
Lärarförbundet  
i världen
Att vara lärare är att vara del av något större

Allt börjar med bra lärare, It all starts with good teachers, Alles 
beginnt mit guten lehrern, كل شيء يبدأ مع المعلمين الجيدين, Tout commence 
par de bons enseignants, Todo comienza con buenas maestras, Yote 
yanaanza na walimu wazuri, Tudo começa com boas professoras, 
Всё начинается с хороших учителей, 一切始於一個好老師, Herşey 
iyi bir öğretmen ile başlar, Hyvä opettaja on kaiken alku

 

I de namngivna länderna bedriver vi utveck-
ligssamarbete tillsammans med lokala läraror-
ganisationer. I områden med cirklar runt sig på 
kartan sker samarbete i Education Internationals 
kvinnonätverk. Samt att vi i Latinamerika stöder 
ett samarbete i ett pedagogiskt nätverk. 

Samtliga samarbeten finansieras dels av  
Sida genom Union to Union och dels genom 
Lärarförbundets medlemsavgifter.

Här stöttar vi kolleger som 
bygger starka fackföreningar!

Colombia

Gambia

Liberia

Mocambique

Malawi

Filippinerna

Zanzibar Indonesien

Indien

D.R. Kongo

Tadzjikistan
Serbien

Lärarförbundet Kontakt: 0770-33 03 03        Box 122 29, 102 26 Stockholm        lararforbundet.se/internationellt
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Solidaritet  
mellan världens lärare
Tillsammans kan vi göra skillnad! Lärarförbundet samarbetar 
med lärarorganisationer i andra länder för att stärka de fackliga 
rättigheterna och professionen lokalt, nationellt och globalt. 

Det behövs starka, oberoende och demokratiska 
lärarorganisationer i hela världen. Tillsammans 
kan vi försvara medlemmarnas intressen och 
bidra till att uppnå en god utbildning för alla: ett 
av de globala hållbarhetsmål som vi kämpar för. 
I många länder är det inte självklart att lärare och 
deras organisationer är en dialogpart när skolan 
och läraryrkets förutsättningar diskuteras och 
utbildningspolitik utvecklas. Det vill vi ändra på! 
I vissa delar av världen är det förenat med risk att 
engagera sig fackligt. Alltför ofta händer det att 
fackliga ledare trakasseras, fängslas, försvinner 
eller till och med mördas. När lärares fackliga 
rättigheter kränks, protesterar vi till den berörda 
regeringen eller gör ett stöduttalande till förmån 
för den drabbade individen eller organisationen.

Målsättning: En stark 
lärarprofession oavsett  
var vi jobbar
Målet med Lärarförbundets internationella 
arbete är att bidra till utvecklingen av starka 
lärarorganisationer som är oberoende, demokra-
tiska och hållbara. De kan då effektivt försvara 
medlemmarnas rättigheter och intressen och 
bidra till att uppnå utbildning av god kvalitet  
för alla.

Så här arbetar vi
Lärarförbundets internationella arbete  
fokuserar på tre områden: 

• påverkansarbete 

• medlemsengagemang 

• utvecklingssamarbete

Påverkansarbete
Vi delar många utmaningar med lärare ute i 
världen, till exempel: lärarbrist, ökad arbets-
belastning, lärares status, likvärdig skola och 
lärarutbildning med kvalitet. Vi utbyter erfaren-
heter och förslag på lösningar. Det som beslutas 
i FN och OECD påverkar lärare i Sverige. Därför 
samarbetar vi med fackliga organisationer 
världen över.

En viktig, gemensam fråga är FN:s globala 
utvecklingsmål, Agenda 2030 där vi fokuserar på 
målet om utbildning för alla (Mål 4). Nu gäller 
det att gå från ord till handling! Därför arbetar 
Lärarförbundet för att utbildningsmålet ska 
uppfyllas i Sverige, liksom för att utbildning ska 
bli en större del av Sveriges bistånd. 

Utvecklingssamarbete
Lärarförbundet samarbetar med lärarorga-
nisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och 
Europa (se kartan på baksidan), för att stödja 
deras utveckling. Vi gör detta tillsammans med 
Education international (EI), lärarnas världs-
organisation med 400 medlemsorganisationer 
som organiserar 32 miljoner lärare och andra 
yrkesgrupper i skolan. Lärarförbundet är en av 
medlemmarna i EI. 

Det här kan du göra!
Diskutera, utveckla och sprid kunskap!
Internationellt arbete kan gå till på många sätt: 
Diskutera med dina arbetskamrater, ta kontakt 
med ditt ombud, din lokalavdelning eller stude-
randekommitté. Utgå från de frågor som är 
aktuella just nu på din arbetsplats. Tillsammans 
kan ni utveckla hur ni vill använda de globala 
perspektiven i ert lokala fackliga arbete.  
Ditt engagemang gör skillnad!

Delta i våra kampanjer!
Varje år genomförs två större aktiviteter, där 
Lärarförbundet runt om i landet lyfter internatio-
nella perspektiv på lärares vardag. Global Action 
Week, sista veckan i april, tar upp teman med 
fokus på målet om utbildning för alla. Världs-
lärardagen firas i både Sverige och globalt den 
5 oktober varje år och uppmärksammar lärares 
betydelse och arbetsvillkor. Du som lärare kan 
engagera dig genom att ordna lokala aktiviteter 
och sprida budskapet i dina kanaler.

Lokala projekt
Vi driver också internationella samarbeten på 
lokal nivå. Kontakta din avdelning för att få veta 
mer om vad som är aktuellt. Ni kan ordna en 
medlemskväll om internationella frågor. Ni vill 
kanske starta ett lokalt utvecklingssamarbete för 
utbyte med kollegor i världen?

Sök vårt stipendium!
Vi erbjuder stipendier för fackliga studier utom-
lands två gånger per år, 15 mars och 15 oktober. 
Dessa kan även du som studerandemedlem söka. 
En förutsättning är att studierna har en  
facklig inriktning. 

Fair Union
En form av internationellt engagemang är att 
välja Fairtrade-produkter och sprida kunskap om 
vad det innebär. Lärarförbundet är sedan 2004 
medlem i föreningen Fairtrade Sverige. 

Att vara en Fair union handlar både om att 
leva upp till våra grundläggande värderingar 
om mänskliga rättigheter och om att värna om 
hållbarhet, både socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt. Du kan även arbeta med Fairtrade i  
din undervisning.  

Vill du veta mer?
Gå in på lararforbundet.se/internationellt  
Där hittar du nyheter, stipendier, samarbeten  
med mera.

Lärarförbundets internationella lärarblogg: 
lararforbundet.se/bloggar/internationella- 
lararbloggen 

”Vårt arbete med att stärka professionen 
och garantera alla elever utbildning av  
god kvalitet, sker i nära samarbete med 
lärarorganisationer i hela världen och i 
linje med FN:s globala utvecklingsmål - 
Agenda 2030. Att vara lärare är att  
vara del av något större.” 

Ur Agenda för en stark profession  
Lärarförbundets program (8 år).

1,5 % av din medlemsavgift går till  
internationellt samarbete.


