
HUR FUNGERAR DE CENTRALA 
KOMMITTÉERNA?

Kommittéerna bildas på uppdrag av central-
kommittén (CK) för att det finns ett behov 
att jobba fokuserat med en viss verksamhet. 
Medlemmar väljs in efter nominering från sin 
LS. En kommitté planerar sin verksamhet för 
ett år framåt utifrån CK:s uppdrag. Kommit-
téernas verksamhet ska rapporteras löpande 
till CK som har utsett en kontaktperson till 
vardera kommitté, kontaktpersonen deltar 
också i kommitténs arbete. 

FEMINISTISKT ARBETE I SAC
En viktig inplanerad programpunkt i Kvinno– och transkonferensen blev 
tyvärr inte av. Det handlar om feministiskt arbete i SAC och innehåller 
en workshop. Med tanke på det osäkra corona-läget uppmanar vi till 
verkstäder i era lokala samorganisationer (LS) eller fundera igenom frå-
gorna själv om det är svårt att få ihop en grupp. Målet är att det ska leda 
till samtal om feministiskt arbete inom SAC; vad vi önskar att en lokal 
eller central feministisk kommitté ska göra. 

Introduktion
KONGRESSEN 2018

Beslut om att SAC ska jobba mer med femi-
nism fattades under kongressen 2018. Det 
innefattade:

•  Stötta lokala feministiska kommittéer
• Uppmuntra LS och andra instanser att 

starta egna kommittéer
• Aktivt utvärdera och besluta kring cen-

tral feministisk verksamhet t.ex. kvinno-
konferenser och 8 marsstrejk 

•  Verka för att tillsätta en central feminis-
tisk kommitté

• Arbeta för att tydliggöra vad frihetlig 
feminism innebär, och betydelsen för 
facklig verksamhet; varför SAC är/borde 
vara bättre feminister än andra fackför-
eningar

• Resultaten från könsmaktsutredningen* 
ska tas tillvara i SAC:s arbete 

• På SAC:s kongress 2018 eller så snart 
som möjligt väljs en arvoderad funk-
tionär som samordnare för feministiska 
frågor i SAC, alternativt att samordning 
för feministiska frågor tydligt skrivs in i 
andra funktionärers uppdrag

BAKGRUND TILL FEMINISTISK KOMMITTÉ

Det har funnits feministiska kommittéer till 
och från i SAC. 2014 återbildades en sådan 
med övergripande mål att återlansera SAC 
som en feministisk fackförening både inåt 
och utåt. Det togs fram material och beslu-
tades om kvinnostrejk varje år den 8 mars. 
Aktiviteter planerades, bland annat:

• Kvinnoläger
• Könsseparatistisk facklig förhandlings-

kurs
• Utbildning och snack om sexuella tra-

kasserier och genusperspektiv på ar-
betsrätten

• Utbildning för män om att bryta mans-
dominans  
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*Vill!du!läsa!könsmaktsutredningen?!Logga!in!på!”mina!
sidor”!på!vår!webbplats"!Ta!dig!till!”centralorganisa-
tionen!och!klicka!dig!vidare!till!”Syndikalisten”!och!
”bilagor”"!Eller!sök!efter!”könsmaktsutredningen”!i!
inloggat!läge"!

Bakgrundsbilderna!kommer!från!omslaget!till!boken!
Anarkafeminism!av!Pia!Laskar#!Lynne!Farrow#!Carol!Ehr-
lich!och!Peggy!Kornegger"!Utgiven!av!Federativs!förlag!
$%%&"!Den!kan!laddas!ned!gratis!som!pdf"!Länk!till!den!
finns!också!bland!Syndikalistens!bilagor"!

Workshop
FÖRBEREDELSER
Bestäm gemensamma regler, till exempel:

• Handuppräckning
• Avbryt inte
• Är det okej att greja med mobiltelefonen?
• Pauser

• Ska det som sägs i rummet stanna i rummet?

KUNSKAPSUTJÄMNING
Gå igenom det som presenterats ovan om kommittéer och tidigare beslut med 
mera i SAC. Det kan vara bra att utse en person i gruppen som ska reagera och 
ställa frågor om det dyker upp något som kanske inte alla i gruppen känner till. 

NULÄGET
Om ni är uppdelade i mindre grupper kan ni sedan presentera för varandra i 
helgrupp. 

Dela spontana erfarenheter
Tänk själv ett tag; hur ser det ut på din arbetsplats, och i din LS eller i ditt centrala 
uppdrag? Skriv upp konkreta erfarenheter.

LS: Hur ser läget ut med aktiva medlemmar för kvinnor, transpersoner och  
icke-binära överlag? 

Hur ser representation av rasifierade och/eller är utlandsfödda ut? 

Hur ser det ut socialt? 

Motarbetas folk? 

Finns det problem med attityder? 

Skriv upp konkreta exempel, sortera utifrån LS, SAC centralt och arbetsplats.

LÖSNINGAR
De konkreta feministiska delar som SAC jobbar med idag är kvinnostrejk den 8 
mars som är tänkt att ligga på den feministiska kommittén. Nu har också en kon-
ferens för kvinnor, icke-binära och alla transpersoner genomförts. Ansträngningar 
görs av funktionärer för att få en jämlik representation, till exempel i Syndikalisten 
och en tråd i SAC:s diskussionsforum som män (enligt medlemsregistret) inte bjuds 
in till. 

Utgå från de ovan nämnda feministiska delar som SAC arbetar med idag. 
Spåna kring en del åt gången.
Utifrån de problem som dyker upp när ni diskuterar, hur kan SAC och LS under-
stödja? 

På vilka sätt kan vi jobba feministiskt i SAC och våra LS? Finns behov av lokala 
feministiska kommittéer och en central? Vilka är behoven?

Enligt kongressbeslutet 2018 ska vi arbeta för att tydliggöra vad frihetlig feminism 
innebär, och betydelsen för facklig verksamhet. Vad är frihetlig feminism? Hur ska 
SAC arbeta med det? 

Vilka uppdrag vill vi att en feministisk kommitté ska ha? Behöver vi ta fram en 
motion till kongressen 2021?

Är kongressmålen som beslutades 2018 aktuella? Behöver vi utreda mer? 

Vad händer sen? 
Sammanställ era svar och diskussioner. Hör 
av er till syndikalisten@sac.se och berätta 
om era träffar eller om du haft en egen stund 
för att fundera över SAC:s feministiska arbe-
te. Om intresset är stort ser vi till att någon 
träff blir av mellan grupperna, fysiskt om det 
är möjligt annars i ett videomöte. Central-
kommittén kan ta till sig behoven och utifrån 
dem starta en kommitté med fokus på vårt 
feministiska arbete. 
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