Övniing
Case 1 D
Diskrim
minering
Aida arbeetar som enhetschef
e
f inom soccialförvaltningen i Eslöv
E
kommun. Hon har arbetat påå tjänsten i fyra år men
m har deet senaste
året vikarrierat på en annan cheftjänst iinom kom
mmunen occh således
varit tjänstledig fråån sin ordiinarie tjännst. Vikariaatet innebaar inte någgot
lönelyft uutan fungeerade för Aida
A mer ssom en mö
öjlighet attt pröva
något nyttt och breddda sin ko
ompetens.
Anders, ssom i sin tur
t vikarieerade för A
Aida, fick 3000 kron
nor mer i
månaden än vad Aida
A hade ursprungli
u
igen. Han har nu dessutom fåttt
en tillsviddareanställlning som
m enhetschhef inom samma förvaltning ooch
har behålllit sin lönn från vikariatet för A
Aida. Då Aida
A och Anders
A
haar
likvärdig utbildninngsbakgrun
nd men Aiida mer errfarenhet av
a ledarskkap
än Anderrs uppleveer Aida att hon är fellaktigt lön
nesatt och kontaktarr
sin chef, som hänvvisar till attt de måstee betala An
nders merr eftersom
m
det är endda sättet attt få in maanliga cheefer inom området.
o
Aidas
A
cheff
avvisar ddärför hennnes krav om
o mer i löön.
Aida konntaktar då Vision
V
efttersom honn anser attt hon har mindre
m
lönn
än sin maanliga kolllega just på
p grund aav att hon är kvinna..
1. Vaad kan Vission göra i situationeen?
2. Om
m Vision väljer
v
att tvista, hur ska detta gå till?
3. Om
m Vision vväljer att tvista, hur hanterar Vision
V
situ
uationen ppå
arbbetsplatsenn där medarbetarna (varav måånga Visio
onmeedlemmar och poten
ntiella meddlemmar finns)
f
tyck
ker att
Vission bordee fokuseraa på dem iistället för att lägga ner så
myycket tid på
p en chef som ändåå har så braa betalt?
4. Kaan Visionss ställningsstagande ooch ageran
nde bli rek
kryterandee?
o utse enn rapportö
ör som skaa redovisa i
Diskuteraa frågan i gruppen och
storgruppp. Som synnes av fråg
geställninggarna är syftet bådee att hanterra
den rättslliga frågann om even
ntuell diskrriminering
g samt att hantera
situationeen på arbeetsplatsen.
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