
Dagordningens punkt 18 
Jämställdhet
Jämställdhet – motion 97

Motion 97
Avdelning  Örnsköldsvik
Motionär Avdelningsstyrelsen

Jämställdhet och lika värde
Fastighets är ett förbund med kvinnodominerade yrken. Samtidigt har förbundet 
medlemmar med utländsk bakgrund eller olika sexuella läggningar.

Fortfarande har ofta kvinnor lägre lön än män, homosexuella människor diskrimi-
neras på olika sätt och invandrade svenskar har otrygga anställningar. Det är viktigt 
att vi som förbund agerar för rättvisa när det gäller jämställdhet och lika värde 
bland våra medlemmar..

Vi föreslår kongressen besluta 
att   förbundet lyfter fram frågan om lika lön för samma jobb,
att   förbundet tar mer ansvar för att en jämlik behandling av olika grupper  

 uppnås,
att   förbundet aktivt motarbetar alla former av trakasserier och rasism.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 97
JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA VÄRDE
Förbundets uppfattning är att alla människor ska ha lika möjligheter, rättighe-
ter och skyldigheter oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. Det gäller på arbetsmarknaden och i sam-
hället. 

Vår uppfattning är att det ska vara lika lön för likvärdigt arbete. Det är utgångs-
punkten för vårt fackliga arbete. Vi vet att kvinnodominerade yrken nedvärde-
ras systematiskt vid lönesättning och de finns i det lägst avlönade skiktet av 
löntagare. Män som arbetar inom kvinnodominerade yrken drabbas också av 
denna lönesättning. Förbundet klarar knappast själva att komma tillrätta med 
denna problematik utan det krävs ett långsiktigt arbete tillsammans med andra 
fackförbund och politiska organisationer. Vårt arbete med att höja statusen på 
förbundets branscher har över tid haft betydelse för värderingen av yrket. 

Förbundets uppgift är att bekämpa orättvisa lönesättningar vilket främst görs 
vid lokala löneförhandlingar och lönekartläggningar. 

Om kvinnor och män får olika lön för lika arbete är det diskriminerande. Om 
män och kvinnor sorteras till olika arbetsuppgifter eller befattningar med olika 
status på arbetsplatsen är det också en form av diskriminering, vilket oftast 
sker vid rekrytering eller befordran. Det kan vara svårare att angripa. 

Förbundet deltar i LOs projekt ”Alla kan göra något” som är en utbildning 
för förtroendevalda om hur kampen mot främlingsfientlighet och rasism förs. 
Målet är att fackligt förtroendevalda ska ha verktyg och argument för att våga 
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ta debatten. Debatten kan föras på arbetsplatsen, vid fikabordet, med grannar 
eller i umgänget med vänner. De förtroendevalda ska känna att de har fakta och 
trygghet att prata om dessa frågor. 

Sverige är idag utsatt för starka rasistiska strömningar som inte minst Sve-
rigedemokraternas inträde i riksdagen har öppnat upp för. Fastighetsanställ-
das Förbund har många medlemmar som känner ett starkt obehag för denna 
utveckling och vi har ett särskilt ansvar då vårt förbund kännetecknas av att 
vara det fackförbund som har procentuellt flest antal medlemmar med invand-
rarbakgrund.

Vi har sedan flera år ett gott samarbete med EXPO och förbundet har ett stort 
engagemang i det fackliga centret för papperslösa.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående  
kongressen besluta
att   bifalla motion 97 andra och tredje att-satsen,
att   anse motion 97 första att-satsen besvarad.


