
Stockholms LS av SAC har vars-
lat om strejk för en medlem
som arbetar på ett måleriföre-
tag på Lidingö. 

Bakgrunden är att medlem-
men uppger att hon blivit
utsatt för sexuell trakasserier. 

– När jag berättade om detta för
min chef menade han att det
kunde ha varit mycket värre och
att jag borde släppa det här – jag
tycker att hela situationen är jätte-
jobbig, säger Miriam Govindasa-
my till Arbetaren. 

Det var på en julfest i november
förra året som hon blev fasthållen
och slickad i örat av en kollega på
företaget Bruske Måleri AB. När
hon senare tog upp frågan till dis-
kussion fick hon en utskällning av
mannen, som liksom Miriam Gov-
indasamy arbetar på ekonomiav-
delningen. 

– Om han bara hade bett om
ursäkt och lovat att aldrig göra om
det så hade det räckt för mig, säger
Miriam Govindasamy, som efter
psykologbesök varit sjukskriven i
fyra veckor. 

HENNES VIKARIAT skulle ha löpt till
slutet av året, men hon anser sig på
grund av arbetsmiljön inte kunna
gå tillbaka till arbetsplatsen. All-
männa Branschsyndikatet på
Stockholms LS kräver nu ersätt-
ning för den tid hon skulle ha
arbetat. 

– Det här har varit mitt bästa
jobb hittills, så det är väldigt trå-

kigt att det
har blivit så
här, säger
Govindasa-
my. 

Hon är
ensam syndi-
kalist på
arbetsplatsen
och nu utta-
gen i strejk, men varslet innebär
utöver detta också information till
media, övriga anställda och
kunder. 

– Även om vår medlem framför
allt vill ha en ursäkt, så tror vi att
pengarna är det enda sättet att få
arbetsgivaren att vakna, säger
Sofie Nohrstedt från Stockholms
LS av SAC. 

– Chefen försökte förmå henne
att inte kontakta oss och när hon
ändå gjorde det blev hon skuldbe-
lagd, fortsätter Nohrstedt.  

Fackföreningen kräver också
diskrimineringsersättning då man
anser att inget förebyggande
arbete mot diskriminering har
förekommit samt att företaget
brustit i utredningen av uppgif-
terna om sexuella trakasserier (se
faktaruta).  

– Vi har i möten med företaget

krävt att de ska visa upp sin jäm-
ställdhetsplan, men de har vägrat –
vi ser det som troligt att de helt
saknar en sådan plan, menar Sofie
Nohrstedt. 

BRUSKE MÅLERI AB har omkring 90
anställda och enligt lag måste varje
arbetsgivare som har fler än 25
anställda ha en jämställdhetsplan.
Företagets förslag på lösning är att
medlemmen själv ska ta på sig att
bli ”jämlikhetsansvarig” och utfor-
ma en policy mot diskriminering.  

Arbetaren har utan resultat sökt
Kenneth Ekebom, vd för Bruske
Måleri AB, för en kommentar. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Facklig seger på Berns
EFTER MER ÄN en månads blockader mot Berns blir de tre sparkade
syndikalisterna nu återanställda. Detta efter att företaget NCA och
dess företrädare Almega bjudit in till förhandling. 

– Att det alls skedde beror ju på att våra blockader mot Berns
har varit väldigt effektiva, säger Axel Green från Solna LS av SAC
och konstaterar att det är en särskilt bra metod om man är i mino-
ritet på arbetsplatsen. 

Konflikten inleddes i februari, efter att två medlemmar fått
reguljära anställningar men strax därefter sades upp på grund av
arbetsbrist. Den tredje medlemmen varslades efter att han ansökt
om föräldraledighet. 2007 fick Västerorts LS av SAC igenom ob-
tillägg och höjda löner för tio papperslösa städare genom blockader
mot Berns, men enligt Green var den nu aktuella konflikten svårare
att vinna. 

– Förra gången hade de nog lite dåligt samvete, men nu fick
företaget rucka på principen att de ska få bestämma över sina 
arbetare utan att någon blandar sig i.  

