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Karriär och nätverkande utan sexism på Chalmers 
När en av Nordens största arbetsmarknadsmässor för studenter drar igång på 6 
februari, är det med andra mål än vanligt. Arbetet mot sexism på Chalmers  fortsätter 
ihärdigt och mässan blir en extra viktig plattform eftersom den också inkluderar 
näringslivet. Därför har Chalmers rektor och mässans projektledare gemensamt gått ut 
och vänt sig direkt till både besökare och utställarna med ett tydligt budskap: en 
mässa med nolltolerans mot sexism. 

I meddelandet som går till alla som arbetar i en monter står det bland annat: 

” Vi har nolltolerans mot sexism i alla former och oavsett vem som utsätts och utsätter. Denna 
trygghet är extra viktig för studenterna eftersom de befinner sig i en slags beroendeställning när 
det kommer till framtida arbetsgivare. I år kommer vi också utmana besökarna att ställa frågan 
till er utställare: Hur jobbar ni med jämställdhet hos er?” 

En av flera förändringar är ett förtydligande att alla utställare godkänt studentkårens 
jämlikhetspolicy för att få delta i mässan. En annan är en tydlig chain-of-command där de 
som arbetar på mässan snabbt och enkelt kan rapportera till projektledaren om något händer. 
Vi kallar arbetet för ”A fair fair”. Allt går under flaggen Chalmers mot sexism som drog igång 
under hösten 2017.  

Chalmer rektor Stefan Bengtsson om Chalmers mot sexism: 
”Nu får det inte vara tyst längre på Chalmers! Låt oss tala öppet om vardagssexismen, och lyssna 
på varandra. Det är ett absolut nödvändigt första steg för att på allvar nå jämställda villkor.” 

För studenterna ska det skapa extra trygghet i en sårbar situation där många vill hitta ett 
sommarjobb, exjobb eller knyta viktiga kontakter. Ingen ska behöva tumma på sina 
värderingar eller misstro sin magkänsla om något inte känns bra. Dessutom uppmuntras 
studenter också prata med företagen om vad en bra arbetsplats är, särskilt när det kommer till 
jämlikhet och jämställdhet. A fair fair blev också en två minuters informationsfilm i veckan: 
https://vimeo.com/253246994 
 
”Oavsett om du besöker mässan eller representerar ett företag ska du veta att sexism och rasism 
inte tolereras och att det får konsekvenser och följs upp.” Olof Svanberg, projektledare CHARM 
2018. 
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