
I fagbevægelsen kæmper vi for gode løn- og 
arbejdsvilkår for alle. Uanset køn, seksuel orien-
tering, oprindelse og religion. Vi kæmper for lige 
adgang til uddannelse, job og pension. For social 
mobilitet, lige muligheder og ligestilling mellem 
kønnene. Det har vi gjort i rigtig mange år.

Som fagbevægelse kæmper vi også for ar-
bejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Vi er  
forkæmpere og garanter for arbejdspladser, hvor 
offentlige og private lønmodtagere bliver mødt 
med og behandlet med respekt af arbejdsgivere. 
Og hvor medarbejdere tilsvarende møder hin-
anden med respekt, rummelighed og tolerance. 
Arbejdspladser, hvor der er plads til alle, og hvor 
der ikke sker forskelsbehandling på grund af 
køn, etnicitet og tro. Vi vil ikke tolerere krænken-
de adfærd!

Vi er kommet langt, men vi er desværre langt 
fra i mål endnu. De seneste mange ugers eksem-
pler og vidnesbyrd om fysiske overgreb og andre 
former for sexchikane på danske arbejdspladser 
taler for sig selv.

Som toppen af fagbevægelsen stiller vi os 
forrest i kampen for at gøre op med den uac-
ceptable adfærd og sexistiske kultur, der stadig 
findes. Vi ønsker at sætte øget fokus på arbejds-
givernes ansvar ved at skærpe ligebehandlings-
lovens bestemmelser om seksuel chikane.  

Konkret foreslår vi at indføre et ’indirekte objek-
tivt arbejdsgiveransvar’, således at arbejdsgivere 
fremover skal hæfte for chikane, der udøves af 
kolleger, ledere, kunder, klienter og andre, som 
den ansatte i kraft af arbejdet kommer i kontakt 
med, medmindre arbejdsgiveren kan godtgøre, 
at der forud for chikanen har været iværksat 
passende forholdsregler. Tanken er at skabe et 
stærkere incitament hos arbejdsgiverne til at 
leve op til forpligtelsen om at forebygge seksuel 
chikane.

Vi vil i fagbevægelsens top gå forrest for at 
bidrage til den kulturændring, der skal til. Og 
vi skal også se indad. For de samme sexistiske 
kulturer og strukturer kan også findes hos os 
selv – i de fagpolitiske magtrum og på arbejds-
pladserne i fagforeningerne.

Vi forpligter os ligeledes til at tage ledelsesan-
svaret for, at alle trygt kan henvende sig, hvis de 
oplever sexistisk adfærd. Vi vil håndtere det lige 
så professionelt og kompromisløst, som vi gør 
det, når vi repræsenterer fagbevægelsens med-
lemmer, og vi vil håndtere det konsekvent.

Vi har et kæmpe ansvar for at stå op for  
kampen for ligestilling og for at bekæmpe sex- 
isme og fremme en kultur, hvor alle behandles 
med respekt og værdighed.
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