KRISTINA LINDQUIST 

Glesbygdsverket nedlagt
FRÅN 1 APRIL har Sverige två nya myndigheter. Glesbygdsverket
avvecklas och delar av verksamheten flyttas tillsammans med delar
av Nutek, Konsumentverket och Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, till Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Genomgående för de
båda nya myndigheterna är att de är inriktade på företagande och
näringslivsfrågor. De delar av Glesbygdsverkets tidigare verksamhet
som inte tydligt går att finna i Tillväxtverkets arbetsbeskrivning rör
bland annat infrastruktur, kommunikationer, boende samt specifice-
rade mål för utveckling av landsbygd, glesbygd och skärgård. 
– Nu hoppas jag bara att inte glesbygdsfrågorna glöms bort, säger
generaldirektören för Glesbygdsverket, Kerstin Wallin till Läns-
tidningen i Östersund. 

Förbund höjer a-kassa
BÅDE KOMMUNAL och IF Metall höjer sina a-kasseavgifter från första
maj. Kommunal höjer med 100 kronor, från dagens 130 kronor till
230 kronor. IF Metall når taket för a-kasseavgift som är 300 kronor
när man nu höjer med hela 175 kronor från dagens 125 kronor.
Anledningen till höjningarna är en ökad arbetslöshet inom indus-
trin och försämrad kommunal ekonomi. Trots de hägrande höj-
ningarna ansluter sig nya medlemmar till förbunden. Under mars
månad växte Kommunal med 498 medlemmar.

LO-företrädare idealutbildas
EFTER AMF-SKANDALEN har LO nu beslutat att strama upp reglerna
för sina styrelseuppdrag, rapporterar Kommunalarbetaren. Bland
annat ska riktlinjer tas fram om vilken typ av ersättningar bolagssty-
relser ska ha och LO:s företrädare ska ges professionell utbildning
för att kunna försvara fackets värden och ideal. 
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Sexuella trakasserier

Miriam Govinda-
samy.

Slickad i örat 
av arbetskamrat
Nu kräver syndikat ersättning för sexuella trakasserier

� Jämställdhetslagen definierar
trakasserier på grund av kön som
”ett uppträdande i arbetslivet som
kränker en arbetssökandes eller
arbetstagares värdighet och som har
samband med kön.” 

� Med sexuella trakasserier avses
ett ”uppträdande i arbetslivet av sex-

uell natur som kränker en arbetssö-
kandes eller arbetstagares värdighet”. 

� Lagen anger också att arbetsgiva-
ren ska ”vidta åtgärder för att före-
bygga och förhindra att någon
arbetstagare utsätts för trakasserier
på grund av kön, sexuella trakasserier
eller repressalier”. 

TrakasserierFakta
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”Om han bara
hade bett om
ursäkt och lovat
att aldrig göra om
det så hade det
räckt för mig.”
Miriam Govindasamy.

I Göteborgs hamn förvägras nu Hamnarbetarförbundet att förhandla för sina medlemmar.

– Det är en valsamverkan
mellan Rättvisepartiet Socialis-
terna och Socialistiska partiet
samt en rad oberoende kandida-
ter. Vi är ett av de antikapitalis-
tiska alternativ som ställer upp
runt om i Europa. Vi har i grun-
den samma plattform och krav
som de övriga europeiska kandi-
daturerna. NPA i Frankrike är
vår största inspirationskälla. 

Varför samarbetar Socialistiska
partiet med Rättvisepartiet
Socialisterna?

– Vi tycker samma sak i de
politiska frågor som är aktuella
i det här läget. Vi känner att det
behövs en annan röst och man
blir starkare om man samarbe-

tar. Arbetarinitiativet är öppet
för alla antikapitalister oavsett
om man är organiserad eller ej.
På sikt måste många gemen-
samma krafter stråla samman
till ett varaktigt och starkt anti-
kapitalistiskt alternativ även i
Sverige.

Är Arbetarinitiativet en mot-
vikt till S, V och MP?

– Ja, det är vi. Vänsterpartiet
verkar prioritera samarbetet
med Socialdemokraterna fram-
för att vara en egen röst. Vi vill
visa att man inte behöver följa
kapitalismens spelregler. På det
sättet är vi verkligen en mot-
vikt.

DANIEL ÅHLIN

Agnes Callewaert som kandiderar till EU-parla-
mentet för det nya Arbetarinitiativet, ett samarbe-
te mellan Socialistiska partiet och Rättvisepartiet
socialisterna. 

Vad är Arbetarinitiativet?

Tre frågor till…
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