Hej Anette!
Det är viktiga frågor ni tar upp i ert brev. Det handlar om grundläggande värderingar som vi ständigt
behöver påminna oss om och diskutera.
Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt för oss i Unionen. Det slås fast i våra stadgar
och tar sig sitt tydliga uttryck i vårt fackliga engagemang varje dag ute på arbetsplatser runt om i
Sverige och i de internationaler där vi är verksamma. Vi tar tydligt avstånd från och agerar emot
rasism och främlingsfientlighet.
Lika viktiga utgångspunkter för oss är att Unionen är en medlemsstyrd organisation som värnar
grundläggande demokratiska principer, som det uttrycks i inledningen av våra stadgar. Unionen
respekterar de demokratiskt genomförda val som sker inom vår organisation. Det är medlemmarna
som avgör vem som ska få mandatet att företräda dem. Det val medlemmarna gör kan inte
överprövas av andra än just medlemmarna genom att ett nytt val görs. Hur detta går till är också
reglerat i våra stadgar. Medlemmar väljer sina företrädare på arbetsplatsen och sina företrädare till
regionstyrelse och kongress genom regionrådet. Kongressen väljer förbundsstyrelse.
Unionen är partipolitiskt obundet och förbundet efterforskar inte medlemmarnas politiska åsikter.
Det finns ingen grund i våra stadgar för att medlemskap eller engagemang i ett parti eller annan
organisation med automatik skulle innebära inskränkningar i dina rättigheter som medlem.
Stadgarna gör ingen skillnad mellan att vara medlem och förtroendevald, du har samma rättigheter
och skyldigheter. Några särskilda riktlinjer för förtroendevalda finns inte i våra stadgar.
Alla medlemmar har lika möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och representation i förbundets
alla demokratiska organ. Det är vad du gör som räknas och den medlem som grovt bryter mot
stadgarna kan uteslutas ur förbundet.
Det är riktigt att det finns fackförbund som har en annan inställning i den fråga ni tar upp, men i en
majoritet av dem fungerar det på samma sätt som i Unionen. Det är naturligt och ska respekteras att
det finns röster inom Unionen som vill se en annan ordning. Det här är avgörande värderingsfrågor
och att hålla samtalet kring dem levande är en viktig del av vårt demokratiska uppdrag.
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