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Meerderheid Duitsers vindt #metoodebat positief
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Een ruime meerderheid van de Duitsers, vrouwen én mannen,
beoordeelt het #metoo-debat als positief. Tegelijkertijd schrijft Die
Zeit dat vrouwen nauwelijks kans op leidinggevende functies in
ministeries en bij andere overheidsinstellingen hebben.
Tweederde van de Duitsers, 66 procent, vindt het #metoo-debat goed, omdat het
problemen duidelijk heeft gemaakt, bijvoorbeeld over ongewenst seksueel
gedrag op de werkvloer. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van weekblad Der
Spiegel. Er is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen in de positieve
beoordeling van #metoo. De peiling werd gehouden voor een speciaal
themanummer van Der Spiegel, een jaar na het begin van het metoo-debat en 100
jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht. Uit de peiling blijkt ook dat bijna
60 procent van de Duitsers vindt dat gelijke behandeling van man en vrouw in
Duitsland grotendeels is verwezenlijkt.
Die Zeit heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het aantal vrouwen in hoge
functies bij ministeries en bij andere overheidsinstellingen en concludeert dat
daar nog lang geen sprake is van gelijke behandeling. Vrouwen dringen nauwelijks
tot hogere functies door, terwijl ze dat wel willen en er al jaren beleid voor is. Er
zijn sinds 1949 meer beamtete Staatssekretäre (de hoogste ambtenaren op een
ministerie) geweest die Hans heetten dan dat er vrouwen in die functie waren. Die
Zeit spreekt daarom van de Hans-Bremse (Hans-rem).
Politici bekritiseren de top van het bedrijfsleven omdat daar weinig vrouwen in
hoge functies zijn, maar het is bij de overheid niet beter, blijkt uit het onderzoek
van Die Zeit. Een van de conclusies is dat het de leidinggevenden in de top te
weinig interesseert om er iets aan te veranderen. Lees meer bij Spiegel Online
en Zeit Online
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