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Inledning 
En torsdagskväll i januari ringde telefonen och Eva Elmstedt Frisk från internationella 

enheten på Lärarförbundet berättade att de utsett mig till årets representant på 

Genèveskolan! Vilken otrolig ära att få företräda Lärarförbundet i det sammanhanget! Det tog 

flera dagar innan Evas fantastiska besked riktigt hade gått in och tankarna gick runt när jag 

funderade på vad jag hade framför mig! 

Trots att jag varit fackligt förtroendevald i många år inom Lärarförbundet så har jag inte träffat 

på så mycket kring ILO och heller inte träffat så många som deltagit vid Genèveskolan. Jag 

har med andra ord via Lärarförbundet inte hört så mycket om ILO eller Genèveskolan. Jag 

kunde knappt bärga mig och min nyfikenhet var ofantlig. Vad väntade? 

 

 

ILO 
International Labour Organisation (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor och grundades 

1919 för att utveckla ett system för att definiera internationell arbetsrätt. ILO har som 

grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att 

främja sysselsättning och bättre arbetslivsvillkor i hela världen samt att värna föreningsfrihet, 

organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. ILO:s uppgift är också att skapa balans 

mellan arbete och kapital och på detta viset bevara fred i världen.  



Detta för att ge varje människa en chans för ett anständigt och produktivt arbete utan att ge 

avkall på frihet, jämlikhet, säkerhet och värdighet.  

 

ILO är den enda FN-organisation som arbetar enligt trepartssystem, regeringen, arbetsgivar- 

och arbetstagarorganisation bestämmer tillsammans bland annat arbetsstandard och 

rekommendationer.  

På den globala marknaden är internationella arbetsmarknadslagar av yttersta vikt för att 

säkerställa arbetstagares behov på den globala marknaden. Medan globalisering har skapat 

möjligheter för många har samtidigt miljontals av arbetare och arbetsgivare över hela världen 

varit tvungna att möta nya utmaningar.  

Varje år genomförs ILC ( International Labour Conference) som är  ILO:s beslutande organ. 

30 maj till 10 juni genomfördes den 105:e konferensen som vi delegater i nordiska 

folkhögskolan i Genève hade den fantastiska möjligheten att följa. 

 

ILOs kärnkonventioner är 

nr 29 (1930) Förbud mot tvångs- och straffararbete 

nr 87 (1948) Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 

nr 98 (1949) Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt 

nr 100 (1951) Lika lön 

nr 105 (1957) Avskaffande av tvångsarbete 

nr 111 (1958) Diskriminering vid anställning och yrkesutövning 

nr 138 (1973) Minimiålder för arbete 

nr 182 (1999) Mot de värsta formerna av barnarbete 

 

 



 

 

Genèveskolan 

Nordiska folkhögskolan i Genève startade 1931 och sedan dess har den verkat för att öka 

kunskapen om internationella samarbeten och regelverk samt för att stimulera till fackliga 

aktiviteter, nationellt och internationellt. Syftet är att vi kursdeltagarna bättre ska kunna möta 

globaliseringens utmaningar och etablerandet av rättvisa arbetsvillkor. Genèveskolan är en 

kurs om fackets och folkrörelsernas möjligheter att påverka i en globaliserad värld. En annan 

viktig del är också att öka gemenskapen och den ömsesidiga språkförståelsen inom Norden. 

Genèveskolan blir som en slags språkträning på skandinaviska och det blev en väldigt bra 

och rolig erfarenhet att under tiden i Genève kommunicera på skandinaviska med övriga 

deltagare. 

Kursens upplägg   

Vid Genèveskolan samlas deltagare från Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland. 

Under FN-konferensen vid ILO i Genève följer kursdeltagarna kommittéer som berör 

arbetstagarnas engagemang i arbetslivsfrågor.  

2016 års Genèveskola bestod av tre delar:  

Första delen var förkursen på Runö kursgård, Stockholm och inför kursen uppmanades vi 

deltagare att sätta oss in i de grundläggande kring ILO, dess kärnkonventioner och det 

nationella ILO-arbetet. Vi fick också väldigt mycket information väl på plats på Runö och vi 

arbetade ihop oss i grupper i relation till agendan för årets upplaga av ILC och våra 

projektval.  



Andra delen var nätkursen där vi i våra projektgrupper orienterade oss i ILO:s konventioner 

och rekommendationer kopplat till vårt till grupparbete samt arbetade tillsammans fram ett 

gemensamt arbete.  

Tredje delen var förstås Genèvevistelse med ILO i fokus. Tillsammans reste vi 28 delegater 

till Genève för att bo tillsammans, följa och arbeta vid ILC.  Efter att konferensen var avslutad 

reste vi till Rolle, en liten by fyra mil från Genève och där skrev vi färdigt våra grupparbeten 

och redovisade de för varandra.  

 

 

Upplevelserna i Genève 
Tiden i Genève var verkligen intensiv och stimulerande! Tänk att man dagarna i ända möter 

människor från hela världen.  

Dagarna innan konferensen startade träffade vi Guy Ryder, ILO:s generaldirektör som kom 

och berättade för oss om sina idéer och visioner. Det kändes oerhört hedrande att få lyssna 

till denna fantastiska människa! Vi fick även möjlighet att lyssna till många olika föredrag om 

ILO:s kärnfrågor och årets konferensagenda och den informationen hölls av representanter 

för ILO:s kontor för arbetstagare, ACTRAV. Vi hade även en hel del föreläsningar som 

Genèveskolan anordnat och som löpte under hela konferensen. På konferensen deltog drygt 

4000 människor men trots det så kändes allt så enkelt och nära. Vi hade stor hjälp och nytta 

av arbetstagardelegaterna som med alla sina nätverk såg till att vi fick möjlighet att boka in 

de möten vi behövde och önskade för våra arbeten.  



