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Ballade i mannskoret da politisjefen
krevde kvinnesang

Da politimesteren krevde at mannskoret slapp kvinner til i sine rekker, fikk

de syngende politimennene et vrient valg.

Saken om mannskoret som fikk krav om å verve kvinner, går sin seiersgang i

britiske medier. Da Aftenposten torsdag snakket med korleder Kevin

Griffiths, var han travelt opptatt med å håndtere radio- og TV-intervjuer fra

fjern og nær.

Politisk korrekthet

Saken har etter alt å dømme truffet en nerve i debatten om overdreven

politisk korrekthet, en følelse som deles av enkelte kormedlemmer. En annen

politinyhet fra denne uken er også blitt lagt merke til lokalt: Derbyshire er

den politiregionen i England og Wales med størst lønnsforskjeller mellom

kvinner og menn.

Kravet fra politimesteren

Hva har egentlig skjedd i korsaken som har vakt slik oppsikt? Det

tradisjonsrike mannskoret Derbyshire Constabulary Male Voice Choir har fått

et krav fra den lokale politimesteren: Hvis dere skal være forbundet med

politietaten, må dere også la kvinner synge i koret.

Bakgrunnen var en gjennomgang av alle politiets virksomheter med sikte på å

unngå kjønnsdiskriminering.

Takket nei

Det kunne ikke mannskoret være med på.

– Vi forstår tankegangen bak avgjørelsen, men vi følte at vi ikke kunne

etterkomme ønsket hans. Vi er svært gode til det vi gjør, og med en slik

endring ville vi måttet verve opptil 50 kvinnelige sangere med tilhørende

kostnader og logistiske utfordringer, sier Griffiths.

Skifter navn og klær

Koret har ikke mottatt noen pengestøtte fra politietaten på mange år. Dermed

fører rabalderet i hovedsak til tre endringer: De endrer navn til Derbyshire

Community Male Voice Choir, de må skaffe seg nytt øvingslokale, og de må

slutte å synge iført politiuniformer fra 1960–80-tallet.

Lettere å verve?

Kormedlemmene er litt lei seg for at de etter 62 år med å representere

politietaten i lokalsamfunnet ikke lenger får ha synlige forbindelser til

politiet. En optimistisk korleder Griffiths ser likevel noen fordeler. Han tror

det kan bli lettere å verve muntre, sangglade menn når det nå er blitt

tydeliggjort at de ikke må være politifolk. Støtteerklæringene har strømmet

inn. I sosiale medier kan mange lokale innbyggere styre sin entusiasme for

politimesterens avgjørelse.

Synger med kvinner

Selv om Derby-mennene fortsetter som mannskor, er de ikke innbitte

motstandere av å opptre sammen med kvinner. 28. april holder de sin siste

konsert med politiuniformer og under sitt gamle navn i en lokal kirke. Da er

kvinnene i Rolls-Royce Ladies Choir bedt med som gjesteartister.

Vikarbyrået mente sekretæren hadde for lave hæler. Da hun
nektet å bytte sko, ble hun sendt hjem.
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Koret opptrådte før jul for familier til politifolk og brannfolk i Church of St. Mary and All Saints i Chesterfield – også kjent som Crooked Spire. Korleder
Kevin Griffiths står til høyre i andre rekke.

 FOTO: Derbyshire Constabulary Male Voice Choir

5. april 2018 13:19 13:27   Kjetil Hanssen
  

- Kinas drapsstatistikk er en bløff

NATO-sjefen besøker historiens
verste slagmarker. Nå advarer
han mot å tro på evig fred.

De var en del av det rike Europa.
Nå kan landet ende i
fattigklubben.

Påskekatastrofen i Russland
avslørte rystende forhold. Barna i
kjøpesenteret hadde ikke en
sjanse.

Falske bilder, drapstrusler og
netthets. Emma Gonzalez (18) er
blitt et hatobjekt for
motstandskampen mot
våpenvold.

Slik brukes TV-ruten til å viske ut
skillet mellom fantasi og
virkelighet for russere
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 LES OGSÅ

Hoteller og restauranter
på bunn i lønn

Enighet i lønnsoppgjøret
i privat sektor

Da Marit ble sammen
med Fred Børre, ble hun
møtt med hatmeldinger

Hetland trolig ferdig
som landslagstrener

Få kan skrive denne
bokstaven. Noen nekter
for at den finnes.

Stefan Heggelund tapte
viktige avstemninger på
landsmøtet, men vinner
stadig mer respekt i
Høyre
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Har du fått med deg disse gode sakene fra Aftenpostens
utenriksredaksjon?
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