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Inledning  
Det började med ett telefonsamtal år 2000. Jag var nyblivet ombud och hade just gått FIA-kursen. 
Telefonen ringde på jobbet efter en tuff dag med en stor klass och frågan från Lärarförbundet kom 
om jag ville bli kursledare i en ny medlemsutbildning som skulle heta ”Lärarförbundet/global”. Det 
lät som en spännande utmaning och jag tackade genast ja.  
Ett ganska oklokt beslut egentligen eftersom jag kunde ganska lite om Lärarförbundet och om 
globala frågor men eftersom jag har alltid gillat nya utmaningar sa jag ändå ja. Från den dagen har jag 
genomgått en personlig utveckling som jag helt har Lärarförbundet att tacka för. 
Som globalkursledare har jag både lärt och lärt ut. Uppdraget har fört mig ut i världen där jag knutit 
kontakter som både lett till ett skolsamarbete mellan min skola i Skellefteå och Chadwick Namate 
Primary School i Entebbe Uganda samt ett fackligt projekt 
mellan Lärarförbundet Skellefteå och UNATU, Entebbe 
lokalavdelning i Uganda. Lärarförbundet Skellefteå har berett 
mig en plats i styrelsen och därefter har jag blivit alltmer fackligt 
engagerad. I styrelsen har jag funnit ett stort stöd att genoföra 
internationellt arbete på hemmaplan bl.a. i flera år  med ”Café 
Världen”-möten där medlemmarna fått lära mer om globala 
frågor.  
Jag sökte och blev antagen till Genèveskolan i december 2010 
och det var som om pirret i magen aldrig ville lägga sig. 
Äntligen! 
 

Genèveskolan  
Genèveskolan startade för 80 år sen för fackligt förtroendevalda i LO- och TCO-förbunden i 
Norden. Utbildningen är en fyra veckors kurs som handlar om fackets möjlighet att påverka i en 
globaliserad värld.  
Målet för kursen är att: 

 öka kunskapen om internationellt samarbete och regelverk, ILO (International Labour 
Organization) och andra organisationer. 

 stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt 

 öka gemenskapen inom Norden 

 utveckla den ömsesidiga språkförståelsen 

 
 

Fakta om ILO  
Historik 
ILO startades som en reaktion på det kaos som första 
världskriget skapat i Europa. För att kunna bygga upp ett 
nytt samhälle i skuggan av industrialiseringens sociala 
konsekvenser var det nödvändigt med konsensus mellan 
ländernas regeringar och arbetsmarknadens parter. Rädslan 
för att den ryska revolutionen skulle sprida sig påskyndade 
dessa åtgärder för social rättvisa. 
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På begäran från fackligt håll i flertal länder tillsatte 1919 års fredskonferens en särskild kommission 
för internationell arbetslagstiftning. Kommissionen enades om det som blev ILO:s konstitution som 
togs in som en del av Versaillefördraget. Med vissa tillägg utgör det alltjämt grunden för ILO:s 
verksamhet. 
 
Trepartssystemet 
Det unika med ILO är dess trepartssystem. De tre symboliska nycklarna 
användes vid invigningen av ILO-byggnaden 6 juni 1926. 
De tre parterna inom ILO är: 

 Regeringar  

 Fackförbund 

 Arbetsgivare 
 
Mål 
ILO:s grundläggande mål är att bekämpa fattigdom, främja social rättvisa, främja sysselsättning, 
förbättra arbetsvillkoren i hela världen samt värna om fackliga fri- och rättigheter.  
 
International Labour Conference 
I juni varje år hålls International Labour Conference (ILC) i Genève. I år firade konferensen 100 år 
och i inledningstalet sa ILO:s Generaldirektör Mr Juan Somavia: ”It is time for a stronger ILO”.  
I skuggan av en finanskris framhävdes ILO:s viktiga roll som stabilisator på arbetsmarknaden. 
 
