Övniing
Case 2 D
Diskrim
minering
Mustafa aarbetar meed miljöko
ontroll på kommunaala bostadsbolaget i
Mellanstaad. Han haar arbetat på tjänsteen i sju år och
o är enssam på
denna tjäänst på bollaget. Und
der de sistaa två åren har Mustaafa upplevvt
m han ansser att han
att han innte har fåttt den löneö
ökning som
n är värd.
Han har bbland annaat jämfört med vad driftsingeenjörerna fått,
f som
enligt honnom är ettt korrekt påslag.
p
Dåå Mustafa påtalar
p
deetta för sinn
chef får hhan till svaar att det har
h kommiit in klago
omål. Delss har det
kommit ffrån hyresggäster, meen också fr
från kolleg
gor om att Mustafa hhar
svårt att ggöra sig föörstådd. Chefen
C
sägger att då han
h därförr gör ett
sämre jobbb kan hann inte få högre
h
lön. D
Det har occkså framk
kommit
uppgifterr på att hann är ”besv
värlig” att hha och gö
öra med, viilket ocksåå
påverkat hans löneeutveckling
g.
Mustafa hhar varit i Sverige i 30 år. Haan har gått igenom hela
h det
svenska uutbildninggssystemett och sedan
an dess hafft arbeten som varit
relevantaa för utbilddningen. Mustafa
M
bllir synnerlligen upprörd över
detta beskked och koontaktar Visions
V
kluubb på bolaget.
1. Vaad kan Vission göra i denna sittuation?
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 av Visions
V
meedlemmar och poten
ntiella meddlemmar finns)
f
hålller med
arbbetsgivaren om att Mustafa
M
ärr besvärlig
g och gärn
na skulle s e
att han slutadde på arbeetsplatsen..
4. Kaan Visionss ställningsstagande ooch ageran
nde bli rek
kryterandee?
Diskuteraa frågan i gruppen och
o utse enn rapportö
ör som skaa redovisa i
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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