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Lokala fackliga utvecklingsprojekt 

Inom Lärarförbundet finns en lång tradition av framgångsrikt internationellt 
fackligt utvecklingssamarbete, som bidragit till att höja medlemmarnas 
engagemang för internationella frågor. 
 
Ramarna för Lärarförbundets utvecklingssamarbete slås fast i förbundets 
stadgar. Där står följande: 
 
”En viktig del av Lärarförbundets internationella arbete är att stödja lärare som förhindras att 
arbeta fackligt. Genom att främja mänskliga och fackliga rättigheter i samarbete med 
lärarorganisationer i andra länder verkar vi för en demokratisk utveckling. […] En viktig 
uppgift är att medverka till att lärare kan bygga starka, oberoende och demokratiska fackliga 
organisationer.” 

 
Lokalavdelningar, enskilt eller flera tillsammans, kan ansöka om bidrag för att 
inleda ett fackligt utvecklingssamarbete med en lärarorganisation på lokal nivå i 
ett annat land. 
 
 
Kriterier 
De projekt som en lokalavdelning kan få bidrag för ska följa förbundets 
styrdokument. För att få bidrag till sitt projekt krävs dessutom: 

 att det inom lokalavdelningen finns ett välutvecklat engagemang kring 
internationella frågor 

 att ansökan är förankrad i lokalavdelningens styrelse 

 att man samarbetar med en lokalavdelning, eller motsvarande, som tillhör 
ett förbund som är medlem i Education International (EI) 

 att projektet är utvecklat gemensamt med den aktuella organisationen, och 
möter de behov som finns inom den 

 att projektet är utarbetat utifrån en princip om låg kostnad 
 
 
Avgränsningar 
De avsatta medlen ska i första hand användas som ett initialt bidrag till 
lokalavdelningens projekt. I normalfallet får lokalavdelningen stöd under ett 
eller några år. Därefter drivs projektet vidare med egna insamlade medel eller 
med stöd från annat håll. 
 
Ändamålet med de medel som avsatts är inte att stödja delegations- eller 
studieresor till den lokalavdelning man samarbetar med. För detta ändamål 
finns Lärarförbundets stipendier för fackliga studier utomlands. Studieresor kan dock 
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vara ett led i att etablera kontakter som senare kan leda till lokala fackliga 
utvecklingsprojekt. 
 
 
Ansökan om bidrag  
Ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt ska skickas till Lärarförbundets 
kansli, Internationella enheten. Ansökan kan ske löpande under 
verksamhetsåret. 
 
Ansökan ska innehålla följande: 

 Lokalavdelningens namn och namn på projektansvarig inom 
lokalavdelningen 

 Kort beskrivning av det internationella arbetet inom lokalavdelningen 

 Beskrivning av partnerorganisationen och namn på kontaktperson 

 Beskrivning av projektets bakgrund och uppläggning 

 Mål och syfte med projektet 

 Budget, aktiviteter och tidsplan 

 Lokalavdelningens egeninsats i projektet 

 Det totalbelopp lokalavdelningen ansöker om 
 
 
Kansliets handläggning 
Kansliet bedömer ansökningen utifrån hur väl den uppfyller kriterierna, samt 
hur väl genomarbetad den är. 
 
Samordning inom utvecklingssamarbetet blir allt viktigare. Därför kommer 
kansliet, så långt det är möjligt, att kommunicera kring projektet med den 
centrala/nationella nivån i den aktuella organisationen. Om lokalavdelningens 
projektförslag tangerar redan planerade aktiviteter eller andra projekt är det 
nödvändigt med samordning för att nå så god effekt som möjligt. Innan 
projektet kan godkännas måste förbundskansliet därför alltid kommunicera 
med eventuella andra organisationer som ger den aktuella organisationen stöd.  
 
 
Krav på rapportering 
Lokalavdelningen ska årligen rapportera till förbundskansliet om hur medlen 
använts. Rapporten ska innehålla 

 skriftlig rapport om projektets utveckling 

 ekonomisk rapport 

 beskrivning av hur lokalavdelningen använt projektet i kommunikationen 
med medlemmar och allmänheten 

 
Projektet ska inte revideras separat, utan ingå i lokalavdelningens revision. 


