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S R A T
ditt fackförbund

Har du frågor?  Gå in på srat.se  och hör av dig  så hjälper vi till!

ALLA HAR RÄTT att må väl på jobbet. Nolltolerans gäller mot allt 
som har med trakasserier, mobbning och exkluderande att göra. 
I det avseendet råder ingen motsättning mellan anställdas och 
arbetsgivares organisationer. Trots det, och trots tydliga skriv-
ningar i arbetsmiljölagen, är det många som far illa av att gå till 
jobbet. Var tionde akademiker har utsatts för trakasserier eller 
mobbning. Fyra av tio tror att det är problematiskt att komma 
ut som homosexuell. Bara varannan litar på att deras chef skulle 
tillrättavisa den som drar rasistiska eller sexistiska skämt. 

Chefen har det yttersta  ansvaret 
för hur medarbetarna har det på 
jobbet. Jag delar självfallet Sacos, 
och många andra  organisationers, 
uppfattning att alla som  befinner 
sig på en arbetsplats har det 
ansvaret. Att ingen någonsin 
 stillasittande ska lyssna till 
plumpa skämt om olika sexuella 
läggningar. Aldrig blunda när 
en arbetskamrat hånas för sitt 
utseende eller sin bakgrund. 
Inte ducka, utan säga ifrån, 

när någon behandlas illa. Det är inte lätt, jag vet. Men 
man kan träna på det. Det är därför Saco har dragit igång 
kampanjen ”Var en medarbetare”, med tips om hur man 
kan stävja sin rädsla och sina fördomar (sådana har vi 
alla) och i stället visa civilkurage. Läs om det på saco.
se. Och glöm inte att skyddsombud och övriga fackliga 
företrädare finns för att hjälpa till när det uppstår svåra 
situationer på arbetsplatserna.

Civilkurage på jobbet
– svårt, men nödvändigt

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

»Bara varannan 
litar på att deras 

chef skulle tillrätta-
visa den som drar 

rasistiska eller 
 sexistiska skämt.«

Just nu...
... gläds jag över att ha träffat 37 nya mycket engagerade lokala fackliga 
företrädare.


