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Ett arbetsliv där alla får plats och 
behövs och som ger möjlighet till 
gemenskap och utveckling.
(Visions framtidsidé)

En framtidsidé kan dock aldrig vara statisk och den blir heller aldrig 
färdig. Använd den därför som utgångspunkt för en diskussion på din 
arbetsplats och i din avdelning eller klubb.
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Visions 
värdegrund

Vision är en demokratisk organisation. Varje medlem har rätt till 
inflytande över och stöd från organisationen.

Vision tror på individens kraft att utvecklas och ta ansvar för det 
gemensamma. 

Vision samlar många yrkesgrupper och arbetsplatsens 
gemenskap är grunden för hur vi organiserar oss. Tillsammans är 
vi starkare än var och en för sig. 

Vision tar ställning i frågor som är viktiga för medlemmarna i 
deras arbetsliv. Vision är ett partipolitiskt obundet fackförbund. 
Det innebär inte att vi är opolitiska. 

Mänskliga rättigheter inkluderar fackliga rättigheter. Vision har 
allas lika värde och respekt för den enskilde som ledstjärna. Där-
för tolererar vi inga former av diskriminering, rasism eller  
kränkande särbehandling. 

Jämställdhet och mångfald är en styrka. Det höjer kompetens-
nivån på varje arbetsplats och inom vår egen organisation. Vision 
säger ifrån när fördomar och myter om människor sprids på  
arbetsplatserna. 

För Vision handlar solidaritet om att aktivt göra skillnad. Det 
präglar vårt arbete på arbetsplatserna, nationellt och  
internationellt. 

Vision är en Fair Union och föregår med gott exempel för ett 
schyst arbetsliv på våra arbetsplatser och utanför vårt lands  
gränser.
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Förutsättningar 
för chefs och 

ledarskap

Vision står upp för allas lika värde, 
inkludering och mångfald på jobbet. 
Med mångfald menar vi en arbets-
plats för alla. Det betyder att alla ska  
kunna vara sig själva på jobbet, att 
arbetsplatserna är öppna för alla och  
att kompetensen är det som ska  
vara avgörande vid en anställning.

I Vision tar vi fasta på arbetsglädje 
– det ska kännas bra att gå till 
jobbet. Vi vill se ett schyst arbetsliv. 
Det handlar om allas rätt till en god 
arbetsmiljö – fysisk, digital och 
social. Arbetsmiljön på jobbet ska  
främja utveckling, nytänkande och 
professionellt arbete. Medlemmar-
nas inflytande över sin arbetssitua-
tion ska öka. Vårt arbetsplatsnära  
arbete identifierar friskfaktorer och  
minskar riskerna för ohälsa.

Hållbart 
arbetsliv – mer 

arbetsglädje

Vision är en Fair Union. Det innebär
 att vi arbetar aktivt för mänskliga och 

fackliga rättigheter och en samhälls-
utveckling med mindre klimatpå-
verkan. Vi arbetar lokalt, nationellt 
och internationellt och bidrar då till 
att nå FNs globala mål för hållbar

 utveckling. På arbetsplatserna är vi 
delaktiga i allt från att ställa sociala 
krav vid upphandlingar till hur verk-
samhetens resepolicy utformas. Att 
vi är en Fair Union innebär att vi

 stolt lever som vi lär.

Fair 
Union

Medlemmarna ska ha rätt förutsätt-
ningar att göra ett professionellt 
arbete. De ska ha möjligheter att 
påverka sin lön och sina villkor. Vår

 lönepolitik har fortsatt fokus på en 
välfungerande löneprocess. Vi efter-
frågar vilka villkorsfrågor som är 
viktiga för medlemmarna och arbetar 
aktivt för att förverkliga dem på alla 
nivåer. Vi fokuserar särskilt på att 
åtgärda de strukturella löne- och

 villkorsskillnader som finns mellan 
kvinnodominerade och mansdomi-
nerade branscher och sektorer.

