
 

 

Diskrimineringskoll- en facklig fråga 
Är du fackligt aktiv och vill känna dig trygg med att agera vid diskriminering på 
arbetsplatsen? Rättighetscentrum Västerbotten erbjuder utbildningar inriktade på 
fackets roll för att skapa inkluderande arbetsplatser som förebygger och hanterar 
diskriminering.  
 

Utbildningarna vänder sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud eller 
ombudsperson. Du får kunskap kring diskrimineringslagen och handfasta råd om vad du 
kan göra när en medlem upplever sig diskriminerad.   

  

Två delar om diskriminering  

Utbildningen består av två olika delar som kan kombineras eller bokas fristående. Under 
utbildningarna varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och 
diskussioner som skräddarsys för att passa gruppens storlek och behov. Utbildningarna 
kan anpassas för att genomföras i ett fysiskt eller ett digitalt rum. Du får också med ett 
sammanfattande kompendium efter genomförd utbildning. 

 

Lagens ramar  

Vad bedöms som diskriminering enligt lag och vad är fackets roll? I denna utbildningsdel 
fokuserar vi på diskrimineringsförbudet och skyddet mot diskriminering i arbetslivet. Du 
får en ökad förståelse för hur diskriminering i arbetslivet kan upplevas och vad det får för 
konsekvenser.  Vi lyfter hur facket kan vara delaktiga i skapandet av en kultur där det 
finns utrymme att arbeta för en mer jämlik arbetsplats men också lyfta brister och 
hantera diskriminering. Du får också fler strategier för kunna stötta medlemmar som 
påtalat diskriminering.   

Tid 2-4 timmar  

 

Ett arbetsliv där alla får plats!  

Hur kan facket främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen? Här går vi in på 
fackets roll för att förebygga diskriminering. Vi beskriver hur arbetet med aktiva åtgärder 
kan bedrivas och vad lagen kräver. Utbildningen ger exempel på hur ett målinriktat 
arbete med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter kan utformas. Vi 
utgår ifrån konkreta situationer och samtalar kring hur facket kan driva på, bevaka och 
följa upp arbetsgivarens arbete för att skapa inkluderande arbetsplatser.  

Tid 2-4 timmar  

 
Kontakta oss för att boka en utbildning eller få mer information!  
E: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se T: 090-14 37 66 
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