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5 UNI Stadgar 

Paragraf 1 
Namn och säte 
 
1.1 Internationalen skall heta UNI Global Union.  
 
1.2 Huvudkontoret skall ligga i Schweiz eller på den 

plats som bestäms av världsstyrelsen. 
 
 
Paragraf 2 
Mål och syfte 
 
2.1. UNI är en global och regional organisation vars 

syfte är att förbättra sina medlemmars livs- och 
arbetskvalitet. UNI anser att människan måste 
sättas främst i den globala, regionala och natio-
nella ekonomiska utvecklingen. UNI skall stödja 
och aktivt verka för medlemsorganisationernas 
intressen i de olika branscherna och främja de 
branschöverskridande gruppernas mål. UNI 
skall 

 
 a) aktivt verka för att det skapas oberoende och 

demokratiska fackliga organisationer inom 
UNIs verksamhetsområden och för att dessa 
skall växa och bli starkare 

 b) aktivt verka för fred, frihet och demokrati ge-
nom oberoende och demokratiska fackliga 
organisationer och för respekt för grund-
läggande arbetsnormer 

 c) verka för att fackföreningar, oberoende av 
nationalitet, ras, tro eller etniskt ursprung 
skall komma samman, samtidigt som med-
lemsorganisationernas självständighet re-
spekteras 

 d) främja jämställdhet mellan könen 
 e) försvara och aktivt verka för unga medlem-

mars och framtida generationers intressen 
 f) verka för solidaritet mellan fackföreningar i 

multinationella företag i syfte att 

  •  skapa strukturer för information, samråd 
och kollektiva förhandlingar 

  •  bygga strukturer för fackligt samarbete 
och samordning 

  •  garantera att multinationella företag re-
spekterar grundläggande fackliga rättig-
heter och internationella arbetsnormer 
och uppförandekodexar 

 g) verka för en social dimension i den ekono-
miska globaliseringen genom att    

  •  bekämpa social och ekonomisk exploate-
ring i alla dess former 

  •  främja erkännandet och införandet av 
arbetsnormer som omfattar alla arbetsta-
gare i alla länder, och upphovs- och upp-
föranderättigheter för arbetstagare inom 
kreativa verksamhetsområden 

  •  bekämpa alla former av diskriminering på 
grund av ras, kön, sexuell läggning, ålder, 
handikapp, kultur och religion 

  •  försvara och främja arbetstagarnas eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter 

  •  främja och representera dessa mål i alla 
berörda internationella organisationer 

  • försvara och aktivt verka för medlemmar-
nas yrkesmässiga intressen. 

 h) verka för en social dimension i den regionala 
ekonomiska integrationen genom att sörja 
för att fackföreningar får möjlighet att ge sina 
synpunkter till och påverka besluten i de be-
rörda organisationerna i syfte att främja soci-
al rättvisa och utveckla en social dialog mel-
lan arbetsgivare och fackföreningar 

 i) försvara mänskliga rättigheter, som yttrande- 
och uttrycksfriheten, friheten att skapa, före-
ningsfriheten och den allmänna rösträtten, 
liksom rätten till god tillgång till medier och till 
att sprida kreativa produktioner, som alla 
andra rättigheter och friheter bygger på. 

 
 
Paragraf 3 
Metoder 
 
3.1 Målen i paragraf 2 skall eftersträvas genom att 

UNI 
 
 a) uppmuntrar solidaritet mellan medlemsför-

bund 
 b) stöder och uppmuntrar arbetstagarorganisa-

tioner inom UNIs verksamhetsområde med 
hjälp av facklig utbildning och solidaritets-
verksamheter 

 c) tar hänsyn till jämställdheten mellan könen i 
alla politiska beslut 

 d) bygger upp globala och regionala solidari-
tetsnätverk och koncernråd i multinationella 
företag 

 e) bistår medlemsförbunden på lämpligt sätt 
när de behöver det 
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 f) fastlägger en gemensam politik och gemen-
samma prioriteringar i verksamheten för att 
främja och samordna arbetet för att uppnå 
dem 

 g) samlar in och sprider information om frågor 
som intresserar medlemsförbund 

 h) etablerar informations- och kommunikations-
nätverk 

 i) genomför kollektivavtalsförhandlingar på in-
ternationell nivå 

 j) har ett nära samarbete med den Internatio-
nella Fackliga Samorganisationen (IFS) och 
bedriver en politik som anknyter till IFS i frå-
gor av allmänt fackligt intresse 

 k) representerar medlemsförbund i regionala 
och internationella ekonomiska organ 

 l) representerar medlemsförbund i Förenta 
Nationerna, Internationella arbetsbyrån och 
andra specialorgan och institutioner vars 
verksamhet har betydelse för medlemsför-
bundens och deras medlemmars sociala, 
ekonomiska och kulturella förhållanden 

 m) upprätthåller nära relationer med andra inter-
nationella organisationer av oberoende och 
demokratiska fackföreningar 

 n) anordnar kongresser i enlighet med stadgar-
na och andra möten och konferenser som 
världsstyrelsen anser främja UNIs och dess 
medlemsförbunds intressen 

 o) verkar för att kvinnor representeras i UNIs 
strukturer i förhållande till deras antal 

 p) utvecklar strukturer inom UNI för att främja 
unga medlemmars deltagande i UNIs verk-
samheter 

 q) bygger upp strukturer inom UNI för att främja 
ett deltagande från chefer och specialister i 
organisationens arbete. 