Löner 
och villkor

Framtidens 
arbetsliv

Vision är aktiva i utvecklingen av
 arbetslivet. Vi driver frågor kring 

kunskaps- och yrkesutveckling, det 
vill säga medlemmarnas möjligheter 
att utvecklas i arbetslivet. Vi bidrar 
till att skapa attraktiva och innova-
tiva arbetsplatser som utvecklar

 medarbetarna och attraherar de som 
är på väg in i arbetslivet. Vi arbetar

 för att alla nyutexaminerade och 
nyanställda ska få en bra introduk-
tion på jobbet. Alla ska känna att 
deras kompetens tas tillvara.

 Medlemmarna har lösningarna på 
dagens och framtidens utmaningar.

Vision ser chefskap som en profes-
sion och anser att chefer ska ha goda  
förutsättningar för att kunna utöva och 
utveckla sitt ledarskap. Det handlar  
om väl fungerande verksamhetssys-
tem, personalansvar för ett rimligt 
antal medarbetare, tydliga mandat  
och administrativt stöd. Vi arbetar  
för att chefer ska ha tid och resurser  
att leda och förbättra verksamheten.  
Chefernas förutsättningar är en 
nyckel till arbetsplatsens möjlighe-
ter att fungera och utvecklas.

Visions
hjärtefrågor
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Vision - en idéburen 
organisation
Vision är en ideell intresseorganisation. Detta avspeglar sig i 
vad vi står för och i hur vi är organiserade, det vill säga vilka 
som kan vara medlemmar, hur vi lägger upp arbetet och vilka 
former vi har för beslut och val.

Vision är en organisation av och för medlemmar som kon-
trolleras av medlemmarna, drivs av eller för medlemmarna 
och betalas av medlemmarna. 

Demokratin i Vision
En stark och effektiv fackförening är demokratisk. Det inne-
bär att det finns:

Demokratisk struktur – allas röster är lika mycket värda                                                                  
och alla har möjlighet att vara aktiva och kunna göra sin röst 
hörd.

Demokratisk organisation – det finns möjlighet att ha  
inflytande både på valet av förtroendevalda och på vilka frå-
gor som ska arbetas med, drivas och hur det ska göras.  

Demokratisk beslutsprocess – sättet att besluta sker i 
demokratiska former och besluten strider inte mot de värde-
ringar som finns i organisationen.

Demokratiska värderingar och principer – innebär att 
människosyn och förhållningssätt bygger på aktiva värde-
ringar som har sin grund i principerna om demokrati.  

Demokrati är ett nyckelbegrepp när det gäller att till exem-
pel besluta om vilken policy som ska tillämpas. Därför blir 
ofta svaret på frågan – ”Vad är en fackförening?” – att det är 
medlemmarna som är fackföreningen.

Det förpliktar
Att vara medlem, förtroendevald eller anställd i en idéburen 
organisation förpliktar. 

En del av vår gemensamma skyldighet är att hålla de de-
mokratiska principerna vid liv och delta i den demokratiska 
processen. 

Alla medlemmar är lika mycket värda och alla behövs i 
organisationen. För att organisationen ska fungera bra är 
det viktigt att alla använder sig av sin organisation och sina 
möjligheter att påverka. Det innebär att det går att påverka 
i olika frågor. Det innebär också att den som inte är aktiv 
frånsäger sig sin påverkansmöjlighet.

I Vision diskuterar vi utifrån våra olika uppfattningar och 
enas om olika beslut. Det är viktigt att säga sin mening och 
uttrycka sin åsikt. Det innebär att det inte kan finns bara en 
enda sanning. Det innebär inte att alla måste dela din åsikt. 

Det innebär också att det kan bli meningsmotsättningar 

som vi behöver hantera på ett konstruktivt sätt – både före 
och efter beslut.

För att vara trovärdiga kan vi inte säga en sak och göra en 
annan. När vi fattat beslut i en fråga agerar vi i Vision i enlig-
het med beslutet.

När vi pratar om demokrati kan vi ha olika bilder av vad vi 
menar med detta. 
Fundera över:
	Vad	betyder	begreppet	demokrati	för	dig?	
 Hur ska en organisation fungera för att du ska uppleva att 

den är demokratisk?

