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'Når jeg afviste ham, blev
der rigtig dårlig stemning'
Af Maria Jeppesen | @MariaJeppesen
Tirsdag den 5. december 2017

Først udsatte en chef hende for sexchikane i Dansk
Journalistforbund. Derefter svigtede forbundet hende. Det
fortæller tidligere studentermedhjælper Sigrid Benedikte
Strøyer. Hun bakkes op af andre tidligere medarbejdere, der
mener, ledelsen har dækket over en usund og sexistisk kultur.
Ekspert peger på en problematisk kultur og uklar
ledelsespolitik.

»Når jeg afviste ham, blev der rigtig dårlig stemning. Der var kold luft fra hans
side, og han ignorerede mig,« fortæller Sigrid Benedikte Strøyer.
Foto: Maria Jeppesen.

»Jeg var ansat som kommunikationsmedarbejder i en
fagforening (!) hvor jeg jeg blev udsat for grov, grov
sexchikane af en af mine chefer.«
Sådan står der i det facebook-opslag, der har sat Dansk
Journalistforbund på den anden ende og igangsat flere
undersøgelser og suspenderet direktøren, en afdelingschef
og en konsulent.
Opslaget er skrevet af 35-årige Sigrid Benedikte Strøyer i
kølvandet på #metoo-kampagnen, der den seneste tid har
fået kvinder verden over til at stå frem på sociale medier
med personlige oplevelser med seksuelle krænkelser.
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I over syv år har Sigrid Benedikte Strøyer været tavs om de
oplevelser, hun havde som studentermedhjælper i Dansk
Journalistforbund. Fagforbundet for omkring 15.500
journalister, kommunikatører og andre mediefolk.
Her blev hun forført af en mandlig konsulent, der var
hendes daglige leder. Han er i dag afdelingschef i
forbundet og bliver i denne artikel refereret til som ‘den
nuværende afdelingschef’. De havde en kort affære. Men
efterfølgende pressede han på for at få mere sex og var
krænkende over for hende på arbejdet. Det fortæller hun
til Ugebrevet A4:
»På et tidspunkt var det så voldsomt for mig. Han kunne
finde på, når jeg stod i køkkenet og lavede en kop kaffe, at
komme ud og flirte og tage mig på brysterne. Eller gå tæt
forbi mig bagfra og gnubbe sit underliv op mod min
bagdel. Det var forfærdeligt,« fortæller Sigrid Benedikte
Strøyer.
Hun har efter opslaget på Facebook fortalt sin historie til
fagbladet Journalisten samt været i radio og tv. Hun tør stå
frem i dag, da hun ikke længere arbejder i mediebranchen.
Og hun ønsker at forhindre, at andre bliver udsat for
samme krænkende adfærd, fortæller hun.
Sigrid Benedikte Strøyer endte med at stoppe som
studentermedhjælper et halvt år før tid på grund af den
nuværende afdelingschef.
Ugebrevet A4 har forsøgt at få en kommentar fra
pågældende afdelingschef, der ifølge Dansk
Journalistforbund ikke ønsker at udtale sig om sagen. Han
har dog tidligere afvist anklagerne om krænkelser og
sexchikane over for fagbladet Journalisten.
Ledelsen i Dansk Journalistforbund har igangsat en
ekstern undersøgelse af anklager om sexchikane og vil
ifølge formand Lars Werge ikke kommentere yderligere på
sagen på dette tidspunkt.

Affæren
Det var ellers lykken for Sigrid Benedikte Strøyer, da hun
tilbage i 2009 som kommunikationsstuderende blev ansat
som studentermedhjælper i Dansk Journalistforbund.
»Jeg kunne nærmest lugte de bonede gulve. Jeg skulle
bare være en helt vild sej rådgiver, for når jeg startede her,
hvor kunne jeg så ikke ende? Jeg skulle være omgivet af
seje mennesker, og jeg havde virkelig optur,« fortæller
Sigrid Benedikte Strøyer.
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“