 

Paragraf 4 
Medlemskap 
 
4.1 Ansökningar om medlemskap skall efter lämpli-

ga utredningar och samråd med existerande 
medlemsorganisationer i berört land bli föremål 
för majoritetsbeslut i världsstyrelsen. 

 
4.2 Överklagande av ett världsstyrelsebeslut om att 

tillbakavisa en medlemskapsansökan måste 
göras av ett medlemsförbund under följande 
världskongress. Ett skriftligt meddelande om att 

beslutet kommer att överklagas måste ges till 
generalsekreteraren senast 28 dagar innan kon-
gressen öppnar. Kongressen avgör frågan med 
en kvalificerad majoritet bestående av två tred-
jedelar av rösterna, och dess beslut är slutgiltigt. 

 
 
Paragraf 5 
Medlemskapets förpliktelser 
 
5.1 Medlemsförbunden har följande skyldigheter: 
 
 a) De skall rätta sig efter UNIs stadgar och den 

politik och de beslut som antas och fattas i 
enlighet med stadgarna. 

 b) De skall stödja UNIs verksamheter och arbe-
ta för att genomföra kongressens beslut. 

 c) De skall punktligt betala medlemsavgifterna 
och fullgöra andra ekonomiska skyldigheter 
som fastställs i UNIs och dess regionala or-
ganisationers stadgar. 

 
 
Paragraf 6 
Medlemskapets upphörande 
 
6.1 Utträde ur UNI kan ske endast vid slutet av ett 

kalenderår, och medlemsförbund som önskar 
utträda måste fullfölja de förpliktelser som med-
lemskapet innebär fram till detta datum. Utträdet 
måste meddelas generalsekreteraren skriftligen 
senast tre månader före kalenderårets utgång. 

 
6.2 Världsstyrelsen kan upphäva ett medlemskap 

om inbetalningen av medlemsavgifterna är ett år 
eller mer försenad. 

 
6.3 Världsstyrelsen kan utesluta medlemsförbund 

som 
 a) bryter mot eller agerar i strid med UNIs stad-

gar eller kongressbeslut 
 b) agerar på ett sätt som skadar UNIs eller den 

oberoende och demokratiska fackförenings-
rörelsens intressen. 

 
6.4 Medlemsförbund som har uteslutits skall med-

delas skriftligen om detta beslut och om anled-
ningen till det. Det uteslutna medlemsförbundet 
kan överklaga beslutet under den följande 
världskongressen, som fattar ett slutgiltigt beslut 
med två tredjedels majoritet. 
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Paragraf 7 
Medlemsavgifter  
 
7.1 Medlemsavgifterna fastställs av världskongres-

sen och beräknas med utgångspunkt från anta-
let fackföreningsmedlemmar den 31 december 
föregående år. 

 
7.2 Medlemsavgifterna skall betalas under årets 

första kvartal. Världsstyrelsen kan dock i särskil-
da fall besluta om alternativa betalningsmeto-
der. 

 
7.3 Nya medlemsförbund skall betala sina medlems-

avgifter från och med månaden efter att medlem-
skapet har godkänts. 

 
7.4 Världsstyrelsen kan i undantagsfall bevilja en 

nedsatt medlemsavgift för en begränsad tid. 
 
7.5 Världsstyrelsen har mandat att under exceptio-

nella omständigheter fastlägga en extraavgift. 
 
 
Paragraf 8 
Världskongressen 
 
8.1 Världskongressen är UNIs högsta beslutande 

organ. 
 
8.2 Ordinarie världskongresser skall hållas vart fjär-

de år. Tid och plats för kongressen fastställs av 
världsstyrelsen. Kallelse och dagordning skall 
tillställas medlemsförbunden senast åtta måna-
der före kongressen. 

 
8.3 UNIs valda funktionärer skall fungera som kon-

gressfunktionärer. Världsstyrelsen skall fungera 
som arbetsordningsutskott. 

 
8.4 Följande punkter skall ingå i dagordningen för 

en ordinarie kongress: 
 a) val av fullmaktskommitté 
 b) val av resolutionskommitté 
 c) fastställande av kongressens dagordning 

och arbetsordning 
 d) generalsekreterarens rapport om verksam-

heten sedan den föregående kongressen 
 e) ekonomisk rapport  
 f) revisionsberättelse  
 g) policyförslag från världsstyrelsen, motioner 

och ändringsyrkanden 

 h) bekräftelse av världsstyrelsens sammansätt-
ning 

 i) val av ordförande 
 j) val av fyra vice ordförande 
 k) val av generalsekreterare 
 l) val av revisorer. 
 
