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Föreningen STOPP välkomnar utredningen och dess förslag om ett nationellt centrum för kunskap om
och utvärdering av arbetsmiljö, som ska heta Nationellt arbetsmiljöcentrum. Vi delar dock den oro
som kommer till uttryck i bilaga 3 för att forskningen om arbetsmiljö sedan 1990-talet har fått en
alltmer undanskymd position i forskningspolitiken och sedan dess fått mindre resurser jämfört med på
1970-80-talen.
Det behövs ett nationellt arbetsmiljöcentrum som inte bara sammanställer forskning utan också har
resurser att, om inte forska själva, så åtminstone kunna uppdra åt andra att forska inom områden där
det finns behov av det och där luckor i forskningen finns. Det är precis som direktivet säger att
kunskapsläget särskilt behöver förstärkas när det gäller kvinnodominerade branscher och arbetsplatser
där stress och därmed sammanhängande problem är vanligt förekommande.
Med dagens teknik och behov av att ta till vara kraften i Sveriges inland ställer vi oss bakom förslaget
på s. 206 om en liten forskarbaserad nod som engagerar forskare och andra specialister eller ett litet
nav på ett lärosäte eller myndighet, som i sin tur samverkar med regionala noder runtom i landet. Detta
nav skulle kunna vara placerat vid Mittuniversitetet i Östersund. Där finns den kända doktorn i
psykologi, Agneta Sandström, som är expert på vad stress och utmattningssyndrom innebär. Östersund
ligger också nära Norge där den världsledande professorn i arbets- och organisationspsykologi, Ståle
Einarsen, finns.
För övrigt är det viktigt att i arbetet inte bara ta med partipolitiker, forskare och arbetsmarknadens
parter, utan även civila samhällets engagemang för arbetsmiljön. Vi stödföreningar för
arbetsplatsmobbade är en resurs i samhället,vilket Arbetslivsdelegationen såg 1999. Vi är en
folkrörelse som värnar individen i arbetslivet, ett komplement till andra folkrörelser. Folkrörelserna är
en viktig kraft som för samhällets utveckling framåt.
Förutom ett kunskapscentrum för arbetsmiljö i allmänhet vill vi att ett resurscentrum för dem som
drabbas av kränkande särbehandling i arbetslivet inrättas efter den modell som föreslogs av
Arbetslivsdelegationen i betänkandet Individen och arbetslivet s. 263-269. En annan idé som vi driver
är en löntagarnas rättsskyddsbyrå, som ska ha jurister knutna till sig och jobba självständigt med sina
egna stadgar, men finansieras t.ex. av fackförbunden med ca 5 kr per medlem och år.
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