Vad står vi för?
Visions ideologi 
En ideologi har tre viktiga beståndsdelar:

 Värdegrund 
 Verklighetsbeskrivning 
 Handlingsprogram

Ideologin uttrycker sammantaget de tre beståndsdelarna. 
Därför kan man säga att Visions ideologi är hur värdegrun-
den och visionen, men också hur beslut, regler och rutiner 
kommer till uttryck i den fackliga vardagen och i vårt arbete.

De fackliga organisationerna är i grunden folkrörelser. 
Detta präglar vår värdegrund och vårt arbete. Visions ideo-
logi skiljer sig från en politisk ideologi på så sätt att vi inte gör 
och aldrig har gjort anspråk på att ge en fullständig förklaring 
av samhällsutvecklingen.

Vad är ideologi?
Ordet	idelogi	betyder	enligt	Nationalencyklopedin
”	sammanhängande	system	av	(politiska)	idéer	och	värderingar	
som	på	ett	övergripande	sätt	styr	verksamhet	”

Hur är det på din 
arbetsplats? 
Fundera enskilt

 Vem får komma till tals på din arbetsplats?
	Vem	bestämmer	när	det	ska	införas	något	nytt?
 Vilka viktiga frågor kommer aldrig upp till diskussion?
 Vad skulle hända om du tog upp ett ”känsligt” 

     problem på en arbetsplatsträff eller personalmöte?

Gemensam diskussion 

 Hur högt i tak är det på vår arbetsplats?
 Finns diskussionen om de viktiga frågorna?
 Om inte, varför då?
 Vad fungerar bra och mindre bra?
	Hur	kan	vi	på	vår	arbetsplats	få	mer	inflytande?
 Får alla komma till tals?
	Var	finns	det	formella	och	informella	inflytandet					

    över det som händer i vardagen?
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Inflytande
Vem bestämmer i Vision?
Det finns två grundläggande principer – medlemsdemokratin 
och partsförhållandet – som styr hur vi i Vision organiserar 
den lokala verksamheten. Det innebär att varje medlem ska 
ha inflytande:
     Över sitt kollektivavtal 
     Inom Vision – lokalt, regionalt och centralt 
Medlemmen ska kunna påverka både lön och andra arbets-
villkor.

Medlemmarnas inflytande i Vision
Varje medlem kan själv välja hur hon eller han vill få ut mest 
av sitt medlemskap och den individuella nyttan av medlem-
skapet och tillgängligheten. 

Det börjar på arbetsplatsen. Det är där medlemmarna 
diskuterar sin arbetssituation. De väljer också sina fackliga 
företrädare, som representerar dem både i förhandlingar 
med arbetsgivaren och inom Vision när våra krav och idéer 
utformas.

Medlemmarna ska ha möjligheter att delta i det fackliga 
arbetet. Det innebär att Vision erbjuder möjligheter att på-
verka både på den egna arbetsplatsen och i samhället. Det är 
möjligt att delta i träffar på arbetsplatsen, delge synpunkter, 
delta i möten i Vision-avdelningen/klubben eller vara aktiv i 
arbetet med det egna yrkets utveckling.

Vara aktiv själv
De som är aktiva får mer inflytande. Visions medlemmar kan 
vara fackligt aktiva på många olika sätt. Och de som vill göra 
något mer av sitt intresse eller engagemang och kanske vill 
vara mer aktiva har möjligheten att jobba fackligt. Det går 
att arbeta fackligt på många olika sätt och i olika omfattning. 

Det kan vara att bli utsedd till Vision-ombud eller ledamot 
i styrelsen. Det kan också vara att jobba enbart med en spe-
cifik fråga eller att vara yrkesombud. 

Vision har utbildningar för de medlemmar som vill enga-
gera sig fackligt.

Påverka val av förtroendevalda
Medlemmarna kan och ska påverka valet av förtroendevalda. 
Det gäller både att komma med tips och förslag om lämpliga 
personer som ska väljas (nomineras), att anmäla sitt eget in-
tresse till valutskottet. 