ILO anses ibland vara en internationell arbetsdomstol. Arbetet genomförs i olika kommittéer där 
trepartssystemet alltjämt råder. Alla har var sin röst och fackliga organisationer tillåts rösta mot sin 
regering. Det är förstås en självklarhet för oss i Sverige men definitivt inte i alla länder.  
Årets kommittéer var: 

 Anständigt arbete för arbete i andras hem 
Fjolårets arbete fortsatte 2011 med syfte att adoptera en konvention med en 
rekommendation som komplement  

 Arbetsadministration och arbetsinspektion 
Generell diskussion om arbetsadministration och inspektion 

 Social säkerhet för social rättvisa och en rättvis globalisering 
Fortsatt diskussion om de strategiska målen för social 
trygghet i uppföljningen av 2008 ”ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization. 

 Applikationskommittén  
Rekommendationer givna i en opartisk och teknisk 
utvärdering av hur stater följer konventioner och 
rekommendationer. Det här året undersökte kommittén mer 
än 2500 rapporter från regeringar hur de följt ratificerade 
konventioner. 

 Budget för 2012-2013 
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Konventioner och rekommendationer 
ILO-konferensen har fastställt 189 konventioner samt 201 rekommendationer. En konvention är 
bindande och ratificeras av medlemsländerna, en rekommendation är vägledande. Det finns en stor 
variation i hur stort antal konventioner som länder valt att ratificiera. I Sverige har funnits en stark 
politisk vilja att ratificiera konventioner och inlemma dem i lagstiftningen.  
Det finns åtta konventioner som är grundläggande i de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. De tre 
översta är principer nedskrivna i ILO:s bestämmelser och därför kan även länder som inte ratificerat 
dessa anklagas för brott mot dem. 

 87  Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten   

 98  Organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten  

 182  De värsta formerna av barnarbete  

 29  Tvångs- eller obligatoriskt arbete  

 100  Lika lön 

 105  Avskaffande av tvångsarbete  

 111  Diskriminering (anställning och yrkesutövning)  

 138  Minimiålder  
 

 

Lärande i kursen 
Förkursen 
I april samlades 35 deltagare från alla fem nordiska länder på Runö i Stockholms skärgård. Vi fick 
lära känna varandra, lära om varandras länder, om ILO och om arbetskonferensen. Utifrån intressen 
formades projektgrupper där vi fick välja ämnen som skulle studeras under konferensen. Jag kom att 
tillhöra en grupp med deltagare från alla nordiska länder som valde att samlas kring arbetet i 
kommittén som skulle diskutera ”Social trygghet för 
social rättvisa och en rättvis globalisering”.  
Social trygghet och rättvisa känns som ett angeläget 
ämne i mitt fackliga arbete där sjukförsäkring och a-
kasseersättning senare år påverkats av förändringar. 
Det är också ett brännande ämne i mitt internationella 
engagemang där lärare i Uganda inte har råd att 
försörja sig på sin lön. 
Det var intensiva dagar som gav en god grund för de 
tre veckorna i Genève. Vi skulle hitta en rumskamrat 
och jag valde/blev vald av Lisa från 
Utdanningsförbundet i Alta i Norge. Ett mycket gott 
val, visade det sig sedan. 
 
Hemarbete 
Under veckorna mellan förkursen och kursen fick vi arbeta med tre hemuppgifter som kopplades till 
gruppens val av projektarbete. Arbetet gav insikt och kunskap om de nordiska länderna och gjorde 
också att vi i gruppen fick jobba ihop oss även om diskussionerna bara fördes på nätet. Dessutom 
läste jag den rapport som låg till grund för kommitténs arbete. Rapporten ”Social security for social 
justice and a fair globalization” på 176 sidor skriven på fackengelska och var en tuff uppgift. Sista 
sidorna läste jag på flyget ner till Genève men det underlättade oerhört att jag kämpat på, inte minst 
för att hänga med språkligt i kommitténs arbete. 
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Genèveskoldeltagare 
Jo, tänk, lilla jag på en FN-konferens i Genève. Det var som en märklig dröm att susa fram i ILO-
byggnaden och i Palais du Nation (FN-byggnaden) iförd en märklig utstyrsel som konferenskvinna. 
Det gäller att vara finklädd och respektabel, inte några jeans här inte. Vid ett tillfälle skulle jag ta mig 
från en kommitté till en föreläsning och hamnade då bland fikarum och kontor i FN-byggnaden. Det 
var bara att sträcka på ryggen, klappra på med ”klackeskorna” och se ut som att det var det 
självklaraste i världen att just jag var där. Turligt nog var det ingen som ifrågasatte mig. Tänk om de 
bara hade vetat att jag bara var en vanlig skolfröken från Skellefteå… 
 
Att vara på Genèveskolan handlar mycket om att kliva utanför sin egen trygghetszon och våga ta för 
sig. Jag utvecklades oerhört de här veckorna. Inte bara genom allt jag lärde mig om ILO utan även 
allt jag lärde av de människor jag mötte. Både av deltagarna i skolan och av människor på 
konferensen. De bildade tillsammans ett pussel av intryck som varit otroligt utvecklande.  

