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Vårt fackförbund måste våga ta ställning!
Ett arbetsliv fritt från diskriminering är en viktig grund för all facklig verksamhet.
Denna utgångspunkt gäller även Unionen och i ett kongressbeslut från år 2008 slås fast
att våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och jämlikhet.
Hur ska målen kunna uppnås om ställningstagandet inte får konsekvenser i praktiken?
Under våren 2014 kunde vi följa ett konkret fall, där en person som varit förtroendevald
i Sverigedemokraterna samtidigt varit förtroendevald i Unionen. Efter den mediala
uppmärksamhet som uppstod, valde personen att frånsäga sig uppdraget i Unionen. Den
principiella frågan kvarstår dock: går det att ha förtroendeuppdrag i Unionen och
samtidigt vara aktiv i Sverigedemokraterna? För oss är svaret ett självklart nej.
Unionens ledning har valt en annan väg och i ett uttalande på www.unionen.se (201404-22) förklarar förbundssekreterare Leif Nicklagård: ”Unionen respekterar ett
demokratiskt val till Sveriges riksdag och de demokratiska val som sker inom vår egen
organisation.”
Ett fackförbund är ingen myndighet eller statlig institution som är skyldig att agera
objektivt i relation till alla politiska partier (inklusive Sverigedemokraterna).
Fackförbundet är en förening, som sätter sin egen agenda och som själv väljer – med
utgångspunkt i dess grundläggande värderingar – hur förbundet ska företräda sina
medlemmar på bästa sätt.
För att vara trovärdig måste vackra formuleringar få konsekvenser i praktiken, annars
blir formuleringarna bara tomma ord. Flera andra fackförbund är tydliga med att det är
omöjligt att vara förtroendevald inom förbundet och samtidigt vara aktiv i
Sverigedemokraterna. Vi uppmanar Unionen att tydligt ta ställning på samma sätt. Vi
förespråkar inte åsiktsregistrering av enskilda medlemmar och vi anser inte heller att
Sverigedemokraterna alltid ska uteslutas vid politiska debatter – där måste
sammanhanget och syftet avgöra vem som ska delta. Vår uppmaning gäller riktlinjerna
för vem som kan ha förtroendeuppdrag inom Unionen.
Om vi ska känna oss hemma i vårt fackförbund måste budskapet vara glasklart.
Sverigedemokraternas politik och ställningstaganden är INTE förenliga med Unionens
grundläggande värderingar. Därför är det omöjligt att samtidigt vara aktiv i
Sverigedemokraterna och i Unionen.
Vi uppmanar vårt fackförbund: ta ställning mot främlingsfientlighet och rasism – både i
skrift och i praktisk handling!
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