Pressmeddelande 2017-09-25
Securitas har medgett diskriminering av anställd
En anställd vid Securitas utsattes för nedsättande rasistiska kommentarer av personer i
arbetsledande ställning i samband med ett möte. På grund av detta och en rad andra
anmälningar om diskriminering på företaget inledde Diskrimineringsombudsmannen
(DO) en tillsyn. DO konstaterade i sitt tillsynsbeslut att den anställde i samband med
mötet utsatts för diskriminering i form av etniska trakasserier och gav även Securitas
kritik för att företaget efter händelsen inte agerat tillräckligt snabbt för att utreda och
åtgärda trakasserierna.
Med bakgrund i detta stämde Malmö mot Diskriminering (MmD) Securitas vid Malmö
tingsrätt för de trakasserier som den anställde utsatts för och för Securitas
underlåtenhet att agera. Vid förberedelsen av målet vid Malmö tingsrätt medgav
Securitas MmD:s talan. Därmed biföll tingsrätten MmD:s talan och Securitas döms nu för
diskriminering och ska betala 20 000 kr i diskrimineringsersättning till den anställde.
Trots att talan medgavs och trots kritiken från DO och att de chefer på Securitas som
trakasserat den anställde har erkänt vad de sagt så säger Securitas VD Joachim
Källström i en intervju i Aftonbladet (23/9) att det aldrig förekommit någon
diskriminering på företaget.
”En så stor arbetsgivare som Securitas har långtgående krav på sig att arbeta
förebyggande mot diskriminering och en förutsättning för att kunna göra det är att man
agerar när diskriminering sker. Securitas riskerar annars att bryta mot såväl kraven i
diskrimineringslagstiftningen som mot de diskrimineringsklausuler som finns i avtal
som företaget har gentemot staten. Att Securitas helt öppet visar att företaget inte tar
sitt ansvar eller är beredda att arbeta för en förändring visar på hur tandlös
diskrimineringslagen och tillämpningen av denna kan vara i praktiken. Detta visar även
på vikten av att DO och andra statliga myndigheter följer upp när diskriminering sker
för att försäkra att lagstiftningen får genomslag i verkligheten.” - säger Johan Ekblad,
verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering.
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Malmö mot Diskriminering (MmD)
MmD är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för alla människors lika värdighet och rätt
och med att förebygga och motverka diskriminering. Vi är en partipolitiskt och religiöst
obunden ideell förening som bildades hösten 2010. MmD arbetar med kostnadsfri juridisk
hjälp och stöd i diskrimineringsfrågor och med antidiskriminerande opinionsarbete. MmD har
sitt uppdrag i förordning (2002:989) till skillnad från Diskrimineringsombudsmannen (DO),
som har sitt uppdrag i lag (2008:568).

