52. Mångfald i Visions material
Motionär: Vision Göteborg
Vi upplever att bilderna i bilddatabasen, i vårt tryckta material och på hemsidan, inte skildrar människorna
som vi ser omkring oss på våra arbetsplatser. Det är viktigt med mångfald i materialet som vi använder internt och externt så att medlemmarna i förbundet känner igen sig i både bilder och texter. Vi har medlemmar
av alla färger och former, vissa är unga, vissa är gamla, vissa har slöja eller tatueringar eller synliga funktionsnedsättningar. Bildmaterialet skildrar främst vita yngre personer som är smala utan religiösa plagg, tatueringar eller funktionsnedsättningar. Vem som framställs som ”chef ” eller som leder samtalen på bilderna är också
viktigt att se över. Det är viktigt att Vision i materialet också arbetar mot normer och strukturer och speglar
livssituationerna för alla medlemmarna som finns i förbundet.
Språkmässigt skildrar Visions material det heteronormativa samhället, vi får emellanåt synpunkter från medlemmar med annan etnisk bakgrund än svensk eller hbtq som inte känner igen sig i det skrivna materialet.
Till exempel kan det stå ”pappor och mammor” i materialet. Där hade man kunnat skriva föräldrar. Det är
viktigt att ha med många perspektiv när vi tar fram nytt material så att vi medverkar till att utmana normer
och strukturer.
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad
•
Att Vision ser över de bilder i bildbanken som används internt och externt idag.
•
Att Vision skapar nya bilder till bildbanken som kan användas i Visions material och uppdaterar bilddatabasen utifrån ett normkritiskt perspektiv och med mer mångfald.
•
Att Vision normkritiskt ser över sitt skrivna material så att fler medlemsgrupper känner igen sig.
Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:
Visions Malmöavdelning
Vision Stockholms stad

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Mångfald i Visions material”
Förbundsstyrelsen tycker motionären tar upp viktiga synpunkter och kansliet har redan uppdraget att både
text och bild i Visions namn ska utgå från vår värdegrund och vara normkritisk. Och därför är både bildbank
och texter i ständig utveckling. Ju mer vi kan använda oss av varandras kompetenser, desto bättre. Därför vill
förbundsstyrelsen även uppmana alla som har synpunkter och idéer om Visions material att höra av sig med
förslag på konkreta förbättringar till kommunikation@vision.se
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
Att
bifalla motionen