Val av förtroendevalda i Vision
I Vision förbereder ett valutskott alla val av förtroendevalda. 
Ett valutskott bidrar till att garantera att det blir demokra-
tiska val. Och självfallet arbetar valutskottet utifrån Visions 
stadgar och valordning.

Lokalt
Varje Vision-avdelning och -klubb har ett valutskott. Det är 
valutskottet som förbereder val av fackliga företrädare. I de 
flesta avdelningar och klubbar sker valet på årsmötet. 

Valutskottet arbetar direkt för medlemmarna. Valutskot-
tets uppgift är att ta fram förslag till en fungerande och aktiv 
styrelse, som medlemmarna har förtroende för och som fö-
reträder alla medlemmar. Det är valutskottet som drar igång 
arbetet med att förbereda valen. Och det är ledamöterna i 
valutskottet som fångar upp medlemmar som är intresserade 
för framtida fackliga uppdrag.

Regionalt
Varje forum i regionen utser representanter till avtalsgrupper. 
På regionmötet väljs representanter till det centrala valut-
skottet.
 
Centralt
Val av förbundsstyrelse förbereds av ett centralt valutskott 
som består av regionala representanter som väljs på region-
mötet. Det centrala valutskottet förbereder nyval, omval och 
fyllnadsval till förbundsstyrelsen och andra val som görs på 
förbundsmötet. 

Valutskottets uppgift
är	att	ta	fram	förslag	till	en	fungerande	och	aktiv	styrelse,	som	med-
lemmarna har förtroende för och som företräder alla medlemmar. 

Påverka val av förtroendevalda
Den som är medlem i Vision kan vara med och påverka valet av 
fackliga företrädare. 

Varje medlem kan:
 Tipsa valutskottet om tänkbara kandidater till fackliga upp-

drag
 Själv anmäla sitt intresse till valutskottet
	Nominera	intresserade	och	tillfrågade	medlemmar	till	fackliga	

uppdrag
	Nominera	lämpliga	intresserade	och	tillfrågade	medlemmar	

till valutskottet
 Delta i valen av fackliga företrädare på årsmötet

Ta reda på
 Hur utses ombud i din avdelning/ klubb?
 Finns det rutiner för hur det ska gå till?
 Hur ofta görs det?
 Vem har hand om och ser till att hålla förteckningen aktuell?
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Hur är du som 
arbetskamrat?
– Testa dig själv!

1.	När	du	blir	irriterad	på	en	arbetskamrat
brukar du…
a)	omvandla	din	irritation	till	konstruktiv
kritik
b)	säga	åt	henne/honom	på	skarpen
c)	fundera	över	vad	du	kan	göra	annorlunda

2.	När	en	kollega	försvårar	för	dig	för	att
hon/han	har	för	mycket	att	göra	brukar
du…
a)	säga	åt	henne/honom	att	vända	sig	till	er
chef
b)	hjälpa	till	och	avlasta	i	den	mån	du	kan
c)	undvika	henne/honom	tills	situationen
förändrats

3.	Om	det	pågår	en	konflikt	mellan	några	kollegor
brukar du…
a)	hjälpa	till	att	medla
b)	berätta	det	för	chefen
c)	hålla	dig	undan

4.	När	en	kollega	har	lyckats	bra	med	en
arbetsuppgift brukar du…
a)	jobba	på	som	vanligt	–	det	finns	ingen
anledning att göra något annat
b)	komma	med	positiv	feedback
c)	inte	märka	det

5.	Om	du	har	gjort	ett	misstag	brukar	du…
a)	försöka	rätta	till	det	utan	att	blanda	in
någon
b)	säga	till	din	chef	och	kollegor	som	berörs
så fort du märker det
c)	låtsas	som	ingenting	och	hoppas	att	det
inte märks

6. Du och dina kollegor är missnöjd med er
chef. Ett krismöte sammankallas. Vad gör
du?
a)	Du	sjukskriver	dig	för	att	slippa	involveras
b)	Du	tar	tydlig	ställning	för	de	åsikter	du
står för
c)	Du	håller	dig	i	bakgrunden	så	mycket	det
bara går

Feedback flest a	–	Du	har	svarat	flest	a!	Det
verkar	som	att	du	har	lite	svårt	att	ta	konflikter.
Tänk på att dina kollegor kan ha svårt att
veta var du står om du hela tiden undviker
att	upplysa	dem.	Risken	finns	att	du	hamnar
utanför även i de positiva situationerna för
att folk blir osäkra på dig. Våga stå för dina
åsikter så kommer du att se en enorm skillnad
runt omkring dig.

