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Inledning 
Min nyfikenhet för Genèveskolan väcktes för flera år sedan. ILO, vad är det? Hur hänger 

det ihop med Genèveskolan? Vad gör man under veckorna i Genève? 

 

Jag har varit engagerad inom Lärarförbundet sedan mitt första läraruppdrag. Först som 

ombud och sedan på styrelseuppdrag i Botkyrka lokalavdelning. Genom arbetet i 

lokalavdelningen har jag varit värd för flera internationella besökare vilket väckt en 

nyfikenhet för internationellt arbete. 

 

Under hösten 2014 bestämde jag mig för att skicka in min ansökan till Genèveskolan. Det 

var med stor glädje som jag en kväll i januari tog emot beskedet från Eva Elmstedt Frisk, 

Internationella Enheten, om att jag utsetts till att representera Lärarförbundet på årets 

Genèveskola.  

 

 

Genèveskolan 
Nordiska Folkhögskolan i Genève, allmänt kallad Genèveskolan, startade 1931. Skolan är 

en tre veckor lång kurs där deltagarna kommer från alla nordiska länder (LO- och TCO-

förbunden). På plats i Genève får man följa ILO:s (International Labour Organization) 

stora konferens. 

Målet med kursen: 

 Öka kunskapen om internationellt samarbete och internationellt regelverk, ILO 

och andra internationella organisationer 

 Stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt 

 Öka gemenskapen inom Norden 

 Öka ömsesidiga språkförståelsen 

Kursen genomförs på ”nordiska”, dvs. deltagarna talar sitt eget språk på ett sådant sätt så 

att alla ges möjlighet att förstå. Tydligt och sakta! 
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ILO 

ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. Idag är 186 länder medlemmar. ILO bildades 

redan 1919, efter första världskriget, med målet att bekämpa fattigdom och främja social 

rättvisa. Sverige blev medlem 1920. ILO bildades som en oberoende del till Nationernas 

Förbund, NF, i samband med freden i Versailles. Det rådde kaos efter kriget och man var 

rädd för revolutionära yttringar. I inledningen av ILO:s stadgar skrevs in att varaktig fred 

endast kan uppnås genom social rättvisa. 

Inom ILO arbetar man i ett trepartssystem. Det innebär att regeringar, arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer arbetar tillsammans och deltar i ILO:s beslutande och 

verkställande organ. Detta är unikt och förekommer inte inom något annat FN-organ.  De 

tre parterna har full rösträtt och oberoende status. 

 

ILC 
ILO:s huvudsäte är placerat i Genève, Schweiz. Varje år genomförs den årliga ILC, 

International Labour Conference. Konferensen är ILO:s beslutande organ. Till 

konferensen kommer representanter från de olika parterna från världens alla länder, ca 

4000 delegater totalt. Under ILC fattas bl.a. beslut som rör ILO:s normskapande 

verksamhet, beslut kring konventioner och rekommendationer. Man följer även upp hur 

rekommendationer och konventioner efterlevs, samt väljer styrelse till ILO och fastställer 

dess budget. ILC är helt enkelt en mötesplats för hela världens arbetsliv. 

 

Årets konferens var den 104:e i ordningen.  Konferensen var indelad i fyra kommittéer: 

 The Transition from the informal to formal economy 

 The Recurrent discussion on social protection (labour protection) 

 SMEs (small and medium size enterprises) and employment creation 

 The application on standards 

Min arbetsgrupp valde att följa den första kommittén i listan, Committee on The 

Transition from the informal to formal economy. 

 

Konventioner 
ILO har sammanlagt fastställt 188 konventioner. Åtta av dessa utgör de s.k. 

kärnkonventionerna (”grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet”): 

 

 C nr.87 – Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 

 C nr. 98 – Organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten 

 C nr. 182 – De värsta formerna av barnarbete 

 C nr. 29 – Tvångs- och obligatoriskt arbete 

 C nr. 100 – Lika lön 

 C nr. 105 – Avskaffande av tvångsarbete 

 C nr. 111 – Diskriminering (anställning och yrkesövning) 

 C nr. 138 – Minimiålder 
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En konvention är bindande och ratificeras av medlemsländerna. En rekommendation är 

vägledande. Medlemsländerna väljer själva om de ska ratificera (anta) en konvention.  

C 87, C 98 och C 182 är dock principkonventioner som är nedskrivna i ILO:s 

bestämmelser . Länder som inte antar dem kan ändå anklagas för brott mot dem. 

       

Mina upplevelser 
Kursen inleddes med fem dagar på Runö kursgård, Åkersberga, under april. Där 

introducerades vi kursdeltagare för varandra. I år var vi 31 deltagare samt två lärare. Vi 

fick lära oss om Genèveskolan, ILO, kursupplägg och förväntningar. Två f.d. elever 

kom och berättade om sina upplevelser och gav oss råd och tips. Vi fick också bilda 

arbetsgrupper inför det kommande projektet som vi skulle göra under ILC. Maria och 

Nenad från Norge, Marianna från Island och jag valde som sagt att vi skulle följa 

Committee on The transition from the informal to formal economy. Vi förberedde en 

frågeställning att fokusera vårt projekt kring. Vi ville ta reda på om de tre parterna; 

arbetsgivare, arbetstagare och regering har samma uppfattning kring definitionen av 

begreppen informal och formal, samt ta reda på hur de ser på sitt lands 

trepartssamarbete. Vi ville också undersöka om det finns ett maktspel inom kommittén 

och dess parter.  