8.5 Motioner måste för att kunna tas upp på dagord-

ningen ha inkommit skriftligen till generalsekre-
teraren senast sex månader före kongressen. 

 
8.6 Inkomna motioner skall tillställas medlemsför-

bunden senast fem månader före kongressen. 
 
8.7 Ändringsyrkanden till motioner måste ha inkom-

mit skriftligen till generalsekreteraren senast tre 
månader före kongressen. 

 
8.8 Giltiga motioner och ändringsyrkanden skall 

tillsammans med alla andra rapporter skickas till 
medlemsförbunden senast en månad före kon-
gressen. 

 
8.9 Förslag av brådskande art skall tas upp på dag-

ordningen endast med arbetsordningsutskottets 
godkännande och i enlighet med kongressens 
arbetsordning. 

 
8.10 En extrakongress kan alltid sammankallas efter 

ett beslut därom med två tredjedels majoritet i 
världsstyrelsen eller på en skriftlig begäran, som 
skall tillställas generalsekreteraren, av med-
lemsförbund som sammanlagt representerar 
minst 25 % av det totala antalet medlemmar i 
UNI och kommer från minst två olika regioner. I 
båda dessa fall skall de som begär en extrakon-
gress tydligt ange vilka frågor som skall utgöra 
huvudpunkterna på dagordningen. En extrakon-
gress skall regleras av stadgarna och arbetsord-
ningen som gäller för ordinarie kongresser. 

 
 
Paragraf 9 
Representation under världskongressen 
 
9.1 För att vara representerade med full rösträtt 

under världskongressen får medlemsförbund 
inte ligga efter med mer än sex månader med 
betalningen av sina medlemsavgifter.  

 
9.2 Medlemsförbund har rätt att vara representerade 

under världskongressen på grundval av sitt be-
talande medlemskap (såsom det har fastställts 
den 31 december föregående år). Representa-
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tionsrätten beräknas enligt följande: 
 Till och med       antal ombud 
   5 000 medlemmar  1 
 25 000 medlemmar 2 
 50 000 medlemmar 3 
 (och ytterligare ett ombud för varje påbörjat 

50 000-tal medlemmar). 
 
9.3 Medlemsförbunden bör sträva efter att samman-

sättningen av delegationerna till kongressen 
procentuellt speglar antalet kvinnliga och unga 
medlemmar. 

 
9.4 Medlemsförbund kan också skicka observatörer 

utan rösträtt till kongressen. Antalet observatörer 
kan begränsas av fullmaktskommittén, men skall 
under alla omständigheter inte överstiga antalet 
ackrediterade ombud från respektive medlemsför-
bund. 

 
9.5 Medlemsförbund skall meddela generalsekrete-

raren namnen på sina ombud och observatörer 
senast tre månader före kongressen. 

 
9.6 Världsstyrelsen kan inbjuda representanter för 

andra organisationer med vilka UNI har relatio-
ner till kongressen. Dessa representanter deltar 
som gäster. 

 
9.7 Ombudens kostnader för resor och uppehälle 

skall bestridas av respektive medlemsförbund. 
 
 
Paragraf 10 
Omröstning under världskongressen 
 
10.1 Omröstning sker normalt med handuppräckning. 
 
10.2 Varje ombud har en röst. Medlemsförbund som 

representeras av färre ombud än de har rätt till 
skall ändå ha full röststyrka. 

 
10.3 Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall av 

förslag att stryka, ändra eller göra tillägg i de 
befintliga stadgarna, eller införa nya stadgar, för 
vilket det krävs två tredjedels majoritet. 

 
10.4 Ordföranden kan besluta att anta en begäran 

om omröstning med röstkort, varvid varje med-
lemsförbunds delegation röstar med utgångs-
punkt från antalet betalande medlemmar i för-
bundet. 

 
10.5 Val till världsstyrelsen sker på grundval av anta-

let betalande medlemmar. 

Paragraf 11 
Världsstyrelsen 
 
11.1 Världsstyrelsen leder UNIs verksamheter mellan 

världskongresserna. Om stadgarna inte ger nå-
gon ledning i en fråga skall världsstyrelsen av-
göra den. 

 
11.2 Världsstyrelsen skall vara sammansatt på föl-

jande sätt: 
 a) ordföranden och fyra vice ordförande (en 

från varje region inom UNI), som skall väljas 
under världskongressen bland världsstyrel-
seledamöter som i första instans har valts i 
enlighet med punkt 11.3 

 b) generalsekreteraren, som skall väljas under 
världskongressen 

 c) fyra kvinnliga representanter, som var och 
en har valts av en region 

 d) ordföranden i världskvinnokommittén 
 e) ordföranden i ungdomskommittén 
 f) ordföranden i världskommittén för chefer och 

specialister 
 g) ledamöter som valts i enlighet med punkt 

11.3, 11.4, 11.5 och 11.7. 
 
