
92. Vision bör ta ställning som feministiskt  
fackförbund
Motionär: Lisa Svensson, Norrköpingsavdelningen

I Sverige finns idag drygt 50 fackförbund. Flertalet av dessa är numera uttalat feministiska som en viktig del i 
deras jämställdhetsarbete. Världen är ännu inte jämställd och alla människor har ännu inte samma möjlighe-
ter och rättigheter på arbetsmarknaden. Vision arbetar hårt för att uppvärdera kvinnors arbete och utplåna 
de ojämlikheter som finns på grund av kön. Vi menar att det därmed inte bara är ett självklart, utan också 
viktigt, ställningstagande att Vision är ett uttalat feministiskt fackförbund. Vision har uttalade planer för jäm-
ställdhet utan att våga säga sig vara feminister. 

Så vad står nu feminismen för? Ordets betydelse är ”En rörelse för kvinnors jämställdhet med män” vilket vi 
menar är en viktig del i det Vision gör. Vi arbetar med jämställda löner, strukturer och normer. Så varför är vi 
så rädda för att kalla oss feministiska?

Anledningen till att detta ställningstagande är så viktigt är att det är ett erkännande för kvinnors underordna-
de ställning rent strukturellt. Ett tydligt sätt att visa att vi som fackförbund tar det på allvar och att vi menar 
att det är värt att lägga fokus på att förändra. Vi är viktiga samhällsutvecklare och vi måste våga vara vassa. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

Att Vision officiellt erkänner sig som en feministisk organisation

Avdelningens yttrande kring motionen: 
Norrköpingsavdelningen yttrar på bifall för motionen. Vi menar att det är viktigt att Vision visar tydligt att 
jämställdhetsfrågan är en fråga värd att ta plats. 
 



Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Vision bör ta ställning som 
feministiskt…” 

Vision är utan tvekan ett kvinnodominerat förbund och mycket av det vi gör handlar om att förbättra löner 
och villkor för dem som arbetar i kvinnodominerade sektorer och branscher. Eftersom det finns en hel del 
män som arbetar i dessa sektorer har vi historiskt valt att beskriva det som att vi arbetar för ”jämställda löner 
” eller för ”jämställda villkor”. Exempelvis har det begrepp som valts för att beskriva de ojämställda lönerna 
varit ”strukturella löneskillnader”, vilket beskriver att alla som arbetar inom sektorn har en lägre lön, oavsett 
om en är kvinna eller man.  Arbetet med temat ”#sjuktstressigt till ett #schystarbetsliv handlar också om att 
lyfta kvinnodominerade gruppers ökade risk för sjukskrivning. 

Sammantaget blir allt arbete som handlar om att öka jämställdheten för förbundets medlemmar som arbe-
tar i branscher och sektorer som är kvinnodominerade också ett arbete för ”kvinnans fulla likställighet med 
mannen”.

I grunden handlar det om att förbundet gjort en grundläggande genusanalys. Det vi ser är att det som först 
sker är en ”uppdelning” av arbetsmarknaden mellan könen och att det som sker efter det är en ”rangordning” 
som innebär att kvinnodominerade branscher och sektorer värderas lägre än mansdominerade.

Därför är det en självklarhet att Vision arbetar för kvinnors lika rättigheter och möjligheter. På det sättet är 
Vision både i ord och i handling ett feministiskt förbund och vårt arbete för ett jämställt arbetsliv fortsätter 
framöver precis som idag

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att  bifalla motionen  

 




