
Vision är  
en Fair Union



Vision vill ha schysta 
arbetsvillkor i Sverige 
och i hela världen
Vision är en Fair Union. Vi vill ta vårt ansvar för en 
hållbar utveckling så långt det bara går, lokalt och 
globalt. Vi har inflytande på arbetsplatser i hela 
landet, och är en del av den globala fackförenings-
rörelsen. Våra medlemmar har beslutat att Vision 
ska bidra i uppfyllandet av målen i Agenda 2030.



Agenda 2030 antogs vid FN:s toppmöte 2015. Med 
17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa 
plan för hållbar utveckling som någonsin antagits. 
Agendan ska leda världen mot en fredlig och hållbar 
utveckling. Social, ekonomisk och miljömässig håll-
barhet omfattas och de olika målen är tätt samman-
länkade. Agendan är global, men utförandet ska ske 
lokalt i medlemsländerna. Vision jobbar inom flera av 
de globala målen, främst mål 5, 8, 10 och 12. 
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Ingen ska behöva ha sämre lön, arbetsmiljö 
eller utvecklingsmöjligheter på grund av sitt 
kön. Vision uppmärksammar och påverkar 
strukturella löneskillnader som finns på 

arbetsplatser runt om i landet, och verkar för jämställda 
villkor på arbetsplatsen, lokalt som globalt. 
Tillsammans med andra fackförbund i Sverige har Vision 
bland annat lyft frågan om hur menstruation påverkar 
möjligheterna att delta i utbildning och arbetsliv. 

Mål 5 – Jämställdhet

Det vardagliga fackliga arbetet för arbets
villkor och organisering är grunden för 
Visions verksamhet. Utöver bra villkor för 
våra medlemmar vill Vision att våra leveran

törer och underleverantörer omfattas av kollektivavtal. 
Genom att ställa krav i nivå med kollektivavtal vid
upphandlingar vill Vision arbeta för bra villkor.
Det är inte självklart i alla länder att kunna engagera 
sig fackligt. I vissa länder förföljs, fängslas och mördas 
fackligt aktiva. Som medlem i Vision är du med och stöd
jer den mänskliga rättigheten att organisera sig fackligt. 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor 
och hållbar ekonomisk tillväxt



Vision jobbar för att skapa en arbetsplats 
för alla, där allas kompetens tas tillvara och 
där alla kan vara öppna med vem de är, ett 
mänskligt arbetsliv.  

Vår internationella projektverksamhet stärker fackför
bund i andra länder. De får ökad möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen i en rättvis riktning med minskade 
klyftor och ett mer jämlikt samhälle.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor 
och hållbar ekonomisk tillväxt

Genom riktlinjer för inköp och investe
ringar vill Vision påverka arbetsvillkor och 
miljö påverkan inom och utanför Sveriges 
gränser. Vision är miljödiplomerade enligt 

standarden Svensk miljöbas och stolta medlemmar i 
Fairtrade  Sverige. Vi gör klimatsmarta val och försöker 
minska vårt klimat fotavtryck. Vi klimatkompenserar för 
de utsläpp vi ändå orsakar.

Mål 12 – Hållbara konsumtions-
och produktionsmönster



Gör skillnad med Vision!

Prata med kollegorna om Fair på er 
arbetsplats. Vilka mål i Agenda 2030 
berör er och hur kan ni bidra?

Gör en plan för hur ni ska minska era 
utsläpp. Kompensera för de ni är 
upphov till. 

Ställ sociala krav vid  
upphandling.

@ Färre utskrifter, hitta digitala 
lösningar.

Gör vegetarisk mat till norm.

Gå eutbildningen En arbetsplats 
för alla. Problematisera normerna 
på arbetsplatsen. 



Gör din  kommun till en Fairtrade City. 

Skänk gåvor och julklappar till Visions 
solidaritets fond, PG 56 12 122 eller 
Swish 1230323840.

Se över resepolicyn på arbetsplatsen. 
Inför skaffa elcyklar.

Se över arbetsplatsens energianvändning.

Sök Visions internationella stipendium 
och få nya perspektiv på jobbet.

Kontakta oss, få vårt stöd, dela med er
och sprid ordet. 



vision.se/fairunion
För mer information, tips eller stöd: 
fairunion@vision.se


