
1 
 

 

Genèveskolan 2013 
En upplevelse för livet 

 

 

 

 
 

Reflektioner och tankar av Sara Sundström,  Lärarförbundets representant  
vid Nordiska Genèveskolan 2013.



2 
 

 

Inledning 
Jag har varit förtroendevald inom Lärarförbundet sedan 2004 utan att fundera 
särskilt mycket kring det internationella arbetet som förbundet utför. Jag kan inte 
påstå att jag under mina år mött de internationella frågorna särskilt mycket heller. 
Under 2012 kom Lärarförbundets representant till Genèveskolan från min region 
vilket innebar att det inte bara blev mer verkligt utan också intressant. Så när 
anmälningstiden höll på att rinna ut skickade jag in en ansökan, utan några som helst 
förhoppningar om att få delta. När terminen startade gick jag spänt och väntade men 
när inget hördes så tänkte jag att hoppet var ute. Döm om min förvåning när 
telefonen ringde en fredag förmiddag och Eva Elmstedt Frisk från Internationella 
enheten meddelade att jag utsetts till Lärarförbundets deltagare 2013. Det kom så 
oväntat att jag inte visste om jag skulle skratta eller gråta. Jag var oerhört stolt över 
att få möjligheten att åka. Jag visste inte då vilken upplevelse jag skulle få vara med 
om, och så här efteråt är det heller inte helt lätt att sätta ord på det. 

 

Genèveskolan 
Genèveskolan startade 1931 för fackligt förtroendevalda i 
LO- och TCO-förbunden i Norden. Syftet med kursen är 
att öka gemenskap och förståelse för det nordiska 
samarbetet, öka kunskapen om ILO och dess 
övergripande arbete samt att öka kunskapen om 
globalisering och internationalisering. 

Målet för kursen är: 

 öka kunskapen om internationellt samarbete och 
internationellt regelverk, ILO och andra 
internationella organisationer 

 stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och 
internationellt 

 öka gemenskapen inom Norden 
 
 

 

ILO 
International Labour Organization, ILO, grundades som en reaktion på första 
världskriget. Man ansåg då att en världsomspännande och varaktig fred endast kunde 
åstadkommas om den baserades på social rättvisa och därför grundades ILO i 
samband med freden i Versailles. ILO är FNs organ för arbetsmarknadsfrågor men är 
alltså äldre än organisationen FN. ILO var en del av Nationernas förbund och Sverige 
blev medlem i ILO 1920 i samband med att man gick med i NF.  

ILOs grundläggande mål är att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I de 
uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen 
samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt.  
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ILO har 185 medlemsländer. Det finns 189 konventioner och 202 rekommendationer 
som antagits av ILO. 8 av konventionerna räknas som kärnkonventioner. Dessa är: 

 

 C 29 – Tvångs- eller obligatoriskt arbete 
 C 87 – Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 
 C 98 – Organisationsrätten och den fria förhandlingsrätten 
 C 100 – Lika lön 
 C 105 – Avskaffande av tvångsarbete 
 C 111 – Diskriminering 
 C 138 – Minimiålder 
 C 182 – De värsta formerna av barnarbete 

En konvention är bindande och ratificeras av medlemsländerna medan en 
rekommendation är vägledande. Precis som inom övriga delar av FN systemet 
baseras ILOs arbete på att medlemsländerna ratificerar konventionerna, dvs. 
medlemsländerna väljer själva om man antar dem eller inte. C 87, C98 och C 182 är 
dock principkonventioner som är inskrivna i ILOs bestämmelser. Detta innebär att 
även medlemsländer som inte ratificerat dem kan anklagas för brott mot dem.  

Trepartssystemet 
Vad som är unikt med ILO i förhållande till andra FN organ är att det är uppbyggt 
runt ett trepartssamarbete. Tre parter har alltså möjlighet att påverka arbetet i ILO. 
Dessa är: 

 Regeringar 
 Fackförbund 
 Arbetsgivarorganisationer 

Mandatet är fördelat så att regeringarna har 5o % av platserna medan arbetsgivarna 
och fackförbunden har 25% var. Detta innebär att man måste samarbeta för att 
komma till resultat.  

ILC 
Varje år samlas representanter från de olika medlemsländerna för International 
Labour Conference i Genève. 2013 års konferens var den 102 konferensen. Arbetet 
under ILC sker i olika kommittéer där samtliga parter är representerade enligt 
modellen ovan. Årets konferens var lite speciell eftersom ingen av kommittéerna 
hade som uppgift att enas om en konvention eller rekommendation. Årets 
kommittéer var:  

 Committee on the application of standards (Applikationskommittén vars 
uppgift är att gå igenom de anmälningar ILO fått in där medlemsländerna inte 
sköter sina åtaganden i enlighet med antagna konventioner) 

 Committee on the Employment and social protection in the new demographic 
context 

 Committee on Sustainable development, Decent work and Green jobs 
 Committee for the recurrent discussion on Social Dialogue 
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Kursens upplägg 

Genèveskolan är centrerad kring ILOs årliga konferens ILC, och slutprodukten blir 
ett grupparbete om något av de arbetsområden som ILC 
behandlar.  

