Akademikerförbundet SSR:s åtagande i samband med
undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati
Demokratin och den allmänna rösträtten 100 år
För Akademikerförbundet SSR är demokrati och öppenhet är en självklarhet. Vår
verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat,
sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ett etiskt förhållningssätt
är utmärkande för allt vårt arbete och våra relationer.
För 100 år sedan införde Sverige allmän och lika rösträtt. Det innebar ett viktigt steg
framåt men vi vet idag att vi varje dag måste arbeta för att försvara och utveckla
demokratin.
Fria fackföreningar utgör en viktig del av ett demokratiskt samhälle. I Sverige med
en tydlig partsmodell och starka självständiga parter är detta centralt. Som facklig
organisation arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra medlemmars möjlighet
till delaktighet och inflytande på sina arbetsplatser. Vi arbetar för jämlikhet och
jämställdhet och mot rasism och diskriminering av exempelvis HBTQI personer i
arbetslivet. Förbundets kongress 2021 fattade viktiga beslut om vårt fortsatta arbete
mot diskriminering utifrån etnicitet/hudfärg.
Som facklig organisation deltar vi i partsarbetet som jämbördig part och det är
också en del av det demokratiska samtal som är ett så viktigt kitt i vår demokrati.
Pandemin har medfört nya arbetssätt och möjliggör fler och tätare möten med
medlemmar. Vår väg fram är med medlemmarna i centrum där vi utvecklar det
demokratiska samtalet om dessa frågor. Vi ser allt det arbetet mot diskriminering
som en nödvändig förutsättning för demokrati. För allas möjlighet att delta och
förstå på vilka grunder beslut fattas, att information är tillgänglig, transparent, lätt
att förstå och att systemet är rättssäkert.
Akademikerförbundet SSR värnar fria fackföreningar, yttrandefrihet och ett arbetsliv
fritt från all form av diskriminering. Vi ser en viktig uppgift i att försvara kunskap och
fri forskning och vi motarbetar all form av ”fake news” och stödde initiativet March
for Science/#hurvetdudet. Den fria akademin och forskningen är avgörande för
demokratins och välfärdens utveckling. Vi tror på global solidaritet och lyfter därför
dessa frågor också i vårt internationella arbete.
Öppet Sverige, Uppdrag välfärd och Universellt Utformade Arbetsplatser är några av
våra initiativ och projekt som alla syftar till att motverka diskriminering, värna
demokrati, jämlikhet och jämställdhet ur ett medlemsperspektiv, ur ett
professionsperspektiv och ur ett fackligt perspektiv.
Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar sig
Akademikerförbundet SSR att under 2021 genomföra följade:
Kommunikativa åtaganden:
•

Sprida information om att demokratin fyller 100 år inom våra egna kanaler och
samtidigt driva kunskapshöjande arbete mot rasism, diskriminering, ”fake news”
samt lyfta den fria akademin och den fria forskningens viktiga roll för ett
demokratiskt samhälle.

•

Kommunicera våra insatser för demokratin i våra tillgängliga kanaler.

Externa åtaganden:
•

•

Genomföra utbildningen ”Rasism i arbetslivet” för förtroendevalda inom alla
sektorer och distriktsordföranden tillsammans med avtalsbärande ombudsmän
från kansliet.
Projektet Uppdrag Våälfärd kommer under hösten att genomföra ett antal
webinarium och möten då frågor om demokrati, rasism och diskriminering lyfts
tillsammans med frågor om välfärd, digitalisering och socialt arbete.

Interna åtaganden:
• Under hösten 2021 arrangera webbinarium för förbundets medlemmar på
temat demokrati, rasism, lika villkor och fackets roll.
• Sprida kunskap bland våra medlemmar om hur rasism i arbetslivet utmanar
demokratin genom att under senhösten 2021 publicera en blogg på temat.
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