
              

 

Kære Rotarianere 

 

Det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at siden Sofie Linde ultimo august stod frem 

med sine oplevelser om sexchikane, så er der sket meget i Danmark på dette område. 

Det er et emne, som i 2017 fik stor opmærksomhed med udspring i USA, men i Danmark undgik 

større opmærksomhed. Der var ikke nogen herhjemme, der i samme omfang, som oplevet de se-

neste måneder, stod frem.  

 

De fleste var nok af den hold-

ning, at jo det eksisterer i 

Danmark, men ikke er et pro-

blem som i USA. De seneste 

måneder har vist, at det er et 

problem i Danmark og lige-

som i USA i forskellige grader. 

Fra den – for afsenderen – 

uskyldige bemærkning til ned-

gørelse og i værste tilfælde 

magt og overgreb. 

I Rotary har vi et højt etisk ni-

veau. Det skal vi have. Det 

skal vi udvise og udleve. 

Kilde: Everyday Sexism Project Danmark 

Men er vi gode nok til at respektere og passe på hinanden? Både tidligere og i de seneste måneder 

har vi hørt eksempler på kvindelige Rotarianere, der har mødt hverdagssexismen. En for frisk be-

mærkning, et for hjerteligt kram, et dominerende udsagn m.m. 

Vi opfordrer til, at vi i lyset af den opmærksomhed, der netop er på #MeToo 

også kigger indad både som person og i Rotary. At vi lover hinanden, at vi ikke 

accepterer hverdagssexisme - og det der er værre. Og om det sker, da siger fra 

og støtter den forurettede. 

Vi skal sammen – allesammen - nyde vores virke i og for Rotary. 

Atter er 4 Punkts Prøven et godt værktøj. 

 

På vegne af Guvernørgruppen 

 

4 Punkts Prøven 

Er det sandt? 

Er det rimeligt for alle 

involverede? 

Vil det skabe velvilje 

og fremme venskab? 

Vil det være til gavn 

for alle involverede? 

Peder Jon Andersen 

Distriktsguvernør 


