ALLA KAN
GÖRA NÅGOT

VALBEREDARE
DU BEHÖVS I KAMPEN FÖR
SCHYSTA VILLKOR
Som valberedare spelar du en viktig roll i arbetet för att motverka främlingsfientlighet och rasism. En
viktig uppgift är att se till att de förtroendevalda som väljs representerar alla i medlemskåren. Allas
erfarenheter ska tas tillvara i det fackliga arbetet. Det är också viktigt ur en demokratisk synvinkel.
Valberedaren ska också förvissa sig om att de som väljs till ett förtroendeuppdrag står upp för
grundvärderingarna om allas lika värde och rätt.
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blir kollektivavtalen
bara starkare

Främlingsfientliga krafter
försöker dela upp arbetstagarna i ett vi och ett dom.
Vi måste stå upp för allas lika
värde och rätt. Tillsammans är
vi starka.

OM VI ALLA SÄGER IFRÅN SÅ
KOMMER VI ATT MINSKA
FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN!

Som förtroendevalda måste vi alltid vara extra observanta
på mobbning och kränkande behandling.

REAGERA REDAN TIDIGT!
Det gör att fler känner sig inkluderade.
Ett par saker att hålla ögonen på är när en person:
får elaka eller ironiska kommentarer
blir undanhållen information
orimlig kontroll av personens arbete
när det pratas om och inte till en person
när en person inte blir medbjuden när alla andra fikar, lunchar med mera
när en person inte får vara med i samtalen
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DET HÄR KAN
DU GÖRA SOM
VALBEREDARE

1

Att alla är representerade oavsett ålder, kön,
ursprung, sexuell läggning och erfarenhet
är viktigt. Din roll är att jobba för detta.

2

Kartlägga hur det ser ut bland medlemmarna
för att få en så bred representation som möjligt.

3

Intervjua kandidater och nominerade, ta upp och
prata om värderingsfrågor.

4

Se till att de som kommer att föreslås till
förtroendeuppdrag presenteras för medlemmarna
så långt före valen som möjligt.

5

Har du ännu inte gått LOs utbildning
”Alla kan göra något” så hittar du mer information
på allakangöranågot.nu

Främlingsfientlighet handlar sällan om att människor säger att de är just
främlingsfientliga. Det handlar om fördomar och okunskap. Varje människa är unik
och det är därför viktigt att inte bunta ihop människor. Så tänk på vilka ord som
används på arbetsplatsen och säg ifrån när något inte känns okej.
allakangöranågot.nu

