25. maj 2022

ROLLEMODELLER I BYGGERIET – FEM FORTÆLLINGER OM AT VÆRE KVINDE I BYGGEOG ANSLÆGSBRANCHEN
Til Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2022 samlede Foreningen for
Byggeriets Samfundsansvar fem kvinder, der fremførte deres stærke fortællinger om at
være kvinder i forskellige dele af byggebranchen. Kvinderne har på hver deres måde oplevet
store udfordringer ved at være en minoritet i en mandsdomineret branche, men deres
fortællinger rummer også drømme, håb og gode oplevelser af at blive mødt af en kollega
eller leder, der har skabt en stor positiv forandring for dem. Kvinderne blev trænet i
fortælleteknikker i et intensivt workshopforløb inden, og fortællingerne er blevet filmet og
tekstede.
Fortællingerne er støttet af Grundejernes Investeringsfond.
De kan findes via disse links, og må benyttes af alle til undervisningssammenhæng, oplæg,
debat eller lignende:
Annikas fortælling - Når barsel og moderskabet bliver et problem for chefen
Annikas fortælling handler om, hvordan hun som en ung, kvindelig ingeniør blev mødt af
chefer, der i forskellige sammenhænge får fortalt hende hvor dyrt og besværligt de synes det er
at ansætte kvinder på grund af barsel, og som stiller moderskabet op i skarp kontrast til
muligheden for at levere som chef og karrierekvinde. På et tidspunkt bliver hun selv ansvarlig
for et team, som hun sammensætter med et gennemgående fokus på diversitet, og det har en
positiv effekt på deres leverancer og bundlinje.
Anjas fortælling - Kalender med nøgne kvinder i frokoststuen
Anjas fortælling handler om hvordan hun på første arbejdsdag som snedkerlærling på en
byggeplads ser en kalender med nøgne kvinder hængende i kantinen på sin arbejdsplads da
hun skal spise frokost. Hendes fortælling handler om at tage tyren ved hornet og forsøge at få
kalenderne pillet ned, og her møder hun overraskende nok stor modstand fra forskellige dele af
virksomheden. Nu har hun startet sit eget firma, og her hænger de i stedet en kalender med
nuttede hundehvalpe op.
Marias fortælling - Kampen for ligestillingen i nedrivningsbranchen
Marias fortælling giver indblik i, hvordan det som ung kvindelig ingeniør er at træde ind i
nedrivningsbranchen med håb og ambitioner om at gøre en forskel for klimaet i arbejdet ude
på byggepladserne. Her bliver hun i forskellige sammenhænge mødt af en dårlig ledelse, der får
hendes øjne op for et kæmpe problem med ligestillingen i branchen, da hun forsøger at sætte
grænser og adressere problemet. Heldigvis griber en af hendes chefer hende, og det har gjort
en stor positiv forskel for Maria.
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Claras fortælling - Kæmper mod den fordømmende kultur på byggepladsen
Claras fortælling handler om at brænde for håndværkerfaget og være virkelig dygtig, men om
den modstand hun i starten af sin tid som lærling har mødt fra omverdenen i forhold til at
være en af de eneste kvinder på både uddannelse og arbejdsplads. Heldigvis oplever hun på et
vigtigt tidspunkt at blive bakket op af leder og kollegaer i sin beslutning om at være
byggeleder, og det har givet hende en styrke til at gøre det, selvom det kan være udfordrende
at være ene kvinde på byggepladsen en gang imellem. Claras fortælling handler også om at
turde at sige fra overfor en hård tone og en dårlig kultur, der går lige så meget ud over mænd
som kvinder.
Ninnas fortælling - Da julefrokosten stoppede med at være sjov
Ninnas fortælling handler om at være en nyudklækket arkitekt, der netop er blevet ansat på en
af de helt eftertragtede tegnestuer. Til firmaets julefrokost kommer en mandlig kollega over til
hende og siger upassende og seksuelle ting, som hjemsøger hende i lang tid efter. Et år efter
fortæller hun det til sin chef, der tager det meget seriøst. Der bliver lavet en personalepolitik
mod seksuel chikane, som med et gør det meget nemmere at sige fra.
FOR MERE INFORMATION, KONTAKT:
Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar på tlf.:
61775917
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