Jeg husker, at han tager fat i mit ansigt og stikker
tungen ind i min mund.
Sigrid Benedikte Strøyer, tidligere ansat i Dansk Journalistforbund

 
Men kort tid efter hun startede, var der sommerfest i
forbundet. Festen ender i Sigrids lejlighed til morgenfest,
hvor den nuværende afdelingschef, der har været med til
at ansætte hende, deltog.
»På et tidspunkt går han ind i mit soveværelse. Det
bemærker jeg, og synes er lidt mærkeligt. Han går ind og
lægger sig i min seng. Så går der noget tid, så kommer han
ud og vil gerne sige farvel. Jeg husker, at han tager fat i mit
ansigt og stikker tungen ind i min mund. Han er på det
tidspunkt min daglige leder, og det er ham, jeg refererer til
hele tiden,« fortæller Sigrid Benedikte Strøyer, der tilføjer,
at hun ikke gengælder kysset, men heller ikke er tydeligt
afvisende.
Tilbage på arbejdet begyndte hun at modtage flirtende
mails fra den nuværende afdelingschef, der ikke virkede til
at angre farvelkysset til morgenfesten, selvom han var i et
fast parforhold.
»Han skrev, at han fantaserede om mig og syntes, jeg var
fræk,« fortæller Sigrid Benedikte Strøyer, der ikke længere
er i besiddelse af den gamle mailkorrespondance.
Hun følte sig smigret over hans tilnærmelser og flirten tog
til. Til sidst indledte de en affære.
»Han kommer hjem til mig om morgenen. Måske en eller
to gange om ugen. Det er altid foranlediget af ham. Han
bestemmer,« fortæller Sigrid Benedikte Strøyer.
Selvom hun selv gik med til at have sex med ham, så
mener hun ikke, det var et jævnbyrdigt forhold, da hun var
studentermedhjælper, og han var hendes daglige leder.
Hun valgte at afslutte affæren efter et par måneder. Hun
følte sig presset af hans lidt for åbenlyse flirten med hende
i arbejdstiden og var desuden ikke interesseret i et forhold
til ham, fortæller hun.
Den nuværende afdelingschef har udtalt til Journalisten, at
de var lige gode om at starte og afslutte affæren. Han
mener, at han ikke efter forholdet sluttede, har opført sig
krænkende over for Sigrid Benedikte Strøyer.
Hun har en anden opfattelse.
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Krænkelserne
Kort tid efter forholdet var afsluttet, begyndte der igen at
tikke mails ind med seksuelt indhold i Sigrid Benedikte
Strøyers indbakke i og uden for arbejdstiden. Den
nuværende afdelingschef opfordrede til, at de genoptog
forholdet eller tog »en sidste gang« i sengen.
Hans tilnærmelser gjorde det svært for Sigrid Benedikte
Strøyer at passe arbejdet som studentermedhjælper.

“

Jeg fik ikke længere fede arbejdsopgaver, jeg fik
ikke ros for mit arbejde mere.
Sigrid Benedikte Strøyer, tidligere ansat i Dansk Journalistforbund

 
Hun nævner som eksempel, at hun kunne skrive en mail
til ham med arbejdsrelateret indhold, som blev besvaret
med meddelelsen »jeg vil ligge mellem dine ben«.
»Når jeg afviste ham, blev der rigtig dårlig stemning. Der
var kold luft fra hans side, og han ignorerede mig. Jeg fik
ikke længere fede arbejdsopgaver, jeg fik ikke ros for mit
arbejde mere,« fortæller Sigrid Benedikte Strøyer.
Hun følte sig krænket over hans seksuelle tilnærmelser,
der også kom fysisk til udtryk ved, at han kunne finde på at
befamle hende i arbejdstiden. På et tidspunkt trak han
hende ind på sit kontor og fastholdt hende, mens han
kyssede hende på halsen, fortæller Sigrid Benedikte
Strøyer.
Ugebrevet A4 har forsøgt at få en kommentar fra
pågældende afdelingschef, der ifølge Dansk
Journalistforbund ikke ønsker at udtale sig om sagen.
Til at starte med holdt Sigrid Benedikte Strøyer de
ubehagelige oplevelser for sig selv, fortæller hun.
»Jeg havde en idé om, at det var min egen skyld. Jeg følte
meget skam og jeg følte væmmelse. Jeg var ekstremt flov.
Og jeg havde jo indvilliget i en affære til at starte med, så
jeg kunne vel ikke forvente andet.«
»Jeg tænkte, at jeg bare måtte tage denne her med oprejst
pande, og kæmpe igennem. For jeg elskede jo mit arbejde.
Og jeg elskede virkelig forbundet på det tidspunkt. Det gør
jeg bestemt ikke mere,« fortæller hun.
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“