11.3 Val till världsstyrelsen skall ske i enlighet med 

den tidtabell och den procedur som världsstyrel-
sen fastställt i det gemensamma avtalet som 
bifogas stadgarna. Ledamöter i världsstyrelsen 
skall väljas på grundval av de områden som 
godkänts av kongressen och som kan justeras 
av världsstyrelsen: 

 I Afrika 
 II Främre Orienten och Mellanöstern 
 III USA och Kanada 
 IV norra Latinamerika 
 V södra Latinamerika 
 VI Centralamerika, Västindien och Mexiko 
 VII Sydasien 
 VIII Sydöstasien 
 IX Östasien 
 X Centralasien 
 XI Oceanien (Söderhavsöarna) 

XII Centraleuropa, Sydösteuropa och Baltikum 
 XIII Östeuropa  
 XIV Storbritannien och Irland 
 XV de nordiska länderna  
 XVI Sydeuropa 
 XVII Beneluxländerna, Frankrike och Monaco 
 XVIII  Österrike, Tyskland och Schweiz. 
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11.4 Antalet ledamöter i världsstyrelsen för varje om-
råde beräknas på grundval av antalet betalande 
medlemmar i området, i enlighet med följande 
tabell: 

 Områden med högst 150 000 medlemmar   
   =   1 ledamot 
 Områden med 150 001 till 300 000 medlemmar 

  =   2 ledamöter 
 Områden med 300 001 till 500 000 medlemmar 

  =   3 ledamöter 
 Områden med 501 000 till 700 000 medlemmar 

  =   4 ledamöter 
 Områden med 701 000 till 900 000 medlemmar 

  =   5 ledamöter 
 Områden med 900 001 till 1 250 000 medlemmar 

  =   6 ledamöter 
 Områden med 1 250 001 till 1 500 000 medlemmar

  =   7 ledamöter 
 Områden med 1 500 001 till 1 750 000 medlemmar

  =   8 ledamöter 
 Områden med 1 750 001 till 2 000 000 medlemmar

  =   9 ledamöter 
 Områden med över 2 000 000 medlemmar  
   = 10 ledamöter 
 
11.5 Medlemsförbund med över 150 000 medlemmar 

skall automatiskt ha rätt till minst en ledamot i 
världsstyrelsen och medlemsförbund med över 
500 000 medlemmar skall ha rätt till minst två 
ledamöter. Ledamöter som väljs på detta sätt 
skall ingå i det totala antalet ledamöter från ett 
område. 

 
11.6 För varje ordinarie ledamot väljs en första- och en 

andrasuppleant. Suppleanter skall delta i världs-
styrelsemöten endast om den ordinarie ledamoten 
är frånvarande. 

 
11.7 När frågor som berör enskilda sektorer tas upp 

kan en person eller personer som nomineras av 
den berörda sektorn inbjudas att delta i världs-
styrelsemöten som rådgivare. 

 
11.8 Världsstyrelsens ledamöter måste från och med 

att de kandiderar till sina poster och under hela 
mandattiden vara medlemmar eller funktionärer 
i ett medlemsförbund som betalar full medlems-
avgift i enlighet med paragraf 7 i dessa stadgar 
och stödjas av sina respektive organisationer. 
Valda kandidater tjänstgör från och med slutet 
av kongressen under vilken de har blivit valda 
fram till slutet av den följande världskongressen. 

 
11.9 Världsstyrelsen sammanträder normalt årligen. 

Extramöten kan sammankallas efter ett gemen-
samt beslut därom av ordföranden och general-
sekreteraren, eller på begäran av två tredjedelar 
av ledamöterna. 

11.10 Ordföranden skall fungera som mötesordföran-
de under världsstyrelsens möten. I dennes från-
varo skall en vice ordförande vara mötesordfö-
rande. 

 
11.11 Världsstyrelsen kan bilda utskott som skall bistå 

den i sitt arbete. En världsstyrelseledamot skall 
vara ordförande för sådana utskott. 

 
11.12 Om en ordinarie ledamots plats blir vakant blir 

ledamotens förstasuppleant automatiskt ordina-
rie ledamot. Om förstasuppleantens plats blir 
vakant fylls posten av andrasuppleanten. 

 
11.13 Världsstyrelseledamöternas kostnader för resor 

och uppehälle i samband med möten i världs-
styrelsen bestrids av berört medlemsförbund. I 
undantagsfall kan världsstyrelsen besluta annat. 

 
 
Paragraf 12 
Verkställande utskott 
 
12.1 Världsstyrelsen kan bland sina ledamöter utse 

ett verkställande utskott som skall bistå världs-
styrelsen i arbetet med att leda verksamheten 
mellan styrelsemöten. Ordföranden, vice ordfö-
randena, de regionala ordförandena, kassören, 
generalsekreteraren och vice generalsekretera-
ren skall sitta med i det verkställande utskottet, 
vars beslut skall noteras eller bekräftas under 
det följande mötet i världsstyrelsen. Kostnader i 
samband med det verkställande utskottets mö-
ten skall bestridas av UNI. 

