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INTERNATIONALEN FÖR 

STATS- OCH KOMMUNALANSTÄLLDA 
 

Låt oss göra detta möte till en trygg miljö 

Inga sexuella trakasserier 
 

 ISKA vill att detta möte skall vara en trygg miljö för både män och kvinnor. 

 Med den ökande medvetenheten om de obehag och problem som sexuella tra-

kasserier orsakar, vill ISKA uttrycka sitt klara avståndstagande från allt uppträ-

dande som kan uppfattas som stötande. 

 

Vad är sexuella trakasserier? 

 

Sexuella trakasserier är när någon gör ovälkomna sexuella närmanden, i ord, hand-

ling eller med gester, öppet skymfande uttalanden eller könsdiskriminerande kom-

mentarer, som är stötande för personen ifråga och som gör att vederbörande kän-

ner sig hotad, förödmjukad, hunsad, trakasserad, eller som påverkar arbetspresta-

tionen, sätter anställningstryggheten på spel eller skapar en hotfull eller obehaglig 

arbetsmiljö. 

 

Sexuella trakasserier omfattar en lång rad sexuella närmanden som 

 onödig fysisk kontakt, beröring eller klapp 

 ovälkomna anspelningar, skämt, kommentarer om utseende och grova glåp- och 

speord 

 skamliga och komprometterande förslag 

 pornografiska bilder på arbetsplatsen 

 krav på sexuella tjänster 

 fysiskt övervåld 

Källa: Internationella Arbetsbyrån 

 

 Som fackföreningsmedlemmar tror vi inte att det skall uppstå några problem av 

den här typen. 

 Om Ni ändå skulle vilja ha råd och stöd under mötet, kan Ni vända Er till ISKAs 

personal. 

 ISKA-personal eller medlemmar från ISKA-förbund, som reser på uppdrag av 

ISKA eller representerar ISKA på möten eller andra evenemang, måste visa re-

spekt för värdlandet, dess invånare och kultur, och ge en god image av ISKA i 

överensstämmelse med organisationens principer. Detta innebär i synnerhet att 

han/hon inte skall köpa eller acceptera sexuella tjänster, varken före, under eller 

efter arbetstid. 

 Dessutom måste all ISKA-personal och alla som representerar ISKA se till att 

mänskliga och kommersiella relationer, som etableras under aktiviteter på ISKAs 

vägnar, uppfyller högsta möjliga normer när det gäller respekten för mänskliga 

rättigheter, miljö och solidaritet. 