Jeg var flov over det og kunne ikke håndtere det.
Sigrid Benedikte Strøyer, tidligere ansat i Dansk Journalistforbund

 

Affæren blev med tiden kendt blandt flere af kollegerne i
forbundet. Ifølge Sigrid Benedikte Strøyer fordi den
nuværende afdelingschef var meget åbenmundet.
»Jeg følte ikke, jeg kunne mere. Han gik og blærede sig
med, at han havde været i bukserne på mig og til sidst
vidste mange det. Jeg var flov over det og kunne ikke
håndtere det, jeg kunne ikke være i mig selv,« fortæller
Sigrid Benedikte Strøyer, der til sidst gik til to kolleger, hun
stolede på, og fortalte, hvor skidt hun havde det.
De to kolleger, der ikke længere arbejder i forbundet,
bekræfter over for Journalisten, at de kendte til affæren, og
at Sigrid Benedikte Strøyer efterfølgende følte sig krænket
og ville gå til ledelsen. Begge frarådede hende det, hvilket
de fortryder idag.
Ugebrevet A4 har været i kontakt med de tidligere
medarbejdere, der dog ikke ønsker at udtale sig yderligere
i sagen.
En af dem er Louise Theil. Til Journalisten forklarer hun:
»Sigrid fortæller mig, at hun er presset og føler sig udsat for
sexchikane. Hun sidder på samme kontor som ham, og
hun viser mig, hvor hun sad, og hvordan han kom og
bøjede sig ind over hende og tog hende på brysterne. Det
havde været meget grænseoverskridende for hende.«

“

Det var en kamp, hun ikke ville vinde.
Lone Theil, tidligere ansat i Dansk Journalistforbund

 

Sigrid Benedikte Strøyer overvejede på det tidspunkt at gå
til den øverste ledelse, men i samråd med kollegerne
besluttede hun at lade være.
»Måske var det også mit forkvaklede forsøg på at beskytte
hende mod et nederlag. Det var en kamp, hun ikke ville
vinde,« fortæller Louise Theil til Journalisten.
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Sigrid Benedikte Strøyer klandrer ikke de tidligere kolleger
for ikke at gå til ledelsen. Ifølge hende var der en fælles
opfattelse af, at ledelsen ville holde hånden over den
nuværende afdelingschef.
Til Journalisten beretter tre tidligere medarbejdere,
heriblandt Louise Theil, om en problematisk kultur i
forbundet, hvor ledelsen stiltiende accepterede affærer
blandt medarbejdere. Også i tilfælde, hvor magtforholdet
var ulige. Og at denne kultur har været en del af årsagen
til, de valgte at stoppe i forbundet.
Den problematiske kultur kæder de alle tre sammen med
den nuværende afdelingschef, som Sigrid Benedikte
Strøyer oplevede krænkelser fra.
Hun var nemlig ikke den eneste studentermedhjælper, han
har haft et seksuelt forhold til.

