
Rapport från Genèveskolan 2017 
 

Nu är jag hemma igen efter en av de största upplevelserna i mitt liv. Då är det dags att skriva en 
rapport över vad jag varit med om. Vad ska man ta med? Vad vill andra läsa? 
Plötsligt slog det mig att mina föregångare kanske har skrivit rapport från deras deltagande i 
Genèveskolan. Mycket riktigt! På Lärarförbundets hemsida ligger fyra fina rapporter, nästan 
identiskt likadana. Ska jag skriva en femte? Det känns onödigt. Att klippa och klistra från deras är ju 
inte heller etiskt korrekt, så hur gör jag då? 

Detta får därför bli mitt försök att förmedla vad jag fick möjligheten att uppleva under våren och 
försommaren 2017. Hoppas att du får något nöje av att läsa mina anteckningar, även om de inte är i 
strikt rapportform. 

Hur känns det att åka på en utbildning där man inte 
känner någon sedan tidigare? Visst pirrar det lite i magen 
av spänning. Vilka är de andra? Vem är jag i gruppen? 
Kommer jag att hitta någon att umgås med? Frågorna var 
många när jag satt på tåget mot Stockholm. Det var dags 
för det som kallas ”förkursen”. Den hölls på Runö 
folkhögskola utanför Stockholm 29 mars till 2 april. 
Ganska snart hittade vi varandra och spänningen släppte. 
Under dessa dagar fick vi lära oss massor om ILO 
(International Labour Organization) och deras årliga 
arbetskonferens, som vi skulle få förmånen att följa på 
plats i Genève. Kursen leds av en rektor och en lärare. Den 
som är lärare ena året blir rektor året efter, dessutom 
roterar uppdragen mellan de nordiska länderna. I år var 
det Peter Waldorff från Danmark som var rektor och Anne 
Cathrine Devik från Norge som var lärare. Dessutom var 
det ”inhyrda” föreläsare från både Sverige och Danmark som berättade om kongressen och hur 
arbetet går till. Det var en nödvändig förberedelse för att vi inte skulle bli chockade av vad vi skulle 
komma att möta i Genève.  

 

Redan här märktes att skolans mål inte bara är att öka vår kunskap om internationellt samarbete 
och regelverk inom arbetslivet, utan det handlar också om att öka den ömsesidiga språkförståelsen 
och gemenskapen inom Norden. Föreläsarna försökte prata nordiska, men det uppstod problem, 
främst för de finska och isländska deltagarna. Här måste jag erkänna att även jag hade problem när 
jag skulle lyssna till de danska deltagarna. Dessutom skulle vi hitta en rumskamrat som inte kom 
från samma land som vi själva. Det var nämligen så att vi skulle dela rum, två och två, nere i Genève. 
En annan del av förkursen var att välja inriktning under konferensen. Fyra olika kommittéer skulle 
arbeta separat under de två veckor som konferensen pågick. 
 

En av dessa är en ständig kommitté, nämligen CAS (Committee on the Application of Standards, 
ungefär Kommittén för tillämpning av konventionerna). Dit kan länder anmälas som bryter mot de 



konventioner man kommit överens om. Inför kongressen har experter undersökt förhållandena 
utifrån de gjorda anmälningarna och sedan fungerar kommittén som en domstol. Tyvärr kan de inte 
utdöma några sanktioner, det handlar mer om att regeringarna ska skämmas för sina handlingar. 
De övriga tre kommittéerna vid årets konferens jobbade med Labour migration, Fundamental 
principles and rights at work och slutligen Employment and decent work for the transition to peace.  

Det var minsann inte lätt att välja vad man ville jobba med. Väldigt många ville följa CAS, så därför 
var jag lite taktisk och valde en av de andra, nämligen ”Decent work for the transition to peace”. 
Här bör tilläggas att av kursens 28 deltagare så var det bara två som kom från någon 
lärarorganisation. Redan på ett tidigt stadium hade vi hittat varandra och kommit överens om att vi 
skulle välja samma kommitté för att kanske kunna få möjlighet att inrikta vårt projekt mot 
lärarfrågor. Tittar vi på fördelningen gällande nationalitet så var vi tio svenskar, åtta norrmän, fyra 
finländare, fyra danskar (varav en tyvärr inte kunde följa med till Genève) samt två isländare. 

 

Mellan Runö och Genève fick vi en nätuppgift att lösa i projektgruppen. Syftet med uppgiften var 
egentligen att vi skulle vara ordentligt insatt i de dokument som fanns inför kommitténs arbete. Då 

blev det tydligt hur stora brister jag har i 
engelska språket. Det är en sak att konversera 
och vara artig, men en helt annan att läsa 
byråkratiska texter som dessa. Grupperna 
jobbade väldigt olika med sin nätuppgift. En 
projektgrupp träffades på Island för att prata 
ihop sig, många hade så mycket facklig tid att 
kunde göra det på arbetstid, medan jag var snål 
med Lärarförbundets pengar och använde 
kvällar och helger för att klara av min del av 
arbetet. Det kanske var dumt, men eftersom jag 
jobbar i klass 80% (i praktiken blir det bara 
60%) så var det inte lätt att vara borta mer än jag 

brukar. 

