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#metoo og Pensjonistpartiet
Høsten 2017 eksploderte store deler av den vestlige verden i #metookampanjen. Et knippe modige kvinner sto da opp og sa fra at nok var nok;
nok med seksuell trakassering og overgrep fra egoister med makt i private
organisasjoner og offentlige kontorer. Varslinger og kontradiksjoner
flommet inn i våre organiserte miljøer: også våre hjemlige politiske
sandkasser.
Verst gikk det ut over Arbeiderpartiet i form av en Giske-sak, men også de fleste andre
partiene fikk sine hendelser å stri med. Høyre, Frp og Venstre måtte ut og forsvare seg, men
verst fikk kanskje Senterpartiet det. 10 maktmenn i partiledelsen dro på fuktig hyttetur til
Sverige. Herfra tikket det en grovt sjikanerende melding inn på Navarsetes SMS. En melding
så grov at ingen av de involverte turte innrømme fadesen. Feigt! Spør du meg.
I ly av alle skandalene i de andre partiene, så vi i PP-Akershus gjennom eget regelverk og
så fort at det her var stort forbedringspotensial. Vi satte derfor i gang en iherdig jobbing med
å ferdigstille et veiledningshefte for konfliktløsing og et regelsett for hvordan «varslinger»
bør og skal foregå.
At vi i PP-Akershus tok vi #metoo-kampanjen på alvor fra første stund var ikke mest på
bakgrunn av redselen for å bli avslørt med en rekke sex-skandaler på samvittigheten, men
fordi vi så og hadde opplevd hvordan maktpersoner i eget partiapparatet misbrukte sine
posisjoner til å tråkke på andre enkeltmennesker og grupper av mennesker. Misbruk av
makt og mangel på oppfølging av egne etiske retningslinjer hadde hatt alvorlige
personalkonflikter som følge. Konflikter som i vesentlig grad hadde bidratt til stillstand og
ineffektivitet. Fylkespartiet så også en rekke mangler ved regelverket samt totalt fravær av
retningslinjer for hvordan slike konflikter kan og bør løses.
Dette var utgangspunktet, og i løpet av desember og januar utarbeidet vi så vel et
veiledningshefte for konfliktløsninger som et regelverk for hvordan vi i PP-Akershus skal
arbeide med varslinger. Disse dokumentene vil bli stående inntil sentralpartiet kommer på
banen med et bedre opplegg.
På årsmøtet 2018 ble både konfliktløsningsheftet og varslingsheftet vedtatt brukt i PPAkershus. De er nå lagt ut på bloggen vår, www.pp-akershus.info , og kan lastes ned herfra.
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