Den anden studentermedhjælper
I kølvandet på Sigrid Benedikte Strøyers Facebookopslag er
en anden tidligere studentermedhjælper, der ønsker at
være anonym, kommet med anklager om sexchikane.
Hun fortæller til Ugebrevet A4, hvordan hun i to tilfælde
oplevede seksuelle krænkelser i forbundet, der var så
voldsomme, at hun efterfølgende har modtaget
psykologhjælp, betalt af forbundet.
Den ene episode sker en aften i byen, hvor en medarbejder
i forbundet råber ad hende, forbi hun takker nej til at have
sex med ham.
Hun gik til sin nærmeste leder, der tog det videre til
daværende udviklingschef Per Nielsen. Men der skete ikke
mere i sagen, og ledelsen afviser at kende til episoden. Per
Nielsen er ikke længere ansat i forbundet og oplyser til
Journalisten, at han ikke ønsker at udtale sig i sagen.
Derudover oplevede den anden tidligere
studentermedhjælper at blive udsat for et seksuelt
overgreb fra et bestyrelsesmedlem fra en af forbundets
studenterorganisationer.
Den anden tidligere studentermedhjælper har også haft et
seksuelt forhold til den nuværende afdelingschef. En
affære, der blev foranlediget af den nuværende
afdelingschef, som det var tilfældet med Sigrid Benedikte
Strøyer.
Til en julefrokost i 2015 er de sammen foran kollegaerne,
hvilket resulterer i, at ledelsen kort tid efter giver den
nuværende afdelingschef en påtale for at have et forhold
til en underordnet.
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Det stopper dog ikke den nuværende afdelingschef i at
fortsætte forholdet til studentermedhjælperen. Deres
affære fortsætter frem til sommeren 2016. Ugebrevet A4
har set dokumentation for dette.
Den anden studentermedhjælper fortæller, at hun forsøgte
at stoppe forholdet til den nuværende afdelingschef, kort
tid efter affæren begyndte, men at han pressede på for, at
de skulle fortsætte.
Hun anklager forbundet for at have en sexistisk kultur.
»Det har ikke noget at gøre med, at kvinder ikke kan blive
forfremmet, men jeg sad tilbage en følelsen af, at de mænd,
jeg krydsede på min vej i arbejdet derinde, følte sig
berettiget til at have sex med mig. Og jeg havde ikke lov til
at sige nej,« siger hun.
Den anden studentermedhjælper, der var ansat i forbundet
fra 2015 - 2016, valgte at stoppe som studentermedhjælper
før tid ligesom Sigrid Benedikte Strøyer.
Ugebrevet A4 har forsøgt at få en kommentar fra
pågældende afdelingschef, der ifølge Dansk
Journalistforbund ikke ønsker at udtale sig om sagen. Han
erkender dog til Journalisten at have fortsat med at have et
forhold til den anden studentermedhjælper efter at have
fået en advarsel fra ledelsen.

