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8. mars 2018 #STOPPåklå – debatt om seksuell trakassering i arbeidslivet

Fra venstre mot høyre: Nancy Hertz, en av «De skamløse jentene», George Gooding, blogger og
samfunnsdebattant, Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, Vibeke Madsen Hammer, adm dir i
VIRKE, Hadia Tajik, nestleder i AP og stortingsrepr, Anniken Hauglie, Arbeids- og sosialminister.
Debatten åpnet med et innslag av slampoeten, Sofie Frost, som traff som en knyttneve i magen. Det
var så ektefølt og selvopplevd, for en framføringsevne! Hun må vi gi øre til oftere.
Debatten var i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening og statsråd Anniken Hauglie fortalte om
regjeringens arbeid for å forebygge, avdekke og forhindre seksuell trakassering i arbeidslivet. FAFO
lagde en rapport om Seksuell trakassering på jobb i mars 2017, da var det ingen reaksjon og ingen
skriverier om dette. Så kom #MEtoo-kampanjen og rapporten ble høyaktuell. Arbeidstilsynet i
samarbeid med Likestilling- og diskrimineringsombudet holder på med en kampanje på emnet, med
tilbud til bedrifter om opplæring og kurs.
Mona Bråthen fra FAFO presenterte de viktigste funnene i rapporten fra 2017. Seksuell trakassering
er et arbeidsmiljøproblem. Veldig ille i typiske kvinneyrker; hotell og serviceyrker, sosial- og
helsetjenester, restaurant og bar osv. Det kreves bedre rutiner for varsling (og vern av varslere) og
oppfølging. Dette må gjennomsyre HMS-arbeid systematisk. Det behøves mye opplæring og
informasjon og mer åpenhet.
I debatten var kvinnene stort sett enige seg i mellom og det kom frem mange gode eksempler. Tajik
fikk også sagt at hovedproblemet med få kvinnelige sjefer var ikke kvotering, men gutteklubben grei
som fremdeles styrte Norge, ansetter venner og bekjente og setter systematisk kvinner utenfor.
(Fremdeles!) Temperaturen steg mange hakk da den eneste mannlige debattanten begynte å snakke
om at menn fremdeles har andre og sterkere behov enn kvinner og handler etter instinkt. Tror alle
kvinnene klarte å påpeke at det var tusenvis av år siden menn klatret ned fra trærne og hadde fått
utdannelse, opplæring osv… Martine Aurdal freste! Friskt innslag på 8. mars!

