København den 30. november 2020

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard

Kære Peter Hummelgaard
Først vi vil vi gerne ønske dig tillykke med posten som ligestillingsminister.
Dernæst vil vi gerne anerkende, at du som en af dine første handlinger indkalder til trepartsdrøftelser for at
rydde op i sager om seksuel chikane på arbejdsmarkedet.
Det hilser vi meget velkommen. Seksuel chikane og sexisme er magtmisbrug og i nogle tilfælde kan det også
være misbrug af betroet magt til egen vinding. Vi vil derfor gerne henlede opmærksomheden på, at disse
problemstillinger bør løses med inspiration af samme værktøjskasse som andre sager om magtmisbrug.
Vi tillader os at stille spørgsmålstegn ved om flere regler, mere kontrol, flere vejledning og bøder/højere
erstatninger er den eneste vej frem. Efter vores opfattelse skal man også ser på de strukturelle problemer. I
sager om økonomisk svindel peger vi ofte på, at man bør stille sig spørgsmålet – hvorfor kan disse sager ske,
og er der noget i strukturen der er medvirkende hertil? Er der en systemfejl? For hvis der er det, bliver flere
regler, kontrol og bøder bare symptombehandling.
Er der eksempelvis de rigtige mekanismer ved ansættelse, forfremmelse, mødestruktur og lønstruktur siden
der er nogen, der kan misbruge sin magt på den måde, som vi ser i nogle af sagerne om sexisme? Er der de
rigtige mekanismer til at håndtere disse sager?
Vi vil meget gerne positivt anerkende, at du peger på, at en del af løsningen er den nye
whistleblowerordning, der skal implementeres næste år som følge af EU-direktivet.
Transparency International Danmark deltager aktivt i arbejdet hermed i regi af justitsministeriet, hvor vi bl.a.
bringer erfaringer ind fra lignede ordninger i såvel det private som fra vores store internationale netværk.
Vi deltager også meget gerne i en drøftelse med jer om, hvordan man også kan tilgå disse sager om
sexchikane og sexisme, hvis vi skal løse sagerne som det de også er – misbrug af magt.
Vi ser frem til den fortsatte dialog, og byder dig endnu en gang velkommen på posten.

Med venlig hilsen
Jesper Olsen
Formand

Karinna Bardenfleth
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