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Jämlikhetsnämnden vill börja med att påminna om att inga fall är för små
och att alla inte kommer leda till formella anmälningar men att det ändå är väldigt
viktigt att lyfta de skadliga mönster och händelser som sker på sektionen och KTH. Det
gör skillnad! Här nedan följer en beskrivning av hur processen ser ut.
I formuläret länkat bredvid kan du anmäla om du känner att du blivit illa behandlad,
trakasserad eller diskriminerad av lärare, annan student eller övrig personal på skolan. Du kan
även anmäla andra som har blivit utsatta eller om det är någonting annat som du känner att vi
bör veta om. Dela bara med dig av den information som du är bekväm med, men ju utförligare
svar som fås av dig, desto lättare blir det att driva fallet vidare.
Den som får in denna anmälan är enbart ordförande för Jämlikhetsnämnden (JämNo) som
sedan skickar det vidare till Lena Salomonson som är gruppchef för vägledning och stöd på
avdelningen för studentservice. Hon ansvarar för utredningen kring illabehandling,
trakasserier och sexuella trakasserier. Beroende på fallet kan ärendet även skickas vidare till
annan behörig utredare. Ordförande för Jämlikhetsnämnden kommer följa upp vad som
händer med ärendet.
Du får självklart vara anonym om du önskar det! Dock utför KTH då inte en officiell
utredning då namn krävs men jobbar självklart med fallet oavsett. Om du delar dina uppgifter
med KTH kommer namnet kunna spridas på grund av offentlighetsprincipen men KTH brukar
göra allt för att förhindra att namnet sprids till obehöriga.
Alternativt kan du välja att vara anonym för KTH men dela dina kontaktuppgifter med JämNo
så kan hen driva fallet åt dig. Fortfarande kommer inte KTH kunna göra en officiell utredning
men vi kan återkoppla med dig om det skulle behövas mer information samt informera om
vad KTH gör.
Om du inte vill fylla i formuläret så kan du kontakta Jämlikhetsnämndens ordförande direkt,
antingen i person, mail (illabehandling@w-sektionen.se) eller med telefon (personliga
kontaktuppgifter i formuläret). Du kan även mejla Lena Salomonson direkt på lenaas@kth.se,
vice ordförande för Jämlikhetsnämnden (kontaktuppgifter i formuläret) eller sektionens
Säkerhetsombud (SOS), gr8n@w-sektionen.se.
Formuläret och dokumentet har tagits fram av Jämlikhetsnämnden på Sektionen för Energi och miljö för att
förenkla och informera om tillvägagångssätt för anmälan av illabehandling, trakasserier och diskriminering. Har
ni några frågor om detta så kontakta Jämlikhetsnämndens ordförande och vice ordförande på mejl,
jamlikhet@w-sektionen.se.