Feedback flest b –	Du	har	svarat	flest	b!	Du
vet	vad	du	tycker	och	står	för	det.	Det	är
bra. Men det medför också risker. Ibland
kanske du inte alltid släpper fram människor
omkring dig. Våga stå tillbaka för att se vad
som	händer.	Det	kan	vara	bra	att	lyssna	till
andras åsikter.

Feedback flest c	–	Du	har	svarat	flest	c!	Du
står mest i bakgrunden och avvaktar. Det är
säkert en bekväm plats men i långa loppet
händer	det	inte	så	mycket.	Risken	är	att	folk	i
din omgivning inte vet om de kan lita på dig.
Våga kliva fram ett steg och stå för det du
tycker.	Du	kommer	att	se	en	enorm	skillnad
när du gör det.

Att göra din röst hörd
Vill du ha inflytande? Då är det viktigt att du talar om vad du
vill och för fram dina åsikter. Att öppna upp för dialog med
din omgivning. Att du deltar i samtal och kommunicerar
dina åsikter till de personer du har omkring dig.

Säg vad du tycker och våga stå för dina åsikter. Fördelen-
med att vara tydlig är att andra vet vad du står för, dina kol-
legor kan stötta dina förslag och vara med och utveckla dem. 
Det är baÖverlåt inte ansvaret för att framföra din åsikt åt 
någon annan!

Modet att tala!
Att tala inför andra, särskilt inför större grupper kan vara en 
utmaning.

Att tala och göra sig förstådd är en konst. Och det kan du
lära dig att bli bättre på! Du kan träna dig och lära dig att
uttrycka dina åsikter klart och tydligt.

Några tips när du vet att du ska tala inför andra: 
      Förbered dig, vilka vill du nå?  

 Vad vill du ha sagt
 Fundera över om det finns bakgrundsinformation som  

          de andra behöver för att förstå vad du vill ha sagt
 Krångla inte till det utan formulera det du vill säga så

          enkelt som möjligt
      Är det en fråga som är viktig för dig – tala om det
      Påstå bara saker som du har belägg för
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Att lägga fram 
en idé
Det	finns	många	sätt	att	kommunicera	men	för	att	din	
idé ska uppfattas på bästa sätt är det viktigt att vara 
tydlig.	Hur	skulle	du	formulera	dig?

a)	Jag	har	funderat	på	om	det	inte	skulle	vara	bra	att					
     kanske…
b)	Jag	föreslår	att	vi	ska	göra	så	här…
c)	Vi	pratade	lite	jag	och	en	kollega	om	att	det	skulle		
     vara en möjlighet att…

Några	råd…
Det	är	bra	att	du	vågar	ta	till	orda.	Var	så	tydlig	som	möj-
ligt med det du vill ha sagt, det gör det enklare för andra 
att uppfatta vad du vill. Undvik ord som man, kanske 
och	borde.	Var	istället	tydlig	med	att	du	har	ett	konkret	
förslag. Har du och en arbetskamrat ett gemensamt 
förslag bör ni ta upp det tillsammans

Diskutera
 Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika sätt 

     att tala och samtala?
 Har du några ovanor när du talar?
 Kan du förbättra ditt sätt att tala i grupp?
	Vad	innebär	det	för	dig	att	lyssna	aktivt?	
	Lyssnar	du	annorlunda	när	den	du	lyssnar	på	har	en		

     annan åsikt än du själv?

