Namnet Cresco är hämtat från det latinska ordet
crescera som betyder växa.
Vi vill bidra till att er kompetens växer.

Diskriminering i arbetslivet
Varför är det viktigt?

Den här kursen erbjuder dig möjlighet att erövra kunskaper om Diskrimineringslagen och
hur du kan arbeta praktiskt i organisationen för att motverka diskriminering.
Varför ska jag delta?
Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om Diskrimineringslagen och de aktiva åtgärder
som lagstiftaren kräver. Vidare syftar utbildningen till att du ska erövra kunskaper för att
förebygga diskriminering. Kursen riktar sig till dig som arbetar med personalfrågor, är ansvarig
för arbetsmiljö, har fackligt uppdrag eller är allmänt intresserad av arbetet mot diskriminering i
arbetslivet.
Vad lär jag mig?
- Veta vilka de sju diskrimineringsgrunderna är
- Kunna vidta de aktiva åtgärder som krävs för att motverka diskriminering
- Känna till de fem områden där aktiva åtgärder krävs
- Veta vad arbetsgivaren måste dokumentera
- Förstå vikten av samverkan med arbetstagarna
- Vara mer normkritisk
- Förstå de aktiva åtgärdernas kretslopp
- Veta vad diskrimineringsersättning är
- Veta hur bevisbördan i diskrimineringsärenden är fördelad
Hur lär jag mig?
Inkluderande föreläsning där dialog med deltagarna är väsentligt. På whiteboarden ritas
modeller upp och begrepp reds ut. Små grupparbeten där du får resonera med andra deltagare.
Hur lång tid bör jag avsätta?
Förkunskaper: Det är en fördel att ha gått någon utbildning inom arbetsrätt eller arbetsmiljö
men är inget krav. Att praktiskt ha arbetat med diskrimineringsärenden är också en fördel då du
kan bidra med dina praktiska erfarenheter och bygga vidare på dem.
Litteratur: Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok av Lena Svenaeus utgiven 2019 (ingår i
kursavgiften). Vad är diskriminering? En facklig handbok av Lena Svenaeus utgiven 2019 (ingår
ej i kursavgiften).
Kursledaren: Roger är pedagogisk, kunnig och inkluderande. Han har 25 års erfarenhet av
praktisk tillämpning av arbetsrätt och arbete mot diskriminering, både som facklig företrädare
och arbetsgivare. Han har en lärarexamen i vuxnas lärande och har varit lärare i 11 år. Roger har
universitetsutbildning i arbetsrätt och har gått kurser med landets främsta arbetsrättsjurister.
Han har kört kurser i arbetsrätt, diskriminering och ledarskap under många år.
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