GRIB IND – OVERFOR KRÆNKENDE HANDLINGER AF SEKSUEL KARAKTER

Case 5

Sådan jeg har ellers aldrig oplevet ham
Saliha er lige blevet færdiguddannet og fået sin
første ansættelse i hjemmeplejen. Hun er glad for
arbejdet og har det godt med sine kolleger. Hun oplever dog et problem med en bestemt borger, Jens.
Hver gang Saliha tilser ham, kigger han åbenlyst på
hendes bryster. Enkelte gange har han også kommenteret dem.
I starten slog Saliha det hen. Hun ved godt, at Jens
er lidt dement. På det seneste er Jens dog blevet
mere og mere grænseoverskridende. Kommentarerne er hyppigere og med direkte seksuelle undertoner. Han har også givet hende et klask bagi.

En dag, hvor Saliha er på vej ind til Jens, kan hun
mærke, at hun får en klump i maven. I frokostpausen fortæller hun derfor tre kolleger Milena, Signe
og Ines om sine oplevelser. Milena ser uforstående
på Saliha og siger: ”Nå, sådan har jeg ellers aldrig
oplevet ham. Det lyder mærkeligt”. Signe trækker
opgivende på skuldrene og mumler: ”Jamen, sådan
er det jo bare en gang imellem”. Da pausen er slut,
trækker Ines Saliha til side og siger …
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Case 6

Du er vist den eneste, der duer
Simone arbejder på en medicinsk afdeling. De sidste
fjorten dage har Ole været indlagt med en infektion
i rygmarven. Oles søn Markus har været på hospitalet stort set dagligt siden indlæggelsen.

Simone står ude på gangen og hører det hele.
Henriks reaktion gør hende ked af det. Det bliver
ikke bedre, da han kommer ud af stuen og grinende
bemærker: ”Du er vist den eneste, der duer”.

En dag kommer Simone ind på stuen for at give
Ole medicin. Simone kan mærke, at Markus følger
hende med øjnene. Pludselig siger han: ”Min far nyder virkelig at have noget lækkert at kigge på, mens
han er her”. Simone føler sig stødt over bemærkningen, men smiler høfligt til Markus, som så blinker
tilbage. Dagen efter spørger Simone sin kollega Henrik, om han ikke lige vil tjekke, om Markus er inde på
Oles stue, inden hun skal derind. Da Henrik kommer
ind på stuen, udbryder Markus: ”Hey, hvor er hende
den lille lækre brunette, som passer min far?”. Henrik
griner lidt og svarer, at Ole må nøjes med ham.

I den efterfølgende frokostpause sætter Simone sig
ved en god kollega Sif. Hun begynder at fortælle om
Markus men bliver afbrudt af Sif, som siger ”Henrik
fortalte mig lige om ham ...”