Satsa på kompetensutveckling

	Du	sköter	ditt	jobb	mycket	bättre	om	du	lär	dig	mer
	Du	får	mycket	roligare
	Du	blir	mer	attraktiv	som	arbetskraft	om	du	vill	söka	en	ny		

      tjänst
 Du får ett bra skäl att begära löneförhöjning
 Du kan åta dig mer avancerade arbetsuppgifter
	Ny	kunskap	och	erfarenhet	gör	dig	säkrare	och	tryggare,	du		

      får lättare att delta i diskussionen på jobbet.
 Du får lättare att behålla det jobb du redan har
 Du får lättare att påverka din egen arbetssituation
	Du	får	ny	inspiration	som	ger	dig	kraft	även	privat

 Du blir mindre stressad om du har roligt

Inflytande över 
villkoren
Kollektivavtal
Vision arbetar både lokalt, regionalt och centralt med för-
handlingar. Med kollektivavtal har du betydligt bättre villkor 
än vad lagarna ger. Kollektivavtalet kan ge övertidsersättning, 
traktamenten, tjänstepension, olika försäkringar, längre se-
mester och mycket annat beroende vad som ingår i just ert 
avtal. 

 Ju fler medlemmar Vision har, desto villigare är arbetsgiva-
ren att teckna kollektivavtal med bra villkor för de anställda. 
Kollektivavtalet är något som arbetsgivaren betalar för, i ut-
byte mot fredsplikt under de år som avtalet gäller. Och om 
vi blir för få är det förstås inte meningsfullt för arbetsgivaren 
att betala så mycket. 

Att Vision samlar många olika yrken på arbetsplatsen i ett 
och samma förbund gör oss också starkare i förhandlingar. 
Sammanhållningen på arbetsplatsen gör att vi lättare kan få 
igenom medlemmarnas önskemål när vi förhandlar.

Det finns också arbetsgivare som inte är med i någon ar-
betsgivarorganisation, men de kan ändå ha kollektivavtal som 
de tecknat direkt med facket. 

På www.vision.se/kollektivavtal hittar du exempel på vad kol-
lektivavtalet kan vara värt i pengar. Hur mycket tror du att 
ditt kollektivavtal ger?
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Hur trivs du på 
jobbet?
1.	Jag	får	delta	i	beslut	som	rör	mitt	arbete
 Ja
 Nej

2.	Jag	har	helt	klart	för	mig	vad	som	väntas
av mig
 Ja
 Nej

3. Vi arbetar mot mål som känns meningsfulla
 Ja
 Nej

4.	Jag	har	lagom	mycket	för	mycket	arbete
 Ja
 Nej

5.	Mina	arbetsuppgifter	ger	mig	stimulans
och känns meningsfulla
 Ja
 Nej

6.	Jag	har	arbetslust
 Ja
 Nej

7.	Vi	löser	de	konflikter	som	uppstår	mellan
arbetskamrater och med vår ledning
 Ja
 Nej

8.	Jag	får	utnyttja	mina	färdigheter	i	arbetet
 Ja
 Nej

9.	Jag	får	erkännande	för	väl	utfört	arbete
 Ja
 Nej

10. Vi utvecklar idéer och tankar tillsammans
 Ja
 Nej

Räkna	hur	många	ja-svar	och	hur	många	nejsvar
(1poäng	för	varje	ja-svar	och	3	poäng	för
varje	nej-svar)

10-14
Är du verkligen ärlig nu?
Du har turen att vara på en arbetsplats där
klimatet är i det närmaste perfekt.
Var rädd om detta och utveckla klimatet
vidare. Det är inte något som kommer av sig
självt!

15-21
Som	på	de	flesta	arbetsplatser	–	det	är	mycket
som	är	bra	men	det	finns	en	del	att	göra	för	att
förbättra	klimatet	på	din	arbetsplats!
Ta	reda	på	om	ni	är	fler	som	upplever	samma
sak.
Vad har du för del i det hela?
Vilken hjälp kan du få av Vision-ombudet?

22-25
Farozon	–	nu	behöver	ni	verkligen	ta	itu	med
problemen!
Stäm av med dina arbetskamrater.
Ta	reda	på	om	ni	är	fler	som	upplever	samma
sak.
Vad har du för del i det hela?
Vilken hjälp kan du få av Vision-ombudet?

