
Inspirationsdagen 4:e maj

08:00 - 09:00 
Frukost 

10:00 - 10:15
Paus

09:00 - 10:00
Zinat Pirzadeh 

”Stå upp för dina rättigheter!”
En av Sveriges mest uppskattade föreläsare och komiker 
startar dagen i Växjö med en härlig mix av allvar och 
humor. Förbered dig på en späckad timma där bl a mång-
fald och mod blandas med kulturkrockar och sociala ko-
der. Skratt och gråt i en salig blandning. Vi tror att detta 
pass lägger grunden för resten av dagen - och ger energi så 
det räcker för en lång tid framöver!

”Varför är Vision ett 
feministiskt förbund?”
Varför är Vision ett feministiskt förbund och vad finns att 
vinna på ett feministiskt handlande? Detta reder Gustav 
Södling, socialsekreterare och styrelseledamot i Visions 
Linköpingsavdelning och Lisa Svensson, Ordförande i 
Norrköpings kommunavdelning och initiativtagare till 
Visions ställningstagande som feministiskt förbund, ut 
under ett seminarium om att skapa en feminism för alla.

10:15 - 11:15
Lisa Svensson och 
Gustav Södling 

”Vägen till framtidens arbetsplats” 
Finns det något du skulle vilja förändra på din arbets-
plats? Något som kunde vara bättre? I denna föreläsning 
inspirerar Thomas Brunkert till hur vi i fem enkla steg 
kan bli framgångsrika i förändringsarbete på arbetsplat-
sen. 

Thomas arbetar som regionombudsman på Visions center 
i Västerås och är utbildad personalvetare och projekt-
ledare. Process- och verksamhetsutveckling är Thomas 
specialområden. 

10:15 - 11:15
Thomas Brunkert
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”Globalt fackligt arbete”
Vision stöttar fackförbund i bl a Turkiet, Swaziland och 
Honduras. Vi sitter i styrelsen i både globala och europe-
iska fack. Hur hänger allt ihop och hur hänger det ihop 
med vår fackliga vardag i Sverige? Visions internationella 
sekreterare Mikael Ruukel berättar om Visions interna-
tionella arbete.

”Ungas syn på framtidens arbetsliv och 
generationsväxlingen inom facket.”
Ungas syn på framtidens arbetsliv och generationsväxlingen 
inom facket. Vilka är Generation Y? Vad kännetecknar 
generationen? Och hur kan Vision jobba med generations- 
växlingen och skapa engagemang hos de yngre medlem-
marna? Moa Persdotter och Andrea Hallberg är studerande- 
representanter i Visions förbundsstyrelse och höll sin 
uppskattade föreläsning under förbundsmötet 2016.

”Tillsammans skapar vi ett  
mänskligare arbetsliv”
Vision har ställt frågan till medlemmarna om hur vi 
vill ha det på jobbet. Beskedet var tydligt – vi vill ha ett 
mänskligare arbetsliv där ingen blir sjuk av stress. Allde-
les för många blir idag sjuka av stress. Målsättningen är 
nu att halvera de nya sjukskrivningarna fram till år 2020.
Vi har såklart även frågat medlemmarna vad som bör för-
ändras för att minska stressen på jobbet. Medlemmarnas 
förslag har vi tagit till vara och ska nu göra verklighet av 
runtom på arbetsplatserna. 

Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande kom-
mer att berätta om Visions fyra förslag på lösningar, för 
att alla ska få ett mänskligare arbetsliv.

11:30 - 12:15
Mikael Ruukel

11:30 - 12:15
Moa Persdotter 
och Andrea Hallberg

13:00 - 13:30
Veronica Magnusson 

11:15 - 11:30
Paus

13:30 - 13:45
Paus

12:15 - 13:00
Lunch



”Det finns ingen gräns!”
På en skylt på flygplatsen i Karlstad står det ”Där ni an-
dra ser svårigheter, där ser Anders möjligheter”. Anders 
Olsson, paralympicsmedaljören även kallad Järnmannen 
från Hagfors, berättar om sin resa och håller en inspira-
tionsföreläsning om vad som går att göra när man har 
bestämt sig för att göra det. 

Från ord till handling – crash course  
i mänskliga rättigheter del 1
Hur kan vi alla bli vinnare på mer inkludering, jämlikhet 
och jämställdhet. Vi reder ut begrepp och går igenom hur 
en som person, organisation eller företag kan jobba bättre 
med likabehandling och mänskliga rättigheter. Mångfalds- 
utvecklaren Suzana Mocevic tilldelades Vision regionala 
pris för mänskliga rättigheter 2015 efter ett långsiktigt och 
framgångsrikt likabehandlingsarbete i Växjö kommun. 
Suzana är en inspirerande och underhållande talare som 
här ger bakgrundskunskaper och verktyg att jobba med 
likabehandlingsfrågor på riktigt – inte bara på pappret.

Från ord till handling – crash course i 
mänskliga rättigheter del 2

”Att skapa engagemang”
”Hur byggs en kampanj så att budskapet når fram och 
engagemang skapas? Visions förbundsstyrelseledamot och 
ordförande i Nyköpingsavdelningen Dalia Eid har genom 
sitt fackliga engagemang och sin kampanjutbildning från 
Harvard University samlat på sig teorier och erfarenheter 
om hur man skapar förändring genom att samla engage-
mang kring en fråga.”

13:45 - 14:45
Anders Olsson

13:45 - 14:45 
Suzana Mocevic

15:00 - 16:00
Suzana Mocevic

15:00 - 16:00 
Dalia Eid

14:45 - 15:00 
Paus