 
 
Paragraf 13 
Ordförande och vice ordförande 
 
13.1 UNIs ordförande och vice ordförande skall väl-

jas av kongressen i enlighet med punkt 11.2a. 
 
13.2 Ordföranden skall vara kongressordförande och 

mötesordförande under möten i världsstyrelsen. 
 
13.3 Ordföranden har rätt att delta i alla övriga möten 

som sammankallas av UNI. 
 
13.4 Vice ordförandena skall bistå ordföranden i den-

nes uppdrag. 
 
13.5 UNI skall stå för ordförandens kostnader för 

resor och uppehälle i tjänsten. 
 
13.6 Om ordföranden tillfälligt är förhindrad att utöva 
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sitt ämbete skall ordförandens uppgifter övertas 
av en av vice ordförandena. I sådana fall skall 
UNI bära vice ordförandens kostnader för resor 
och uppehälle under uppdraget. 

 
13.7 Om posten som ordförande blir vakant mellan 

världskongresser skall världsstyrelsen utse en 
ersättare bland världsstyrelsens ledamöter. 

 
13.8 Om en post som vice ordförande blir vakant 

mellan världskongresserna skall världsstyrelsen 
utse en ersättare från den berörda regionen 
bland världsstyrelsens ledamöter. 

 
 
Paragraf 14 
Generalsekreterare och  
vice generalsekreterare 
 
14.1 Generalsekreteraren väljs av världskongressen. 
 
14.2 Generalsekreteraren har status som ledamot i 

världsstyrelsen och deltar med full rösträtt i alla 
styrelsemöten. Generalsekreteraren har också 
rätt att delta i alla andra möten som sammankal-
las av UNI. 

 
14.3 Generalsekreteraren leder UNIs anställda och 

ansvarar för den allmänna ledningen och admi-
nistrationen av UNI. 

 
14.4 Generalsekreteraren skall utöva sin verksamhet 

i enlighet med stadgarna och kongressens be-
slut och ansvarar för all verksamhet inför världs-
styrelsen och kongressen. 

 
14.5 Generalsekreteraren representerar UNI gent-

emot utomstående institutioner. 
 
14.6 Generalsekreteraren bistås av en vice general-

sekreterare som utses av världsstyrelsen. Vice 
generalsekreteraren ersätter generalsekretera-
ren under dennes frånvaro. Vice generalsekre-
teraren skall delta utan rösträtt i världsstyrel-
sens möten.  

 
14.7 Om posten som generalsekreterare blir vakant 

skall ordföranden underrätta världsstyrelsen 
därom, och denna skall under sitt följande möte 
utse en ny generalsekreterare för den återstå-
ende mandatperioden.  

 
14.8 Löner och arbetsvillkor för UNIs personal fast-

ställs i förhandlingar mellan generalsekreteraren 
eller dennes representant och personalrepre-

sentanter. Villkoren skall godkännas av det 
verkställande utskottet. 

 
 
Paragraf 15 
Kassör och revisorer 
 
15.1 UNIs kassör utses av världsstyrelsen bland 

dess ledamöter. I möjligaste mån skall kassören 
komma från det land där UNI har sitt säte. 

 
15.2 Kassören ansvarar för UNIs ekonomiska admi-

nistration. Kassören skall utarbeta resultatrappor-
ten för varje räkenskapsår och låta den granskas 
av revisorerna som väljs av kongressen. Resultat-
rapporten skall tillsammans med revisionsberättel-
sen föreläggas världsstyrelsen. Efter att styrelsen 
har godkänt den skall den skickas till alla med-
lemsförbund. 

 
15.3 Kassören skall också i samråd med generalsek-

reteraren utarbeta ett förslag till årsbudget som 
skall föreläggas världsstyrelsen för godkännan-
de. 

 
15.4 Fyra medlemsrevisorer skall väljas av världs-

kongressen. De skall granska den resultatrap-
port som kassören har utarbetat och framlägga 
sina kommentarer till världsstyrelsen. 

 
15.5 Kostnader för att kassören och revisorerna skall 

kunna fullgöra sina uppgifter skall bestridas av 
UNI.  

 
 
Paragraf 16 
Regionala organisationer 
 
16.1 Regionala organisationer skall bildas för följan-

de fyra regioner: Afrika, Nord- och Sydamerika, 
Asien och Stillahavsområdet, samt Europa, i 
syfte att aktivt verka för UNIs intressen inom 
dessa regioner. 

 
16.2 Varje region skall ha egna stadgar och en egen 

arbetsordning, som skall vara förenliga med 
UNIs stadgar. 

 
16.3 Vilka länder som ingår i dessa regioner bestäms 

av världsstyrelsen efter samråd med berörd re-
gion. 