26-30
Katastrofen är nära…
Stäm av med dina arbetskamrater och ta reda på
om	ni	är	fler	som	upplever	samma	sak.
Vad har du för del i det hela? 
Vilken hjälp kan du få av Vision-ombudet?
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Schyst matbord -  
en del av Fair Union

Vegetariskt för  
klimatets skull

Att äta mindre kött och vara noga med 
val av kött är ett enkelt sätt att minska 
matens klimatpåverkan. Sedan 1990 
har vi svenskar ökat vår köttkonsum-
tion med över 50 procent. Köttproduk-
tionen står för mycket stora utsläpp av 
växthusgaser, mer än världens trans-
porter enligt FN. Varje kötträtt som 
byts ut mot en vegetarisk rätt mer än 
halverar måltidens klimatpåverkan.
Även om vi köper svenskt kött, har 
djurens foder transporterats väldigt 
långt och påverkat både naturen och 
människornas liv i andra länder. Allt 
kött som inte är ekologiskt eller från 
naturbetesdjur kan vi förutsätta är 
uppfött med importerat sydameri-
kanskt sojakraftfoder. För att förse 
svenska djur med billigt foder skövlas 
regnskog och starka växtgifter gör 
människor sjuka. Allt visar på att vi 
måste minska på köttet för att det ska 
vara hållbart i framtiden. Med vegeta-
risk måltid menar vi att vi avstår från 
kött, fågel och fisk.

Bordsvatten

Att dricka vatten som buteljerats i 
fabriker och transporterats långt med 
lastbil tycker Vision är onödigt, när vi 
har förmånen att ha gott vatten direkt 
i kranen.

Ingen hotad fisk

Den omfattande fiskeindustrin har lett 
till att fiskebeståndet sjunker, och vissa 
arter är direkt utrotningshotade. Vision 
vill inte bjuda på någon fisk från 
hotade bestånd, och följer rekommen-
dationerna från Världsnaturfonden. 
I deras fiskguide har de angett vilka 
fiskar som man inte bör äta alls (rött 
ljus), och vilka man bör vara försiktig 

med (gult ljus). Vision köper ingen fisk 
och inga skaldjur som fått rött ljus, 
som jätteräkor/scampi, ål, och vild-
fångad hälleflundra.

Fairtrade-märkt kaffe och te

Kaffe och te är producerat i utveck-
lingsländer där många producenter 
ofta har svårt att hävda sig på världs-
marknaden. För att kunna sälja sina 
produkter tvingas de pressa priserna, 
sänka kraven på arbetsförhållanden 
och sälja via mellanhänder som själva 
tar en stor del av förtjänsten. När vi 
väljer Fairtrade-märkta varor skapar vi 
förutsättningar för odlare och an-
ställda i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor. Vision 
samarbetar med Fairtrade Sverige, och 
arbetar tillsammans med dem för att 
öka medvetenheten om schysta arbets-
villkor i andra länder.

KRAV-märkt och ekologiskt

I KRAV-godkänt lantbruk används 
inga kemiska bekämpningsmedel. I 
stället hålls ogräs och skadeinsekter i 
schack med förebyggande metoder, till
 exempel en mer varierad växtföljd. I 
KRAV-godkänt lantbruk används inte

 heller konstgödsel, och den biologiska 
mångfalden ökar. Djur på KRAV-går-
dar utfodras inte med importerad soja, 
och det är högre krav på att djuren ska 
må bra.

    
   Schyst matbord  
   betyder att:

 en av måltiderna ska 
    vara vegetarisk för 
    alla om konferensen 
    är längre än en dag

 bordsvatten som 
    serveras ska vara 
    kranvatten, aldrig 
    flaskvatten

  om det serveras fisk 
    får den inte ha rött 
    ljus i Världsnatur- 
   fondens fiskguide

 Fairtrade-märkt 
    kaffe och te ska 
    efterfrågas 

 ekologisk frukt ska 
    efterfrågas
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Handlingsplan

Det här vill jag uppnå (mål)

Det här ska jag göra (aktiviteter)

Jag ska starta med att

Jag ska vara klar den (datum):

Namn:

Jag ska följa upp (datum):


