54. Synliggör Visions internationella samarbetsprojekt
Motionär: Vision Göteborg
Visions arbete inom Fair Union, Union to Union och arbetet vi utfört med att stötta fackföreningar i till exempel Sydamerika, Asien och Ryssland, är något vi ofta får frågor om av yngre medlemmar. Många är nyfikna på
arbetet och vill veta mer. Det är rekryterande och visar att vi för den fackliga idén vidare. Vi saknar rapporter
och redogörelser för arbetet med resultat och hur insatser gått till, som vi kan sprida till intresserade medlemmar. Lärdomarna vi drar av att arbeta med länder där fackföreningsrörelsen är ifrågasatt ger oss också mycket
kunskap som vi behöver kunna analysera och sprida. Vi är dåliga på att visa vad vi gör bra och det internationella arbetet är något vi ska vara stolta över och kunna använda i vår rekrytering!
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad
att

Vision tar fram material som presenterar Visions internationella arbete, gärna i form av rapporter
från insatserna.

Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:
Visions Malmöavdelning
Vision Stockholms stad

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Synliggör Visions internationella…”
Förbundsstyrelsen tackar för initiativet att vi ska öka informationen och kunskapen om våra internationella
utvecklingsprojekt.
Förbundsstyrelsen håller med att det inom ramen för fair union är viktigt att medlemmar och potentiella
medlemmar kan få kännedom och kunskap om hur Vision agerar internationellt. Därför ska vi öka synligheten och berätta mer om det arbete som görs. Det ska vara lätt att hitta materialet och kunna visa och berätta
om det på arbetesplatser eller vid andra möten. Information och kontinuerliga uppdateringar ska göras på
vision.se samt i sociala.
Idag kan du läsa om Vision i världen här:
http://vision.se/Medlem/Fair-Union/Vision-i-varlden/
Våra internationella sekreterare bloggar när de möter våra systerorganisationer http://blogg.vision.se/blog/
tag/utvecklingsprojekt/
Tidningen Vision skriver också om våra utvecklingsprojekt http://vision.se/nyheter/2016/februari/reportage1/
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
Att

bifalla motionen