 

Efter Runö fick vi med oss en hemuppgift. Vi skulle lära oss mer om ILO, om tidigare 

diskussioner i ämnet vi valt, samt undersöka läget/inställningen i våra hemländer kring 

vår frågeställning. 

 

Hemuppgiften var både spännande och lite knepig. I början var det ovant att läsa 

engelsk facktext. Det krävdes en stor portion koncentration då man saknade 

bakgrundsfakta till en del av texterna. Efter mejlkorrespondans med en av TCO:s ILC-

delegater fick jag ihop min hemuppgift. 

 

I slutet av maj var det äntligen dags att åka. Vi anlände till Genève två dagar innan 

konferensens öppnande. Det gav oss tid till att acklimatisera och förbereda oss. Vi 

besökte byggnaderna där konferensen skulle hållas och träffade flera, för oss, viktiga 

och betydelsefulla personer. Vi lade upp riktlinjer och konkreta planer för hur våra 

grupper skulle arbeta.  

 

Maria, Marianna, Nenad och jag hade 

bestämt att vi skulle fokusera på att få till 

intervjuer med alla tre parter från ett antal 

länder. Vi förberedde enkätfrågor. Att 

dela ut frågor skulle nog gå bra men hur 

skulle vi samla in svaren på frågorna? Vi 

löste uppgiften till slut. 
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På lördagen var det dags för invigningen av 

ILC i Palais de Nation (FN-byggnaden). Det 

var en riktig höjdpunkt där alla delegater 

samlades och där bl.a. ILO:s generaldirektör 

Guy Ryder höll tal inför deltagarna. Det var 

mäktigt att befinna sig mitt i ett så viktigt 

sammanhang. Nu förstod man att det skulle 

börja på riktigt. 

 

Nästa höjdpunkt var när vi kursdeltagare presenterades och hälsades välkomna till 

konferensen av hela ILC:s arbetstagargrupp. Genèveskolan har ett fint rykte och många 

delegater visade ett stort intresse för vårt arbete. Inget annat land/region har en sådan 

verksamhet. 

Konferensen pågick i två veckor. Vi fick passerkort och kunde röra oss fritt i både ILO:s 

byggnad och Palais de Nation. Byggnaderna låg på gångavstånd från varandra.  

Varje arbetsgrupp följde den 

kommitté de valt att fokusera på. 

Vi fanns med i lokalerna under 

hela kommittéernas arbete. Vi 

skapade kontakter med delegater 

som vi kunde intervjua eller med 

personer som kunde vara till vår 

hjälp. Tiden var knapp så det 

gällde att ligga i. Min arbets-

grupp löste problemet med att 

samla in enkätsvar genom att helt 

sonika välja ut två länder som visade intresse för vårt arbete och där vi kunde få 

intervjua alla tre parter. Vi intervjuade även några av de nordiska delegaterna. 

Förutom att följa kommittéerna fick vi kursdeltagare även träffa flera mycket intressanta 

personer som inbjudits av Genèveskolan till att föreläsa för oss. ILO:s president Guy 

Ryder tog sig bl.a. tid till att träffa oss en hel timme.  

Vi kursdeltagare var även inbjudna till en träff med våra respektive central-

organisationer. För min del blev det en lunch med TCO:s delegater. Det var spännande 

att få höra dem berätta om sina uppdrag. De nordiska arbetstagardelegaterna var väldigt 

hjälpsamma och stöttande under hela vistelsen. 

Den 12 juni var det en paneldebatt med anledning av 

World Day Against Child Labour. Bästa event på hela 

konferensen! I panelen fanns bl.a. Nobelpristagaren Mr 

Satyarthi. Han pratade bl.a. om hur många barn vi kan 

rädda genom att låta dem gå i skolan!  
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Konferensen avslutades med en fin ceremoni. Det kändes konstigt men samtidigt skönt 

att det var klart. Vi hade hunnit med allt praktiskt arbete kring vårt projekt!   

Efter avslutningen lämnade vi Genève och åkte vidare till en kursgård i Rolle, utanför 

Genève. Där fick vi två dagar till att skriva klart våra projektrapporter innan det var dags 

för redovisning och kursutvärdering. När allt var klart hölls avslutningsmiddag med 

diplomutdelning. Vi hade klarat det! 

 

Slutord 
Det var fantastiskt att få vara med om Genèveskolan. Så många spännande möten. Så 

mycket ny kunskap om hur internationellt arbete på högsta nivå går till. Det är svårt att 

hitta ord för allt man varit med om.  Det är flera nivåer i upplevelsen. Allt från den egna 

inre resan till att befinna sig mitt i en världskonferens där man via tolk, hörlur, försöker 

att hänga med i allt som sker på arenan framför en.  

 

Att åka iväg i tre veckor och leva och arbeta nära nyfunna vänner kräver stor portion 

flexibilitet och tålamod. Gruppen tillsammans skapar varandras upplevelse.   

 

Att bo tillsammans med en främmande person, för min del min nya vän Maria från 

Finland, kändes ovant från början men vi hittade rutiner tillsammans. Vi trivdes ihop!  

 

Jag är väldigt glad och stolt över att vara en del av Lärarförbundet. Jag är stolt över det 

arbete som vi gör hemmavid och internationellt. Det jag bl.a. tar med mig från ILO/ILC 

är vikten av bra och tydliga avtal. Saker må vara bra här men allt är föränderligt. Inget 

ska tas för givet. Framför allt kan saker bli ändå bättre.  

 

 

Under min vistelse skrev jag en blogg: geneveskolan2015.se 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta mig: 

Elisabet Molander, Lärarförbundet, Botkyrka      elisabet.molander@botkyrka.se 
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