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YS-forbundet Negotia advarer:
Mer «uønsket oppmerksomhet» i Norge enn i EU
YS-forbundet Negotia har gjort en analyse basert på materiale fra Eurofound - Det
europeiske kontoret for bedring av arbeids- og levevilkår. Den avdekker at både
kvinner og menn i Norge i større grad enn i EU, utsettes for «uønsket
oppmerksomhet». – Dette er ikke bra og underbygger vårt krav om at bekjempelse
av trakassering må intensiveres, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.
YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av statistikkmateriale hos
Eurofound. Tallene viser at både kvinner og menn i Norge utsettes for mer
«uønsket oppmerksomhet» enn tilsvarende i EU.
-

Enhver trakassering eller diskriminering av arbeidstakere er uakseptabel.
Dette er noe Negotia mener det må rettes mer søkelys mot. Vi har gjort en
dybdeanalyse av materiale fra Euofound. Den viser at 21% av kvinner i
Norge mot 17% i EU, og 16% av menn i Norge mot 15% i EU, utsettes for
«uønsket oppmerksomhet» (subject to adverser social behaviour). Det er
sikkert nyanser i svarene som er gitt, men problemstillingen er tydleig
aktuell i hele Europa, forteller Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia:
- Tallene fra Eurofound bygger på innsamlet data i hele EU og EFTA, og må
etter min mening forstås i sammenheng med trakassering. Mange er klar
over at dette skjer, men jeg tviler på at arbeidsgivere og folkevalgte i Norge
var klar over omfanget og at Norge kommer så dårlig ut.

YS-forbundet Negotia krever tiltak og oppfølging
-

Negotia mener myndighetene må ta ansvar for å iverksette arbeid for å
bekjempe slik adferd, blant annet gjennom øremerket tilskudd til
Arbeidstilsynet og klar prioritering av arbeidet for fremtidens lederskap, sier
Korsmo: - Lovverket må gjennomgås for å tydeliggjøre hvor ansvaret for å
håndtere trakassering og diskriminering ligger, herunder at arbeidsgiver har
et særskilt ansvar. Samtidig må det innføres klare frister som sikrer rask
oppfølging av alle trakasseringssaker.
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Fakta:
Det Europeiske Institutt til Forbedring av Leve- og Arbeidsvilkårene (Eurofound) er et tresidet EU-kontor,
som har til oppgave å formidle kunnskap innen områdene sosialpolitikk og arbeidsrelatert politikk.
Eurofound ble opprettet i 1975 med det formål å bidra til planlegging og utforming av bedre leve- og
arbeidsvilkår i Europa på baggrund av sammenliknbare opplysninger, forskning og analyse. Gjennom
EØS-avtalen deltar Norge i dette arbeidet.
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