Anmäl sexuella trakasserier på trafikskolan!
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Enligt en undersökning Svenska Dagbladet har gjort bland kvinnliga studenter på
Stockholms universitet har 17 procent upplevt sig blivit sexuellt trakasserade under
körlektion. - Detta är fullständigt oacceptabelt och i det närmaste obegripligt, säger
Berit Johansson, förbundsordförande i STR.
- Det finns inget försvar för detta beteende och en elev som upplever sig kränkt, ska naturligtvis inte finna sig i det
utan klaga till utbildningsledaren på skolan, be att få byta lärare eller skola. Får man inte gehör hos skolan, kan
man vända sig till STR:s reklamationsnämnd eller till STR:s kansli. Man kan naturligtvis också vända sig till
polisen och anmäla, eller till kurator eller ungdomsmottagning.

- Det viktiga är att man inte stillatigande accepterar. Våra medlemmar är arbetsgivare och kommer detta inte till
deras kännedom, kan de inte agera. Våra egna efterforskningar visar också att när ett problem kommer till
arbetsgivarens kännedom, agerar man och det har bl a lett till varningar och uppsägningar.

- Vi har jobbat med frågan under flera år, haft samarbete med DO och bland annat gått ut med rekommendationer
till våra medlemmar kring språkbruk. Sedan vi fick kännedom om Svenska Dagbladets enkätundersökning har vi
agerat på flera plan, bland annat har vi utarbetat ett nytt diskussionsmaterial - inklusive en lärarhandledning - om
etik och moral kring bl a språkbruk och fysisk kontakt i utbildningssituationen, diskuterat frågan på ett
ordförandeseminarium, inventerat problemet i en medlemsenkät och belyst frågan i vår branschtidning Mitt i
trafiken.
STR:s reklamationsnämnd har sedan flera år skärpt sina bedömningar när det gäller sexuella trakasserier.
- Om sexuella trakasserier är lika vanligt förekommande i övriga landet som undersökningen bland studenterna
på Stockholms universitet indikerar, är vi bestörta över att trakasserierna så sällan anmäls, säger Berit
Johansson. Vi skulle gärna ta del av hela undersökningen för att i detalj kunna analysera resultatet och ta med
oss i vårt åtgärdsarbete.

- Vi önskar att beteendefrågorna får större utrymme på trafiklärarutbildningarna. De borde ingå som en naturlig
del i kursplanen. Vi hoppas att både Yrkeshögskolan och de enskilda trafiklärarutbildarna tar det här med sexuella
trakasserier på lika stort allvar som vi gör, avslutar Berit Johansson.

För ytterligare information kontakta:
Berit Johansson, förbundsordförande, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, tel 0705-958523

Sveriges Trafikskolors Riksförbund har 630 trafikskolor som medlemmar. Dessa skolor sysselsätter drygt 2000
trafiklärare, specialiserade på utbildning av förare av bil, buss, lastbil och tvåhjulingar samt trafiksäker och
miljövänlig körning. Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.
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