När blir det diskriminerande att mobba?
Vad är det som gör att människor är så rädda för att ta ställning för svaga, utsatta
individers lika rättigheter i samhället? Varför vill vi inte kännas vid när någon av våra
nära blir utfrusen ur gemenskapen oavsett om det är på jobbet, fritiden eller i
föreningslivet?
Det börjar bli hög tid att sätta ner foten, våga säga stopp – nu får det vara nog. Våra
politiker har gjort det vad gäller skolelever där nolltolerans gäller för mobbning. När
kommer motsvarande nivå för alla de som utsätts för mobbning/kränkning på våra
arbetsplatser? Det finns ett bra dokument (AFS 1993:17) som är arbetsmiljöverkets
föreskrift om kränkande särbehandling i arbetslivet – ett dokument som borde vara
mer bundet till arbetsmiljölagen än vad det är i dagsläget. Visst det står att
samverkan ska ske mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket ofta sker vad gäller
den fysiska arbetsmiljön, medan den psykosociala ”glöms” bort, kanske för att den är
obehaglig att ta i – desto viktigare att göra det!
Dessutom så frågar jag mig varför inte kränkande särbehandling ingår i
diskrimineringslagen? Räknas det inte in som diskriminering om man blir mobbad?
Kan det vara så att beslutsfattarna inte vågar ta ställning och sätta ner foten? Detta
tillsammans gör så att 300 000 människor årligen antingen hamnar i direkt
utanförskap alternativt tvingas lida i tystnad med följdsjukdomar såsom PTSD eller
utmattningsdepression och längre sjukskrivning.
För mig är det en uppenbar form av diskriminering eftersom resultatet ofta blir att den
mobbade hamnar efter i löneutveckling, blir fråntagen sina arbetsuppgifter eller blir
klassad som besvärlig i allmänhet och inte får lika förutsättningar i synnerhet till
utveckling i företaget som vilken annan anställd som helst.
Nu är det dags att visa vart skåpet ska stå, inför kränkande särbehandling i
diskrimineringslagstiftningen nu och ge alla de människor som tappat tron på en
möjlighet att komma tillbaka åter en chans att visa att de kan!
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