Det fanns också en app för konferensen så det var heller inga som helst problem att boka in 

möten och träffar på egen hand med människor som var viktiga för våra projektarbeten eller 

träffa människor som kändes viktiga för arbeten på hemmaplan. ILO:s konferens bestod i år 

följande kommittéer som jag beskriver kort kring här nedan: decent work in global supply 

chains, war to peace, social justice och den kommitté som jag följde – 

applikationskommittén.  

Applikationskommittén är en av de återkommande kommittéerna vid de årliga 

arbetskonferenserna. Där granskas och behandla s hur medlemsstaterna har levt upp till de 

konventioner som de har ratificerat. En expertkommitté med 20 jurister undersöker 

regeringars implementeringar av standards och att de efterlevs samt de skickar med sina 

iakttagelser kring expertkommitténs perspektiv kring ärenden. De kan också efterfråga 

direkta åtgärder från regeringar. De granskar de anmälningar som kommit in och vilka  

länder som inte följt de konventioner som man har ratificerat. Sedan förhandlar 

arbetstagarpart och arbetsgivarpart  fram vilka fall som ska upp på årets konferens och allt 

detta sker i konsensus. I år var det många granskningar kring konvention 87 som då gäller 

rätten att organisera sig.  

 

 ILC 2016 genomför i en av sina kommittéer vad som kallas ”general diskussion” för ämnen 

”Decent work in Global Supply Chains. (GSC) Inför ILC har det sammanställts en 

rapport,(Report IV, Decent work in global supply chains) dels för att försöka redogöra för vad 

GSC är samt att vara ett underlag för diskussionen i kommittén. Med GSC avses kedjan för 

aktiviteter som krävs för att producera varor eller tjänster och även transporten mellan leden 

för att slutligen nå konsumenterna. Produktionen sker ofta i flera led och det är även vanligt 

att delproduktionen/utvecklingsfaserna för varan eller tjänsten sker i olika länder. Jag som 

inte valde att följa denna kommitté blev oerhört intresserad vid redovisningen så nästa år blir 

det nog att hålla sig uppdaterad via ILO:s hemsida när konferensen går av stapeln! För då är 

det någon annan från Lärarförbundet som får uppleva denna fantastiska fackliga resa! 

Kommittén social justice antog 2008 en resolution som kräver konkreta åtgärder för att 

uppnå den fulla potentialen av ILOs deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering. 

Detta genom sitt agerande inom ramen för FNs 2030 agenda och för att integrera Decent 

work i nationella strategier för hållbar utveckling. Resolutionen uppmanar också 

medlemsländerna att främja Decent work genom partnerskap och politisk samstämmighet på 

nationell nivå med internationella och regionala ekonomiska och finansiella institutioner. 

 

 



 

Kommittén war to peace vars bakgrund är Philadelphiadeklarationen som kom arbetades 

fram 1944. Detta nya mandat innebar en vidgning till att bli mer en form av 

biståndsverksamhet och rådgivning i policyfrågor till fattiga länder. Nu 2016 har vi fortfarande 

en hel del kriser runt om i världen så som epidemier, krig, naturkatastrofer och militär kris att 

handskas med. 

 

Jag och en lärarkollega från Norge fick också med oss ännu fler bra minnen och erfarenheter 

efter våra möten med Haldis Holst, vice generalsekreterare, Education International (EI) och 

Dominique Marlet, koordinator för mänskliga rättigheter, (EI) Det var otroligt inspirerande att 

få höra hur de arbetar för och med alla föreningar för lärare runt om i världen. 

 

  
Min kollega Geir och jag träffar Haldis Holst. 

 

Slutord 
Det jag fick uppleva i Genève är svårt att sätta på pränt men det är med stor ödmjukhet jag 

ser tillbaka på mina veckor i Genève. Jag har faktiskt också så här i efterhand fått delta vid 

Union to unions lunchmöte om ILO och ILO:s konferens tillsammans med en av mina 

kollegor från Genèveskolan. Det är så otroligt roligt att få möjlighet till att vara med och 

sprida vilka upplevelser och lärdomar man förkovrat sig. 

Jag är väldigt stolt och hedrad över att ha fått möjlighet att vara Lärarförbundets representant 

vid Genèveskolan! Alla upplevelser jag tar med mig därifrån är verkligen minnen och 

kunskap för livet! Att ha fått vara en del av Nordiska folkhögskolan i Genève och få möjlighet 

till att delta vid alla dessa formella och informella möten under International Labour 

Conference är något jag sätter oerhört stort värde på!  

 



”We fight together for workers rights everywhere. We fight and we can win this fight 

everywhere” med de orden avslutade Sharan Burrow, ITUC:s generalsekreterare sin 

dragning av ITUC global rights report 2016. Det är faktiskt verkligen det man känner och det 

är den känslan som växt sig ännu starkare hos mig när jag har levt och arbetat i Genève de 

här fantastiska veckorna våren 2016. (ITUC International Trade Union Federation) 

 

 

 

Jag skrev också en blogg när jag var i Genève: www.magdalenab.se  

Vill du veta mer så får du gärna kontakta mig:  

Magdalena Borgemo, Lärarförbundet Västervik 

magdalena.borgemo@vastervik.lararforbundet.se 

 