 
Att under tre veckor bo i samma rum som en helt okänd 
människa som dessutom kommer från ett annat land är 
verkligen ett bra sätt att lära. Min rumskamrat Lisa 
Handnes Bellika visade sig vara min norska 
dubbelgångare. Vi är båda lärare som jobbar fackligt och 
hittade ytterligare en massa paralleller i våra liv. Resan har 
gjort oss till goda vänner och i september kom Lisa med 
familj och besökte oss här i Skellefteå. Vi hoppas att snart 
kunna åka 70 mil norrut till Alta i Nordnorge. Vänner för 
livet, det har jag fått på Genèveskolan! 

 
Projektarbetet 
Projektarbetet pågick under hela resan. Vi reviderade ganska snabbt de frågeställningar vi satt upp 
och beslöt att följa konferensen mer förutsättningslöst. Våra frågor var på ett alltför detaljerat plan 
och kunde inte besvaras i kommittéarbetet. Vi följde den fackliga gruppens egna möten och 
kommitténs möten med spänning. Genèveskolans deltagare fick sitta på läktaren men vi hade tyvärr 
ibland svårt att få komma in i lokalen. Det blev hårda diskussioner med de vakter som fanns vid 
ingången men vi lyckades till slut alltid komma in tack vare en stor envishet.  
 
Det var lärorikt att höra de olika parternas 
ståndpunkter och hur arbetet fortlöpte. Jag hade god 
kontakt med den svenske facklige delegaten, Hans-
Dieter Grahl, som i vanliga fall är VD i Sveriges 
Fartygsbefälsförening. Han försåg mig med material 
som representanterna i kommittén kontinuerligt fick 
och förklarade hela tiden vad som var på gång. Vi 
hade också givande kontakt med de övriga nordiska 
ländernas delegater. 
 
Arbetet i kommittén var en stor framgång för 
mänskligheten. Alla (regeringar, arbetsgivare och arbetstagare) var överens om att människor ska ha 
rätt till en grundläggande social trygghet; mat, vatten, sjukvård, skola, boende m.m. Det kallas för ett 
”Social protection floor” (den horisontella nivån) som ska omfatta alla. Det talades också om en 
vertikal nivå där länder utifrån förutsättningar ska sträva efter att införa ett försäkringssystem där 
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människorna har ett ökat skydd t.ex. genom arbetslöshets- och sjukförsäkringar. I kommittén lyftes 
goda exempel där länder som satsat på sin befolkning har man fått en stor ekonomisk tillväxt t.ex. 
Uruguay och Argentina. Att ge en ökad trygghet för människorna är gynnsamt både för regeringar 
och arbetsgivare. Oenigheterna var inte så stora i kommitténs arbete. Det som diskuterades var 
smärre detaljer i vägen till målet t.ex. om betydelsen av ratificiering av konvention 102 
(minimistandard för social trygghet). Arbetsgivarna var mot men arbetstagarna och de flesta av 
regeringarna för bl.a. i EU, AU, Canada och Sydamerika. Bland de regeringar som uttalade 
tveksamhet fanns USA och Kina. Kommittén diskuterade vilken typ av tekniskt stöd som många 
länder behöver från ILO och de afrikanska länderna uttryckte sitt behov av detta.  
 
För att få en större kunskap om kommitténs arbete intervjuade jag den svenska 
regeringsrepresentanten Malin Skäringer. Hon berättade om hur arbetet fungerat i regeringsgruppen. 
Hennes ingång var att lyfta fram barnens rättigheter och få andra regeringar att också inkludera 
barnen i säkerhetspaketet. Hon trodde att det skulle vara större motstånd mot ett ”Social protection 
floor” i regeringsgruppen än det hade varit. 
 
