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Lärarförbundets åtaganden i samband med
undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati
Lärare och skolledare har ett viktigt demokratiskt uppdrag. Det är genom utbildning som
kommande generationer fostras i demokrati och mänskliga rättigheter. Förskolan,
fritidshemmet och skolan ska kännetecknas av värden som människors lika värde,
jämställdhet, solidaritet och individens frihet. Genom att främja elevernas lärande ska
eleverna förberedas för att leva och verka i samhället. Demokrati och öppenhet är en
grundförutsättning för att bygga framtiden och är värden som ständigt måste försvaras
och utvecklas.
2001 tog Lärarförbundet tillsammans med Lärarnas Riksförbund fram yrkesetiska
principer för lärare och skolledare som sätter eleven i centrum. Lärare och skolledare
förbinder sig att bemöta eleverna med respekt, skydda dem mot kränkningar och stödja
deras rätt till inflytande. De yrkesetiska principerna sprids och diskuteras aktivt inom
professionen via seminarier och samtal.
Som organisation tar Lärarförbundet tydlig ställning för mänskliga rättigheter och står
bakom till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s
barnkonvention. Ett mångkulturellt samhälle gagnar Sverige och alla individer har
förmåga att utvecklas och bidra till samhällets utveckling genom sina kunskaper och
erfarenheter. Lärarförbundet tar därför avstånd från alla former av kränkningar,
diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och inkluderande samhälle.
Lärarförbundets arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl
som i Sverige och i världen. Genom samarbete med organisationer i Sverige och i andra
länder verkar vi för en demokratisk utveckling och för varje lärares rätt att organisera sig
i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer både i Sverige och
internationellt.
Lärarförbundet är en samhällsaktör och aktiv arbetsmarknadspart i den svenska
partsmodellen som är mycket viktig för det demokratiska samhällsbygget. Därtill arbetar
Lärarförbundet aktivt med att organisera all verksamhet på ett sätt som gynnar en
demokratisk process och främjar medlemmarnas delaktighet. Det görs genom att värna
och följa de stadgereglerade processerna samt att utöver detta verka för att involvera
medlemmar på nya sätt som t.ex. genom återkommande medlemsdialoger,
framtidskonferenser med tusentals deltagare och digital interaktion. Lärarförbundet
befinner sig i ständig utveckling för att hitta nya arenor och sätt att öka delaktighet och
demokrati.
Lärarförbundet åtar sig följande:
-

-

Genom Lärarförbundets lärare och förskollärare läggs grunden för demokratins
utveckling och Lärarförbundet ska aktivt arbeta för att förutsättningarna för att
genomföra uppdraget förbättras.
I samarbete med Education International, Union to union och våra
systerorganisationer i världen ska vi aktivt arbeta för att stärka demokratin och
den fackliga organiseringen i världen. I länder där det demokratiska utrymmet är
begränsat ska Lärarförbundet i utvecklingssamarbetet lägga extra fokus på
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lärares rätt till organisering. Lärarförbundet avser att bidra till utvecklingen av
starka, oberoende, demokratiska och hållbara professionella lärarfackliga
organisationer som har kapacitet att försvara och främja sina medlemmars
intressen och bidra till utbildning av god kvalitet för alla.
Uppmärksamma när lärare och skolledare utsätts för hot, våld och kränkningar
inom ramen för sin yrkesutövning och framföra vilka åtgärder som behöver
vidtas för att förändra situationen.
Kommunicera om demokratins 100-årsjubileum på lararforbundet.se och i
sociala kanaler.
Utveckla de demokratiska arenorna inom organisationen. Genom att utvärdera
och tillsammans med medlemmar utveckla dialoger och samtalsarenor kommer
fler medlemmar till tals.
Utveckla representationen och inflytandet för olika medlemsgrupper i
organisationen genom att etablera nya strukturer för olika medlemsgrupper.
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