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Seksuell trakassering i arbeidslivet
LO i Sverige har publisert Likestillingsbarometer for 2015. Årets fordypningskapittel omhandler seksuell
trakassering.
Etter det vi kjenner til publiserer SSB tall om arbeidsforhold og arbeidsmiljø hvert 3. år (sist i 2013). Tall
over omfang av seksuell trakassering i Norge er en del av denne publikasjonen.
Spørsmålene som stilles i SSBs undersøkelse har ikke samme omfang som den svenske undersøkelsen.
Fellesforbundets likestillings- og likeverdsutvalg ønsker å vite mer om omfanget av seksuell trakassering
blant forbundets medlemmer i hotell og restaurant. Den svenske undersøkelsen omfatter også handel og
helse og sosial. Det vil være interessant å se tallene i Norge også for disse områdene.
I tillegg til områdene nevnt over vil det også, i likhet med den svenske undersøkelsen, være av interesse å
se tallene for, det de i Sverige kaller "Arbetaryrken" og "Tjänstemannayrken". For Fellesforbundet vil det
da være naturlig at undersøkelsen også omfatter blant annet Byggfag, Bil og industri.
Vi ber LO igangsette arbeid med innhenting av tall etter eksempel fra den svenske undersøkelsen. (hele
publikasjonen ligger vedlagt). For å gjennomføre undersøkelsen anbefaler vi at LO tar kontakt med Fafo.
Fellesforbundets likestillings- og likeverdsutvalg antar resultatet av en norsk undersøkelse ikke vil bli så
ulikt resultatet i Sverige. LO bør derfor allerede nå planlegge kampanjer i forbindelse med
offentliggjøring av resultatet. Vi foreslår at en slik kampanje kan være en del av LOs 8. mars markering i
2016.
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