 
16.4 UNIs regionala strukturer omfattar regionkonfe-

renser, regionstyrelser, regionala verkställande 
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utskott, regionala sektorkommittéer och kommit-
téer för branschöverskridande grupper. 

 
16.5 Varje regionstyrelse skall i enlighet med de regi-

onala stadgarna bilda regionala kommittéer för 
kvinnor, ungdom och chefer & specialister, som 
skall vara ansvariga inför regionstyrelsen. 

 
16.6 Endast fackföreningar som är medlemmar i UNI 

kan bli medlemmar i de regionala strukturerna. 
 
16.7 Varje region skall ha en egen ordförande, egna 

vice ordförande och en egen sekreterare, som 
alla väljs under respektive regionkonferens. 

 
16.8 En regionkonferens skall hållas inom varje regi-

on minst en gång vart fjärde år. 
 
16.9 Regionstyrelser skall sammanträda minst årli-

gen och ett regionalt verkställande utskott, i vil-
ket regionordföranden, de regionala vice ordfö-
randena, regionsekreteraren samt UNIs gene-
ralsekreterare ingår, skall sammanträda vid be-
hov mellan regionstyrelsens möten. 

 
16.10 Val av ledamöterna i regionstyrelsen skall ske 

på grundval av antalet betalande medlemmar. 
 
16.11 UNI stöder arbetet som bedrivs inom de regio-

nala organisationerna ekonomiskt. De regionala 
organisationerna skall ha befogenhet att införa 
regionala medlemsavgifter efter beslut av regi-
onkonferensen.  

 
16.12 UNIs regionala organisationer skall samarbeta 

med regionala fackliga organisationer som EFS 
och IFS regionala organisationer för att främja 
gemensamma intressen, prioriteter och mål. 

 
 
Paragraf 17 
Regionsekreterare 
 
17.1 Regionkonferenserna väljer en regionsekretera-

re som skall arbeta i enlighet med UNIs och den 
regionala organisationens stadgar och som skall 
ansvara för ledningen av UNIs verksamhet i 
regionen. Detta arbete omfattar 

 a) att hålla kontakten med medlemsförbund och 
möjliga medlemmar i regionen 

 b) att stödja bildandet och utvecklingen av star-
ka, oberoende och demokratiska fackföre-
ningar i regionen 

 c) att representera den regionala organisatio-

nen inför organisationer som engagerar sig 
för ekonomisk, politisk och social integration 
i regionen 

 d) att avge regelbundna verksamhetsrapporter 
och ekonomiska rapporter till generalsekre-
teraren, att före varje ordinarie möte i region-
styrelsen och världsstyrelsen avge en skrift-
lig rapport, inklusive en ekonomisk rapport, 
samt att göra förslag till verksamhetspro-
gram, inklusive budgetförslag, för varje ka-
lenderår 

 e) att delta, utan rösträtt, i världsstyrelsens mö-
ten. 

 
 
Paragraf 18 
Sektorer 
 
18.1 Syftet med verksamheterna inom olika sektorer 

skall vara att verka för UNIs målsättningar och 
att tillvarata arbetstagarnas intressen inom sek-
torn. Detta omfattar även att utveckla arbets-
marknadsdialogen, att utarbeta kollektiva för-
handlingsstrategier och att uppmuntra fackligt 
samarbete inom multinationella företag. 

 
18.2 Varje sektor är självständig när det gäller att 

utveckla den egna strukturen, välja sin ordföran-
de, sina vice ordförande och kommittéer, samt i 
fråga om den egna politiken och de egna priori-
teterna. 

 
18.3 Sektorerna skall kunna arbeta både på regional 

och global nivå. 
 
18.4 Den globala sektorstrukturen skall omfatta en 

världssektorkonferens vart fjärde år under vilken 
det väljs en ordförande och vice ordförande (en 
från varje region) samt en styrgrupp på världsni-
vå för hela sektorn. 

 
18.5 Den regionala sektorstrukturen skall omfatta en 

regional sektorkonferens vart fjärde år och årli-
ga regionala sektormöten. Under den regionala 
sektorkonferensen skall det väljas en ordföran-
de och vice ordförande. Ordförandens och 
andra funktionärers mandatperiod skall sträcka 
sig från slutet av en regional sektorkonferens till 
slutet av den följande.  

 
18.6 Under den regionala sektorkonferensen skall 

det väljas en regional sektorstyrgrupp. Den regi-
onala sektorn kan också tillsätta arbetsgrupper 
för att genomföra utredningar, organisera möten 
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och etablera relationer till andra instanser för att 
försvara och främja medlemmarnas intressen 
inom respektive sektor. Sådana verksamheter 
kan utföras inom en viss sektor eller gemen-
samt av flera sektorer. 

 
18.7. Varje medlemsförbund med medlemmar i sek-

torn har rätt att delta i den berörda sektorns 
verksamhet på global eller regional nivå. 

 
18.8 Kostnader för resor och uppehälle för ombud och 

observatörer som deltar i sektorkonferenser och 
sektormöten skall bäras av berörda medlemsför-
bund. 