För att lära mer om hur länder som ännu saknar social trygghet för många av medborgarna 
intervjuade jag Mr Owere Wilson, en facklig företrädare från Uganda. Han är ordförande i en 
centralorgaisation NOTU som har 1 miljon medlemmar bl.a. UNATU, Ugandas största 
lärarorganisation.  

Han satt med som representant i Social protection-
kommittén och han ville gärna berätta för mig om sina 
tankar. För mig var det intressant att höra hur han såg på 
sitt lands förutsättningar. Han beskrev situationen i 
Uganda där mindre än 5% av befolkningen är omfattad 
av någon sorts pensionsförsäkring och där antalet 
arbetare i den informella sektorn bara ökar. Enligt 
Owere finns ingen politisk vilja att stärka arbetarna. Det 
finns en rädsla hos de styrande att om de gör det 
kommer investerarna att fly landet. 
Owere berättade om otryggheten i att vara en facklig 
företrädare. Han berättade att arbetare har varit utsatta 

för övergrepp och att det ofta är rika företagare som står bakom övergreppen. Han menar att det är 
en del av livet och att det inte påverkat honom i sitt engagemang. 
Owere berättade att Ugandas representanter (regering, fack och arbetsgivare) dagen innan hade haft 
ett möte med ILO för att diskutera möjligheten till tekniskt stöd för att förbättra medborgarnas 
sociala trygghet. Det viktigaste enligt Owere är att få till stånd en minimilön. En sådan möjliggör för 
arbetare att kliva över fattigdomsgränsen som enligt FN:s definition är 1 USD per dag.  
En stor utmaning för det ugandiska facket är att få fler att organisera sig. NOTU har idag 1,5 
miljoner potentiella medlemmar och för att facket ska få till stånd en ökad social dialog med 
regeringen krävs en högre anslutning.  
 
 Arbetet i kommittén avslutades med en slutsats om att nästa år skriva en rekommendation, en 
rekommendation som alla länder kan ratificiera och inlemma i sin lagstiftning. För ILO har det här 
arbetet varit en stor framgång och glädjen var stor när ILO fattade det slutgiltiga beslutet.  
Jag hoppas att detta beslut är ett verktyg för att göra jorden till en bättre plats för alla människor. 
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Övrigt i konferensen 
Under hela konferensen pågick samtidigt olika seminarier. Ett 
seminarium som jag tyckte var särskilt intressant hade 
organiserats av facket. Det handlade om hur man kan göra 
informella yrken formella för att anställningar ska bli tryggare 
men också att öka inflödet av skattepengar till stadskassan. 
Deltagare från hela världen delade med sig av goda exempel.  
Bl.a. berättade en indisk kvinna som arbetar som fiskförsäljare 
om sin och sina kollegors kamp för deras rättigheter. Fiskare 
har ansetts vara ett yrke i Indien medan att sälja fisk som är ett 
kvinnoyrke inte har haft den statusen. Kvinnorna bildade en 
facklig organisation, SEWA, för att kämpa för sina rättigheter. Bl.a. var de inte tillåtna att åka buss 
men genom ihärdig kamp ordnade myndigheterna särskilda bussar för dem. Genom sin organisation 
har de fått sjukvårdsförsäkring och möjlighet att ta lån. Att göra informella jobb formella är en av de 
stora globala utmaningarna, det är alla överens om. 
 
