
OVER STREGEN - ET KICKSTARTER-KIT 
Over Stregen er en kampagne, der skal sætte fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen. 
Læs mere om kampagnen på facebook.com/over-stregen-seksuel-chikane

Brug dette kickstarter-kit til at sætte seksuel chikane på dagsordenen og til at få en fælles snak om, hvornår noget er 
over stregen. 

KICKSTARTER-KITTET KAN FX BRUGES
  - af tillidsvalgte til at kickstarte en snak om seksuel chikane blandt kollegerne
  - i forbundets lokalafdelinger som kickstart til at arbejde med Over Stregen-kampagnen
  - i ledergruppen på en arbejdsplads til at kickstarte en refleksion over seksuel chikane
  - på seminarer, konferencer og kongresser, hvor seksuel chikane skal italesættes

FORBEREDELSE:
 Lav en streg - det kan være med tusch på et whiteboard eller med farvet tape på et bord eller gulvet. Der skal blot  
 være plads til at lægge eller hænge kort på begge sider af stregen. Husk elefantsnot, hvis kortene skal op at hænge.

 Spred alle kortene ud på et bord eller på gulvet - væk fra stregen.

KICKSTARTEN:
 Præsentér problematikken:
 Seksuel chikane på arbejdspladsen er et alvorligt problem. Verbale og fysiske overgreb gør hverdagen ulidelig  
 for mange, især kvinder, på det danske arbejdsmarked. Men hvornår er noget seksuel chikane - hvornår går en  
 kæk bemærkning over stregen og bliver en ubehagelig, krænkende oplevelse for modtageren?

 Bed deltagerne om at placere kortene, sådan at de udsagn, de mener er over stregen, placeres til højre for  
 stregen, og de udsagn, som er ok at sige til en kollega, placeres til venstre. Jo mere uacceptabelt, et udsagn  
 opleves, jo længere til højre skal det placeres.

 Deltagerne må meget gerne tale sammen imens. Fortsæt til alle kort er placeret. 

 Tal sammen om placeringen. Er alle enige? Hvorfor er dette og dette kort over stregen? Har nogle af deltagerne  
 oplevet lignende bemærkninger på egen krop? Har de selv sagt lignende ting til en kollega i bedste mening?  
 Hvordan trækker man stregen?

DU KAN OGSÅ VÆLGE AT BRUGE ET AF DISSE “BENSPÆND”:
 Mand/kvinde:
 Prøv evt. at lave øvelsen først med kun mandlige og derefter med kun kvindelige deltagere fra samme 
 arbejdsplads/afdeling. Fotodokumentér og sammenlign udfaldet i plenum.

 Ældre mand til ung kvinde:
 Bed deltagerne placere kortene ud fra præmissen, at udsagnet siges af en ældre mandlig kollega til en ung  
 kvindelig kollega. Diskutér, hvad præmissen betyder for deltagernes placering af kortene.

 Ung mand til ung kvinde: 
 Bed deltagerne placere kortene ud fra præmissen, at udsagnet siges af en ung, flot mandlig kollega til en ung 
 kvindelig kollega. Diskutér, hvad præmissen betyder for deltagernes placering af kortene.

 Igen og igen og igen:
 Bed deltagerne placere kortene ud fra præmissen, at det er udsagn, som en kollega/chef siger gentagne gange  
 og jævnligt til den kvindelige kollega. Diskutér, hvad præmissen betyder for deltagernes placering af kortene.


