Övniing
Case 3 D
Diskrim
minering
Erik är 299 år och har
h arbetat som HR-kkonsult seedan exam
men 6 år
tillbaka. H
Han arbetaar inom en
n förvaltniing i Stock
kholm Staad och
känner attt han gärnna skulle vilja
v
komm
ma till en annan
a
förv
valtning föör
att utveckkla sig inoom yrket. När
N en tjännst utlysess på dennaa söker Errik.
Han kom
mmer tillsam
mmans med
m 4 andraa på interv
vju. Efter intervjun
meddelass Erik att han
h inte haar fått tjännsten och att
a den gåttt till en
sökande ssom är 47 år gammaal. När Errik efterfråågar dennees meriter
visar det sig att Eriik har läng
gre erfarennhet av yrk
ket än den
n som fickk
tjänsten ooch anser sig då vara mer kvaalificerad. Erik kontaktar
därefter cchefen som
m tagit besslutet om aatt anställa den andrre personeen.
Han får tiill svar attt det krävss en viss åålder och pondus
p
förr att klara av
att genom
mföra uppggifterna påå ett tillfreedsställand
de sätt i deenna
förvaltninng.
d
anserr Erik att hhan blivit åsidosatt på
p grund aav
Mot bakggrund av detta
sin ålder och kontaaktar därfö
ör Visions avdelning
g.
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 medllemmar i
Vission och potentiella
p
a medlemm
mar finns)) också ansser att Erikk
är alldeles föör ung för att kunnaa klara av jobbet.
j
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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