Svigt
For halvanden uge siden afviste næstformand i Dansk
Journalistforbund, Tine Johansen, at ledelsen skulle have
kendt til forholdet mellem Sigrid Benedikte Strøyer og den
nuværende afdelingschef.
Det gjorde hun i forbindelse med, at forbundet valgte at
suspendere afdelingschefen.
Hun afviste også at ledelsen skulle have kendskab til
usund og sexistisk kultur.
Hun medgiver dog, at ledelsen for to år siden blev bekendt
med, at den nuværende afdelingschef skulle have kysset
med den anden studentermedhjælper til en julefrokost i
2015, hvilket udløste en sanktion.
»Når man er leder i dette hus, er det uforeneligt med at
have forhold til medarbejdere,« fastslog Tine Johansen
over for Ugebrevet A4.
- Er det i orden, at en konsulent har et seksuelt forhold til en
studentermedhjælper?
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»Nej. Det synes,jeg bestemt ikke, det er. Jeg synes, at hvis
man har et magtforhold til hinanden, hvis man står i en
skæv ansættelsesposition, så skal man ikke have sådan et
forhold til hinanden,« lød det fra Tine Johansen.
En uge efter Sigrid Benedikte Strøyer gik offentligt på
Facebook med sine oplevelser, udsendte Dansk
Journalistforbund en pressemeddelelse, hvori formand
Lars Werge oplyser:
» ... ledelsen har brugt denne uge på at undersøge sagen. Vi
har været i kontakt med den tidligere medarbejder for at få
uddybet beskyldningerne. Dette har vi konfronteret den
pågældende medarbejder med, og det er ikke på det
foreliggende grundlag muligt at bevise, hvorvidt
sexchikane har fundet sted.«
Sigrid Benedikte Strøyer er harm over denne udmelding
fra ledelsen, da den kontakt, hun har haft med ledelsen,
har været en kort mailkorrespondance med direktør Linda
Garlov. Her går Sigrid Benedikte Strøyer med til at mødes
med direktøren og uddybe de oplevelser, der ligger bag
anklagerne, hvis hun må få følgeskab af to vidner. Dette
ønske bliver ikke besvaret af Linda Garlov, fremgår det af
korrespondancen, som Ugebrevet A4 har set.
»De har aldrig undersøgt min sag, men fortsætter bare med
at holde hånden over ham,« siger Sigrid Benedikte
Strøyer.
Hendes kritik får opbakning i kommentarsporet til
Journalistens artikel om sagen og på Facebook, hvor flere
medarbejdere i mediebranchen beskylder ledelsen for at
løbe fra deres ansvar.
Et par dage efter den første pressemeddelelse besluttede
Dansk Journalistforbund efter kritikken at igangsætte en
ekstern undersøgelse af anklagerne om seksuelle
krænkelser samt en intern undersøgelse af påstandene om
en usund og sexistisk kultur i huset.
Den nuværende afdelingschef, en konsulent samt direktør
Linda Garlov er midlertidigt suspenderet, mens
undersøgelsen står på. Og indtil der ligger en redegørelse
af undersøgelsens resultater, ønsker Dansk
Journalistforbund ikke at kommentere sagen yderligere,
oplyser formand Lars Werge.
Ugebrevet A4 har forsøgt at få en kommentar fra den
nuværende afdelingschef, men har via Dansk
Journalistforbund fået besked om, at hverken den
pågældende afdelingschef eller øvrige ansatte i forbundet
ønsker at udtale sig.
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Det er altid vanskeligt at bevise, hvorvidt sexchikane har
fundet sted, da det altid er ord mod ord. Og meget få sager
kommer for en domstol.

“

Det er et klassisk forløb, at hvis forholdet ophører,
og kvinden siger fra, så kommer der repressalier.
Anette Borchorst, forsker og institutleder ved Aalborg Universitet

 
Det fortæller arbejdsmarkedsforsker og Institutleder ved
Aalborg Universitet Anette Borchorst. Hun har analyseret
håndtering af sexchikane på danske arbejdspladser fra
slutningen af 1980'erne og frem til i dag.
Ifølge hende er sager, hvor der indledningsvis har været et
gensidigt seksuelt forhold, nærmest umulige at bevise.
»Det, vi kan se som et mønster, er, at hvis der har været
foregående frivillig seksuel kontakt, så falder sagerne
næsten altid. Der er en hel del sager med sekretærer og
direktører. Og det er et klassisk forløb, at hvis forholdet
ophører, og kvinden siger fra, så kommer der repressalier
fra den overordnede, for eksempel i form af, at man
fratages opgaver,« siger hun til Ugebrevet A4.
Hun hæfter sig ved, at sagen i Dansk Journalistforbund
foregår i et fagforbund, der netop har en vigtig rolle i at
skulle forebygge og tackle sager om sexchikane. Og peger
på, at det altid er ledelsens ansvar at sikre, at politikker og
procedurer bliver overholdt.
»Det mest slående ved denne sag er, at det ser ud til at
være forankret i kulturen, og at der ikke er en klar
virksomhedspolitik og nogle klare spilleregler.«
»Når der er to, der står frem, så tyder det på, at der er et
problem i kulturen, hvor ledelsens afvisning af at handle
ligner en beskyttelse af krænkeren,« siger Anette
Borchorst.
Hun vil ikke forholde sig til, om seksuel chikane rent
faktisk har fundet sted i denne sag, men understreger, at
Sigrid Benedikte Strøyer og den anden tidligere
studentermedhjælper gør nøjagtigt, hvad man anbefaler,
nemlig at henvende sig og fortælle om episoderne til
andre.
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