Applikationskommittén anses vara ILO:s hjärta. Det är en arbetsdomstol där länder som brutit mot 
ILO-konventioner ställs inför rätta. Varje år gör fackliga organisationer från olika delar av världen 
anmälningar till ILO mot sina regeringar. I början av varje konferens utses 25 fall som ska tas upp. I 
år höll hela arbetet på att haverera när de tre parterna inte kunde komma överens om vilka fall som 
skulle utses. Till sist enades parterna och den svarta listan kom till. Inget land vill hamna där och 
behöva ställas till svars för det man gjort. Det var oerhört intressant att lyssna på kommitténs arbete. 
Jag deltog när Uzbekistan stod ”inför rätta” för brott mot konvention 138 (minimiålder för arbete). 
Det berättades om hur 2 miljoner barn varje år hämtas från skolorna ut till bomullsfälten för att delta 
i skördearbetet. Det är ett tufft arbete där barn utnyttjas utan möjlighet för föräldrarna att sätta 
stopp. Både fackföreningar, arbetsgivare och många länder var kritiska till Uzbekistan och de fick 
med sig en lista på krav på förbättringar. ILO har inga sanktionsmöjligheter men för länderna är det 
en skam att hamna på listan och därför gör länder ändå vissa insatser för att slippa hamna där igen. 
Nästa år riskerar Sverige att hamna där efter Lavaldomen. Det blir intressant att följa vad som 
händer. Men jag måste säga att det är anmärkningsvärt och riktigt skamligt att Sverige ska stå inför 
rätta tillsammans med förmodligen Burma, Colombia, Guatemala och andra länder. Vart är vi på väg 
och varför… 
 
Ett stort glädjeämne under årets konferens var tillkomsten av en ny 
konvention C189 Domestic Workers Convention. Barnflickor, privata 
hemvårdare och andra som arbetar i människors hem har ofta en utsatt 
position och inte samma arbetsrättsliga skydd som andra. Denna grupp 
människor, ofta kvinnor, arbetar ibland under slavliknande förhållanden. Man 
räknar med att det finns över 100 miljoner hemarbetare i världen. I Sverige blir det allt vanligare att 
hemarbetare anställs, ofta från andra länder och deras rättigheter behöver stärkas. När det blev klart 
att konventionen skulle komma till utbröt glädjescener ut i lokalen. En del av de afrikanska 
delegaterna började sjunga och dansa och jublet ville aldrig ta slut. När konventionen röstades 
igenom var enigheten stor men anmärkningsvärt var att Svenskt Näringsliv (Sveriges 
arbetsgivarrepresentant) röstade mot. Varför? 
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Redovisning 
Sista dagarna reste vi hela gruppen ut till Rolle som ligger fint vid 
Genèvesjön. Där fick vi tid i våra projektgrupper arbeta med att 
förbereda och sedan redovisa våra arbeten. Jag tyckte att 
redovisningarna gav fler vinklingar och tankar om konferensen 
än jag själv hade upplevt. De bidrog ytterligare till mitt lärande. 
De avslutande dagarna i Rolle gav möjlighet att summera hela 
upplevelsen tillsammans med de andra deltagarna men också att 
med sorg i hjärtat ta avsked. Mötas och skiljas är livets gång. 

 
Slutord 
Jag är stolt över att vara medlem i Lärarförbundet! Lärarförbundet är ett förbund där den fackliga 
solidariteten inte bara gäller medlemmar på den egna arbetsplatsen eller i det egna landet. 
Solidariteten sträcker sig vidare ut i världen till många lärare som har en otroligt tuff kamp att kämpa. 
Vi i Sverige har inom fackföreningsrörelsen under många år samlat kunskap och erfarenhet som vi 
har ett moraliskt ansvar att sprida till andra. Ett starkt internationellt fack är viktigt för alla människor 
på jorden, det visar inte minst resultatet av ILO-konferensen. En rekommendation ska komma till 
stånd för alla människors rätt till social trygghet och en konvention för alla de som arbetar i andras 
hem. Det är en frukt av ett gränsöverskridande outtröttligt fackligt arbete. 

Upplevelsen av Genèveskolan är svår att sätta på pränt. Jag har beskrivit några delar av en helhet. En 
upplevelse jag kommer att bära med mig hela livet.  

Genèveskolan sätter spår. Lärarförbundet sätter spår. Lärare sätter spår. 

 

Om du som läser min rapport vill veta mer är du välkommen att 
kontakta mig! 

Carina Bergqvist                                                                                                                   
Lärarförbundet Skellefteå                                   
carina.bergqvist@skelleftea.se   
     
   

 
 
 

På bilden står jag och Susanne Fallqvist, Lärarförbundet Sigtuna, utanför ILO-byggnaden i Genève.  

Läs mer  
www.lararforbundet.se 

http://www.regeringen.se/sb/d/14747/a/170623 

http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=6&action=pod_show 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/lang--en/index.htm 

http://www.lararforbundet.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/14747/a/170623
http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=6&action=pod_show
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/lang--en/index.htm