Genèveskolan inleddes i april med en förkurs på Runö 
kursgård. Först samlades de svenska deltagarna för en 
dags intensivt förarbete, vi fick en kort introduktion om 
ILO, diskuterade vad skolan och kursen egentligen 
innebar och fick en möjlighet att börja känna de svenska 
deltagarna. Från Sverige hade vi 2013 11 deltagare varav 
2 kvinnor. Totalt var vi 30 deltagare som fullföljde 
kursen och av dessa var 10 kvinnor, en fördelning som 
inte är helt vanlig när man kommer från en 
kvinnodominerad bransch.  

 

Dag 2 anslöt sig deltagarna från de övriga nordiska länderna. Vi fick chansen att lära 
känna varandra och också en försmak på vilka språkliga problem som skulle kunna 
uppstå. Vi försökte oss också på att förklara för varandra hur de fackliga 
organisationerna är uppbyggda i respektive land. Sedan 
började arbetet på allvar. En av Danmarks delegater i ILO, 
Jens-Erik Ohrt var ansvarig för dag 2 vilket innebar en 
ordentlig genomgång av ILO som organisation. Hur ILO 
fungerar samt vad vi kunde förvänta oss av konferensen i 
Genève.  

 

Sedan var det dags att börja fundera på vilket av 
konferensens ämne som intresserade just mig och hur man 
skulle kunna tänka sig arbeta med dem. Utifrån det jag 
visste där och då var det egentligen två kommittéer jag 
kunde tänka mig att följa: Applikationskommittén och 
kommittén som behandlade social dialog. Efter många 
intressanta diskussioner kände jag ändå att jag var mer 
intresserad av social dialog. Då vi var så många som 
intresserade oss för social dialog beslutade vi oss för att dela 
upp oss i två grupper med lite olika inriktning.  Väl hemma började hemarbetet, som 
beräknades ta ca 40h. Det bestod av att läsa de rapporter som låg till grund för ILCs 
arbete samt att besvara de frågor som vi fått i hemuppgift.  

 

Själva höjdpunkten i kursen är de 3 veckorna som spenderas i Schweiz. De 2 första 
veckorna spenderade vi i Genève och den sista i Rolle. Under tiden i Genève varvas 
arbetet med att följa kommittéernas arbete med föreläsningar som anordnats av 
skolan.  I Rolle sammanställer man sitt arbete och en dag ägnas åt att redovisa för 
övriga deltagare. Tidigare år har det varit ett krav att arbetet ska redovisas i 
rapportform, i år fick vi möjlighet att välja form för våra projekt vilket innebar att de 
flesta grupperna gjorde en muntlig redovisning istället för en skriftlig rapport 
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Upplevelserna i Genève 

Tiden i Genève var en omvälvande upplevelse, och då tänker jag på de upplevelser 
som dagarna innebar och hur man påverkas av att spendera 3 veckor tätt tillsammans 
med människor som man inte känner på förhand.   

En av höjdpunkterna under Genèveskolan är invigningen av konferensen ILC och 
generaldirektörens tal inför deltagarna. Vi hade fått strikta order om att anlända till 
Palais des Nations i god tid på morgonen för att 
eventuellt kunna få plats inne i salen. Vi fick 
alldeles fantastiska platser! Sen skulle det visa 
sig att det inte riktigt var så enkelt, när 
vakterna kom blev vi utkastade. Platserna 
behövdes av delegationerna. Vi hade turen att 
möta Magnus Berge från ILO när vi stod där 
förvirrade i korridoren och fick hjälp att så 
småningom komma in på pressläktaren. Det 
var i och för sig inte så bra platser men vi fick i 
alla fall möjligheten att följa invigningen på 
plats.  För oss som var där för första gången 
blev det spektakulärt när tre demonstranter 
började skandera och vandra omkring med 
plakat nere på golvet under Guy Ryders invigningstal.  
I samtal med andra mer luttrade så blev det klart att,  
någon liten protest är tydligen inte helt ovanligt.  