 
18.9 En sektorchef, som skall vara anställd av UNI, 

skall betjäna sektorn. 
 
 
Paragraf 19 
Branschöverskridande grupper  
 
19.1 UNI skall främja verksamheter till förmån för 

kvinnor, ungdomar och chefer & specialister 
enligt bestämmelserna nedan. Denna verksam-
het skall inriktas på både den globala och den 
regionala nivån, och skall omfatta bildande av 
kommittéer och organisering av konferenser och 
kampanjverksamheter. 

 
 
Paragraf 20 
Struktur för jämställdhetsarbetet 
 
20.1 En världskvinnokonferens skall hållas omedel-

bart före UNIs världskongress. 
 
20.2 En världskvinnokommitté skall tillsättas. 
 
20.3 Världskvinnokommittén skall bland kvinnokom-

mitténs ledamöter välja en ordförande, som 
skall leda världskvinnokonferensen och världs-
kvinnokommitténs möten 

 
20.4 Världskvinnokommitténs ordförande skall i kraft 

av sitt ämbete vara ordinarie ledamot i världs-
styrelsen. 

 
20.5 Ordförandena i de regionala kvinnokommittéer-

na skall i kraft av sitt ämbete vara ordinarie le-
damöter i respektive regionstyrelse. 

 
 

Paragraf 21 
Struktur för ungdomsverksamheter 
 
21.1 En ungdomskommitté på världsnivå skall tillsät-

tas. 
 
21.2 Världsungdomskommittén väljer bland sina le-

damöter en ordförande. 
 
21.3 Ungdomsordföranden skall i kraft av sitt ämbete 

vara ordinarie ledamot i världsstyrelsen. 
 
21.4  Ordförandena i de regionala ungdomskommitté-

erna skall i kraft av sitt ämbete vara ordinarie 
ledamöter i respektive regionstyrelse. 

 
 
Paragraf 22 
Struktur för chefer & specialister 
 
22.1 En kommitté för chefer & specialister skall till-

sättas på världsnivå. 
 
22.2 Kommittén väljer bland sina ledamöter en ordfö-

rande. 
 
22.3 Ordföranden i världskommittén för chefer & spe-

cialister skall i kraft av sitt ämbete vara ordinarie 
ledamot i världsstyrelsen. 

 
22.4 Ordförandena för de regionala kommittéerna för 

chefer & specialister skall i kraft av sitt ämbete 
vara ordinarie ledamöter i respektive regionsty-
relse. 

 
 
Paragraf 23 
UNIs upplösning 
 
23.1 UNI kan upplösas efter ett världskongressbeslut 

som har fattats med två tredjedels majoritet, på 
en motion om upplösning, som har framlagts i 
enlighet med paragraf 8 i dessa stadgar. 

 
23.2 I en motion om UNIs upplösning måste det fast-

läggas hur UNIs tillgångar skall fördelas och hur 
skyldigheterna gentemot personalen skall upp-
fyllas.  
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Paragraf 24 
Språk 
 
24.1 Språken som skall användas på världskongres-

ser och i världsstyrelsen omfattar engelska, 
franska, tyska, italienska, japanska, portugisis-
ka, spanska och svenska. 

 
24.2 I fall av tvister beträffande tolkningen av stad-

garna skall den engelska versionen vara ut-
slagsgivande. 

 
 
Paragraf 25 
Ändring av stadgar 
 
25.1 Dessa stadgar kan ändras genom beslut av en 

kvalificerad majoritet bestående av två tredjede-
lar av rösterna på en världskongress. 





 





 
Innehåll 
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1 Inledning  
 
1.1 Denna arbetsordning är avsedd att underlätta 

kongressens arbete. Den är dock alltid under-
kastad UNIs stadgar. Arbetsordningen skall fö-
reläggas kongressen för godkännande i början 
av kongressens första arbetssession. 

 
 
 
2 Arbetsordningsutskott 
 
2.1 Världsstyrelsen skall fungera som kongressens 

arbetsordningsutskott och i enlighet med para-
graf 8.4 i stadgarna avlägga rapport om arran-
gemangen kring kongressen, däribland förslag 
till program för överläggningarna och debatter-
na, samt övriga frågor som kräver beslut för att 
kongressarbetet skall ledas på ett riktigt sätt. 

 
 
 
3 Kongressens ordförande och vice 
 ordförande  
 
3.1 UNIs ordförande och vice ordförande skall fun-

gera som kongressens ordförande respektive 
vice ordförande.  

 
3.2 Ordföranden skall öppna och avsluta kongres-

sen och leda överläggningarna i överensstäm-
melse med stadgarna och kongressens arbets-
ordning. 

 
3.3 I ordförandens frånvaro skall kongressen ledas 

av en av vice ordförandena enligt beslut av ar-
betsordningsutskottet. 

 
3.4 Då en vice ordförande fungerar som kongres-

sens ordförande skall han/hon ha samma rättig-
heter och skyldigheter som ordföranden. 