”Intet är som väntans tider”, men även dessa tider har sitt slut. Efter flera dagar med resfeber var 
det äntligen dags för avfärd mot Genève. Efter några förseningar anlände vi till vårt hotell och 
inkvarterades. Istället för luftkonditionering fanns en liten fläkt som surrade i hotellrummet. Jag är 
tveksam till om temperaturen kröp under 30 grader i rummet någon gång under natten. Nu var vi i 
alla fall på plats och det stora äventyret kunde börja. Det började med två dagars introduktion fyllda 
av föreläsningar och kunskap om staden. Imponerande är att ILO:s generaldirektör Guy Ryder själv 
tog sig tid, mitt under de hektiska förberedelserna för konferensen, att besöka oss och berätta om 
sitt och ILO:s arbete. 

Söndag 4 juni tjuvstartade konferensen. Vi träffade konferensens arbetstagarsida, som hade 
information och genomgång med delegaterna. På måndagen var det dags på riktigt, med högtidlig 
invigning i stora salen. Under resten av dagen var det val och förberedelser för 
arbetstagarrepresentanterna i vår kommitté. Först under kvällspasset träffades äntligen hela 
kommittén. Härifrån och framåt var det full fart hela tiden. Under de två veckor som kongressen 
pågick så var det mycket som hände utöver kommittéarbetet. Det var temadagar, tal i plenumsalen, 
opinionsbildande aktiviteter och massor av andra aktiviteter. För vår del var det dessutom 



föreläsningar av intressanta personer inom ILO 
och andra organisationer som var på plats. 

 

För mig var ju vår kommittés arbete i fokus 
under dessa två veckor. Jag hade svårt att slita 
mig från salen. Tyvärr är det frustrerande för en 
sådan kongressräv som jag att bara få sitta på 
åhörarbänken. Det var oerhört spännande att 
följa spelet mellan parterna i diskussionerna. 
Arbetsgivare och arbetstagare hade utsett varsin 

talesperson. Det var alltid den som framförde partens ståndpunkt och förslag. Så var det inte på 
regeringssidan. EU hade en talesperson, likaså majoriteten av de afrikanska staterna. Övriga länder 
förde sin egen talan. 
Arbetssättet i kommittén påminde mycket om Lärarförbundets kongresser innan digitaliseringen. 
Längst fram i salen fanns en stor bildskärm där den aktuella texten visades. Dagen innan en text 
skulle behandlas fick parterna lämna in ändringsförslag. Dessa fanns uppkopierade i salen när man 
kom dit på morgonen. På skärmen visades ändringar som överstrykningar och tillägg i avvikande 
färg. Det var ganska vanligt att ändringar i flera färger fick göras för att hålla isär förslagen. I vissa 
lägen var det ändringsförslag av ändringsförslaget till ändringsförslaget på ändringsförslaget av det 
inlämnade ändringsförslaget. Det var imponerande hur man från sekretariatet ändå lyckades hålla 
ordning på propositionsordningen. Det kan vara svårt att hålla ordning på detta vid Lärarförbundets 
kongress, men detta var nog flera strån vassare, jag var mycket imponerad av presidiet. 

På onsdagen i andra veckan lyckades kommittén ändå enas om en rekommendation att lägga fram 
inför konferensen. Alla tre parterna stod bakom texten i sin helhet. Vid avslutningen på fredagen 
gick man igenom rekommendationen, kapitel för kapitel. Ett efter ett klubbades de och sedan var 
det dags för omröstning. Då kom överraskningen! Egypten och Iran röstar emot medan USA, 
Ryssland, Malaysia och Singapore lägger ner sina röster. Hur gick detta till? Varför har man inte 
framfört detta i ett tidigare skede under processen? Vad var det som fick dem att handla på det här 
viset? 

Så var plötsligt hela konferensen över och det var med stor saknade jag lämnade FN-palatset för 
sista gången, med insikten om att jag aldrig mer skulle få vara med om detta. Jag kan erkänna att 
det var med sorg i hjärtat som jag faktiskt bokstavligen tog avsked av denna magnifika byggnad. 

 

De sista två dagarna gick åt för att färdigställa 
gruppernas projektarbeten och redovisa dem 
för övriga deltagare. 

Slutligen vill jag dela med mig lite av mina 
tankar kring demokratin inom Workers’Group 
i kommittéarbetet. Runt talespersonen verkade 
det finnas en liten skara som agerade i 
förarbetet. Övriga delegater satt bara med, 
enligt vår uppfattning. De verkade dåligt 
pålästa på förslaget till rekommendation. I vår 



grupp diskuterade vi om det berodde på att de fått dåliga förutsättningar i sitt hemland för att läsa 
in sig, eller berodde det på att förslaget inte fanns översatt till något språk som de kunde förstå? 
Detta fick vi ingen klarhet i, utan lämnar istället över som ett tips på projektarbete för nästa års 
deltagare. Många länder hade skickat in ändringar och synpunkter på förslaget innan kongressen, 
men vi kunde inte se hur man arbetade vidare med detta inom arbetstagargruppen under 
kongressen. Här finns utvecklingspotential! 

 

Det blev visst ganska likt de andra rapporterna trots mina stora intentioner. Hoppas ändå att 
läsningen av dessa rader gett dig mer insikt om Genèveskolan och ILO:s årliga arbetskonferens. Jag 
är ytterst tacksam för att jag fick förmån och förtroende att få representera Lärarförbundet vid 
Genèveskolan 2017. En upplevelse jag sent kommer att glömma! 

 

       Vårgårda i oktober 2017 
       Per-Arne Häll 
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