 

Vårt arbete bestod till stor del av att följa ”vår” kommittés arbete, 
dvs. Social Dialogue. Varje kväll kunde vi gå in på ILOs hemsida för 
att få reda på hur arbetet för kommittén skulle se ut kommande 
dag.  I Sverige har vi kollektivavtal och förhandlingar men ingen 
vedertagen och välkänd social dialog, om man ser det som 
trepartsdialog. Vi har ändå en form av social dialog eftersom 
begreppet även innehåller förhandlingar och dialog som sker 
mellan två av de tre parterna som erkänns av ILO. Särskilt som 
man i diskussionerna på konferensen pratade om kollektiva 
förhandlingar som hjärtat i social dialog.  

 

Arbetstagarsidan i kommittén var väldigt tydlig med sin åsikt om hur den sociala 
dialogen egentligen fungerar i världen. Talespersonen nämnde i inledningen att den 
sociala dialogen är under attack, och då handlade det huvudsakligen om den sociala 
dialogen i Europa, Nordamerika och Oceanien. Ett exempel på detta är ju hur 
Danmarks regering trädde in och stiftade lagar som gynnade arbetsgivaren under den 
strejk som pågick under våren 2013.  
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I arbetargruppen blev det häftiga diskussioner när slutdokumentet skulle diskuteras. 
De latinamerikanska länderna krävde nämligen att man i rapporten skulle definiera 
vilka de sociala parterna är. Diskussionen var het innan man slutligen kom fram till 
en lösning som kunde accepteras av latinamerikanerna utan att man på något sätt 
ifrågasatte ILOs redan existerande definition eller öppnade för en omvärdering av de 
sociala parterna.  

 

I Sverige ser arbetstagar- och arbetsgivarsidan varandra ofta som motståndare, 
istället för någon med värdefulla åsikter som kan leda till klokare, långsiktigare 
beslut. Därför var det en lättnad att se att dessa två parter faktiskt var de som 
samarbetade mest i vår kommitté.  De kompromissade, kom med gemensamma 
lösningar för att pressa regeringarna till ett så vasst skrivet dokument som möjligt.   

 

I t.ex. Europa, Nordamerika och Oceanien så pratar man om att den sociala dialogen 
är under attack, under konferensen kom också andra perspektiv fram. När 
arbetstagarna hade sina egna möten blev det tydligt hur stora skillnaderna är i 
världen. Något land beklagade sig över att den sociala dialogen försvagats, andra 
ställde sig upp och bad om hjälp att initiera en social dialog eftersom den inte 
existerade i deras land. Detta är en av de aspekter som gör att ILOs arbete är så svårt 
men ack så viktigt.  ILC lägger fram en bas som är otroligt viktig, en bas som är 
mycket lägre än vår verksamhet i t.ex. Sverige. Däremot är den oerhört viktig för att 
man ska få möjligheten att komma igång med social dialog i länder där det inte finns i 
dagsläget.  

 

Tiden i Genève bjöd på många intressanta föreläsningar inom ramen för skolan. Den 
fantastiske Kari Tapiola delade med sig av sin enorma kunskap och erfarenhet om 
ILO och det internationella systemet. Bob Ramsay gav oss sina tankar och 
reflektioner kring det som hände under konferensen, vilket var alldeles ovärderligt i 
arbetet med våra projektarbeten. Raquel Gonzales, ITUC, pratade med sådant 
engagemang och passion om situationen i världen att man själv blev intresserad av 
att engagera sig.  Fördelen med de föreläsningar vi fick var att de gav en liten inblick i 
vad de andra kommittéerna arbetade med. Det tillsammans med gruppernas 
muntliga redovisningar gjorde att jag så här i efterhand kan känna att jag kunde ha 
valt vilket ämne som helst och ändå haft stor behållning av resan. När man vet lite 
mer är demografin i världen och gröna jobb faktiskt också intressant.  
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Slutord 

Varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund inom ramen för Genèveskolan är 
att vara i dåtid, nutid och framtid.  Såväl Genèveskolan som ILO är organisationer 
med en lång historia, en historia som vi tillsammans måste förvalta. En historia vi 
inte får glömma, en historia vi måste förvalta i nuet och en framtid som vi kan vara 
med att skapa. 

 

Jag är oerhört stolt över att vara medlem i Lärarförbundet av många anledningar.  
Efter denna resa är jag ännu stoltare över det internationella arbetet som förbundet 
bedriver. Jag är stolt över att ha fått möjligheten att representera förbundet vid 
Genèveskolan och tacksam över det jag lärt mig under resans gång.  

 

Om du som läser rapporten känner att du vill veta mer är 
du välkommen att kontakta mig: 

Sara Sundström 

Lärarförbundet, Arjeplog 

sara.sundstrom@arjeplog.lararforbundet.se  

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer: 

http://arjeploggeneve.wordpress.com/ 
geneveskolan.org 
www.ilo.org 
http://svenskailo-kommitten.se/ 
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