 
 
 
4 Val av kongresskommittéer 
 
4.1 Kongressens skall under sin första arbetsses-

sion välja en fullmaktskommitté bestående av 
fem ledamöter och en resolutionskommitté med 
högst arton ledamöter. Generalsekreteraren 
skall utse en sekreterare för varje kommitté.  

 
 

5 Fullmaktskommittén 
 
5.1 Fullmaktskommittén skall granska alla kon-

gressombuds fullmakter. 
 
5.2 Inga väsentliga omröstningar får ske innan kon-

gressen har godkänt fullmaktskommitténs rap-
port. 

 
5.3 Inget ombud vars fullmakt ifrågasätts av full-

maktskommittén skall delta i omröstningen om 
fullmaktskommitténs rapport. 

 
5.4 Kongressens beslut gällande ett ombuds full-

makt skall vara slutgiltigt. 
 
 
 
6 Resolutionskommittén  

 
6.1 Resolutionskommittén skall ansvara för gransk-

ningen av motioner och ändringsyrkanden som 
inlämnas enligt bestämmelserna i paragraf 8 i 
stadgarna, däribland även motioner som arbets-
ordningsutskottet anser vara av brådskande 
natur. 

 
6.2 Resolutionskommittén skall, om nödvändigt, 

sammanställa, omarbeta och/eller stryka delar 
av eller hela motioner och ändringsyrkanden 
(men ej införa något nytt ämne, som inte ur-
sprungligen fanns med) för att underlätta kon-
gressens arbete. 

 
6.3 Med undantag för råd som ordföranden fått av 

arbetsordningsutskottet är det resolutionskom-
mitténs ansvar att lägga fram kongressens re-
kommendationer om motioner och ändringsyr-
kanden. Resolutionskommittén kan även rekom-
mendera att vissa motioner eller ändringsyrkan-
den hänskjuts till världsstyrelsen. Om möjligt 
skall kommittén kortfattat redogöra för skälen till 
varje beslut. 

 
6.4 Rapporten skall föreläggas kongressen för god-

kännande. 
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7 Omröstning  
 

7.1 Endast ombud med fullmakt har rösträtt. Om-
röstning skall normalt ske genom handuppräck-
ning. Tre eller fler delegationer (som tillsam-
mans representerar minst 25 ombud) kan begä-
ra omröstning med röstkort, varvid varje anslu-
ten organisations delegation röstar i enlighet 
med angivet medlemsantal per den 31 decem-
ber föregående år, under förutsättning att inte 
omröstning med handuppräckning redan inletts. 

 
7.2 Alla beslut fattas med enkel majoritet av de som 

röstar, utom i fråga om förslag till stadgeänd-
ringar, tillfälligt upphävande av delar av arbets-
ordningen eller bestridande av ordförandens 
beslut. I sådana fall skall beslut fattas med två 
tredjedels majoritet av de närvarande och rös-
tande. 

 
 
 
8 Procedur och ordningsfrågor 

 
8.1 Yrkanden gällande kongressens procedur eller 

program kan göras när som helst av alla ombud 
utan anmälan i förväg, utom efter att en talare 
har fått ordet. Sådana yrkanden skall behandlas 
före andra ärenden. Ordföranden kan låta ett 
ombud uttala sig för och en annan mot ett yr-
kande och sedan låta ärendet gå till omröstning. 
Yrkanden som skall behandlas på detta sätt 
omfattar förslag om att ajournera diskussioner-
na eller en arbetssession, begäran om omröst-
ning och bestridande av ordförandens beslut. 

 
8.2 En ordningsfråga, som inte är en procedurfråga, 

skall behandlas omedelbart. Ordföranden skall 
därefter fälla ett avgörande som skall vara slut-
giltigt, såvida det inte bestrids i vederbörlig ord-
ning. 

 
 
 
9 Rätt att tala och talartid 

 
9.1 Gäster kan tala till kongressen på ordförandens 

begäran eller efter överenskommelse med ar-
betsordningsutskottet. 

 
9.2 Ombud som önskar tala skall skriftligen på där-

för avsett formulär begära ordet av ordföranden. 
Ordföranden skall normalt ge talarna ordet i den 
ordning de har anmält sig. Ett ombud får inte 
tala två gånger i samma fråga utan ordföran-
dens tillstånd. 

9.3 Talartiden för rapportörer bestäms av ordföran-
den. Övriga talare har en talartid begränsad till 5 
minuter, utom under behandlingen av resolu-
tionskommitténs rapport, då talartiden begrän-
sas till 2 minuter. Med kongressens godkännan-
de kan ordföranden besluta att införa kortare 
talartid än 5 minuter. 

 
 
 
10  Ändring av arbetsordningen  

 
10.1 Arbetsordningen kan endast ändras genom en 

motion som framläggs enligt bestämmelserna i 
paragraf 8.5 - 8.8. i UNIs stadgar. 
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