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Tack för Ditt brev till DO den 5 maj 1998 . Enligt DO:s uppfattning
finns det emellertid inte tillräckligt underlag för att DO i en domstolsprocess
skulle kunna göra sannolikt att Du har diskriminerats av Din arbetsgivare
just på grund av Ditt etniska ursprung .
Mot bakgrund av det anförda vidtar jag inte någon ytterligare
åtgärd med anledning av Din hänvändelse hit utan avslutar ärendet .
Med vänlig hälsning
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DO
Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering

I Ert brev skriver Ni :
"För att DO skall kunna ta ställning till om det finns anledning att driva fallet vidare behöver jag få
veta om Du fortfarande anser att Du är diskriminerad på grund av Ditt etniska ursprung och i så
fall i vilka hänseenden. Du bör ange tidpunkter för särbehandling och om personer i likartad
situation med annan etnisk tillhörighet finns att jämföra med. D O kan inte ta upp händelser som ägt
rum längre än två år tillbaka i tiden, om ett konkret förhållande inte fortfarande består . Om inte Du
har hört av Dig till DO inom tre veckor, avser jag att avsluta ärendet ."
Jag anser fortfarande att jag är diskriminerad på Vasalundskolan . Min situation är nästan likadan
som den var för två år sedan, då jag skrev min anmälan .
Under de senaste två åren fick jag inte undervisa matematik eller något annat ämne för vanliga
elever på Vasalundsgymnasiet och det fanns ingen annan orsak bara att jag var utomnordisk
invandrare .
De som undervisar i matematik på Vasalundsgymnasiet är enligt skolkatalogen följande :
Aastrup Lena, Andersson Mona, Björkgren Ingrid, Engwall Berit, Koivumäki Eero, Laurell Göran,
Perman Gunnar, Ruokalainen Esa, Sjöberg Sten, Ölander Bo G .
Enligt min vetskap har inga av ovanstående gymnasielärareutbildning i matematik (svensk
utbildning) som jag . Några av de har inga kunskaper eller eftergymnasiala utbildning i matematik,
men de är svenskar eller finnar som är uppväxta i Sverige .
Jag får inte vikariera för de schemalägda lärarna, och eleverna får istället lärarlösa-lektioner för att
inte bli utsatta av en invandrarlärare . Jag gör nästan enbart "stödundervisning" för elever som
söker "stöd", men mycket sällan söker "stöd" eftersom betygsättningen i Vasalundskolan brukar
vara efter "skolarbete" eller social härkomst istället för kunskap .
Detta drabbar mest invandrarelever som utgör ungefär 40 % av alla elever i Vasalundskolan .
Jag är tvungen att sysslolöst närvara i skolan även om jag känner mig sjuk eftersom jag har inte rätt
för sjuklön, som alla andra har . (02-09 februari i år fick jag löneavdrag för "Tjänstledighet", som
jag har aldrig sökt i stället för sjukpenning)
Jag har fått en skada i foten som förvärrades genom överbelastning och efter tre operationer har jag
ständigt smärta och går fortfarande med en krycka, men detta hindrar mig inte att kunna göra ett normalt
lärarearbete .
Det låter konstigt att Ni skriver : "DO kan inte ta upp händelser som ägt rum längre än två år tillbaka i
tiden" eftersom jag har skrivit min anmälan för två år sendan och under tiden har inte blivit utredd någon
av min anmälningarna, bland dem att min lön som var mindre än de andras som inte följde inte tariffen
under flera år .
Med vänlig hälsning

Bruno Kevius

