
Facket som förändrar
Umeå campus

Umeå universitetssektion

Vi syndikalister bygger en resultatinriktad fackförening där 
medlemmarna bestämmer. Vi tillämpar direkt demokrati och 
lokal strejkrätt. Vi vill skapa bättre arbetsplatser för alla. Vi 
arbetar för:

• att fasta anställningar ska ersätta det omfattande 
missbruket av otrygga anställningar

• att personalen ska fastställa arbetstakten och behovet av 
nyanställningar, inte arbetsgivaren

• 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön 
• att prefektstyret vid Umeå universitet ska ersättas av 

institutionsstyrelser eller mer demokratiska former
• att mer resurser ska gå till utbildningar som avsätter 

mycket lärartid för mindre studentgrupper.

Syndikalister sätter inte hoppet till fackliga ombudsmän, 
domstolar eller politiker. Vägen framåt är att personalen 
driver krav direkt mot ansvariga chefer.



I vår fackförening är alla medlemmar viktiga, från de 
mest drivande till de minst aktiva. I dagsläget organiserar 
vi en minoritet av universitetets anställda och studenter. 
Det är ändå genom vårt fack som du, dina kollegor eller 
studiekamrater har bäst möjligheter att ena personalgruppen 
och påverka arbetsplatsen. Det beror på:

• att vi organiserar alla yrken utom cheferna
• att vi odlar en solidarisk kultur med våra arbetskamrater  

där vi stöttar varandra mot ledningen på olika nivåer
• att våra interna utbildningar gör oss till fackliga 

auktoriteter på jobbet
• att vi agerar med alla kollegor oavsett facklig tillhörighet
• att vi ständigt utvecklar våra metoder och gallrar fram 

metoderna som fungerar
• att vi har facket i ryggen och beslutsrätten i våra händer. 

Vår långsiktiga vision är att all makt ska föras ned till 
personalen och studenterna. Vi värnar universitetens frihet 
mot det privata näringslivet, den politiska makten och statliga 
byråkratin. Vi vill samtidigt göra Umeå campus till en öppnare 
och mer samhällstillvänd arena. Vår fackförening välkomnar 
alla anställda. Det spelar ingen roll om du röstar vänster, 
höger eller inte alls, så länge partipolitiken stannar utanför 
facket.

Solidaritet

Vill du bli medlem? E-post: univ.sektionen.umea@sac.se
Läsa mer? Hemsida: www.sac.se/Sektioner/Umeå-universitet


