IF Metalls åtaganden i samband med undertecknandet
av deklarationen Demokratin 100 år
IF Metall är ett demokratisk och feministisk fackförbund. Vår verksamhet bygger
på idén om alla människors lika värde och grundläggande fri- och rättigheter. Vi tar
därför starkt avstånd från alla former av diskriminering, främlingsfientlighet och
rasism.
Vi arbetar dessutom ständigt för att demokratin ska stå sig stark även i framtiden.
Våra fackliga utbildningar handlar till stor del om att folkbilda och utbilda i att
aktivt påverka och delta i den demokratiska processen. Vårt arbete lokalt och
nationellt, men även internationellt, syftar till att värna och bevara demokratin och
stärka rätten att organisera sig och förhandla om bättre villkor på arbetsplatsen.
Demokratin är också ett redskap för oss: Våra stadgar, vår verksamhet och våra
krav på medlemmarnas rättigheter bygger på demokratiska beslut i samtliga av
våra bestämmande organ.
Under 2021 när vi i Sverige firar 100 år av demokrati vill vi från IF Metalls sida
självklart fortsätta:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska
systemet,
• arbeta för att fler aktivt deltar i och står upp för demokratin,
• bidra till ett inkluderande samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet
och respekt.
I samband med att vi i IF Metall undertecknar deklarationen Demokrati 100 år vill
vi genom följande aktiviteter lyfta fram detta ytterligare genom följande:
-

-

-

Att i samband med vår utbildning Olika tillsammans, som fokuserar på för
mångfald och allas lika värde och mot rasism och främlingsfientlighet,
lyfta fram demokratins 100-årsjubileum.
Att nå nya målgrupper med riktad information via filmer, om facklig
organisering, kollektivavtalet samt facklig-politisk påverkan, på arabiska
genom den arabisktalande mediekanalen Alkompis.
Att ta fram ett ”demokratiquiz” som kommuniceras i våra digitala kanaler
och i vår tidning till förtroendevalda på arbetsplatserna.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin
får aldrig tas för given – den måste värnas varje dag!
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