som giver
den fuld skrue på dansegulvet. På et af billederne
læner han sig fremad, så der er frit udsyn til hans
overkrop. Deres kollega Trine har lagt billedet op
på sin story og skrevet: ”Endnu et frynsegode på
jobbet.”

Dette års julefrokost bliver et brag af en fest. Der er
underholdning, folk griner, danser og drikker. I løbet af
aftenen bliver hændelserne flittigt dokumenteret.

Wasim ringer tilbage til Kamma og siger: ”Jeg ved
virkelig ikke, hvad jeg skal gøre? Trine er jo TR?!”
Kamma siger til Wasim, at hun vil kigge forbi ham
om et par timer.

Wasim vågner næste morgen, ved at telefonen ringer.
Det er Kamma, en god og fortrolig kollega, som også var
med til festen. Hun beder Wasim om at kigge i deres
Snapchat-gruppe og derefter ringe tilbage.
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Case 4

Men jeg tror, han er til mænd
Der er afdelingsmøde, og flere af Karens kolleger
er lidt forsinket pga. travlhed på afsnittet. Karen
sidder sammen med tre af sine kolleger og teamkoordinatoren. Mens Karen og teamkoordinatoren
sidder bøjet over dagsordenen, sludrer de tre andre
kolleger. De taler blandt andet om, at det er dejligt,
når der indimellem kommer en lækker portør forbi.
”Ja, Esben, han er da røvlækker”, siger Nete. Alle
griner. ”Men jeg tror altså, han er til mænd”, siger
Johanne. ”Så må han bare tage mig bagfra”, svarer
Nete. De tre kolleger griner endnu højere.

Karen og teamkoordinatoren kigger på hinanden.
Teamkoordinatoren løfter øjenbrynene og slår ud
med armene og griner lidt med. Samtidig signalerer
hun, at det er for meget ved at ryste på hovedet.
Karen kigger på de tre grinende kolleger og skæver
hurtigt ud på gangen for at sikre, at ingen andre har
hørt kommentarerne. Hun kan mærke, at hun ikke
bryder sig om situationen.

