E210 1 år!

God Jul &
Gott Nytt År!

2000-talet bjuder
på en ny tid för
Arbetarrörelsen!
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Natalie Wredfors – Seko Stockholms
nya ungdomsansvarige!

Foto:
Peter Klint
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Natalie, 25, är sedan i höstas vald till
ungdomsansvarig på Seko Stockholm.
Att vara ungdomsansvarig på regionen
innebär att ha ett samordningsansvar för
ungdomsverksamheten inom regionens
geografi. Tillsammans med en ungdomskommitté planeras och genomförs
aktiviteter som syftar till att ge unga
förtroendevalda en plattform där de kan
göra sina röster hörda.
Natalie Wredfors är Erik Perssons efterträdare i rollen som ungdomsansvarig på Seko
Stockholm. Hon arbetar till vardags på SJ och
sitter sedan tidigare med i avdelningstyrelsen,
samt är vice ordförande i Seko-Sossen.
Det främsta målet är att alla ungdomsansvariga ute i klubbarna och sektionerna
skall ha det stöd och de verktyg de behöver
för att driva fackliga frågor på arbetsplatserna. Arbetsplatsen är grunden för allt
fackligt arbete och likaså när det kommer till
ungdomsverksamheten, som skall eftersträva
ett arbetsplatsnära arbetssätt.
Vi lever i tid där arbetsgivarnas metoder och
agerande blir allt fulare och där facket samtidigt
inte längre är en självklarhet för många unga.
En ungdomsansvarig på arbetsplatsen fyller
därför en mycket viktig roll.
Att tillvarata medlemmarnas intressen är en
viktig facklig uppgift!
Seko har som en av flera uppgifter att tillvarata
medlemmars fackliga intressen på arbetsmarknaden och i samhället. För att kunna uppfylla
den uppgiften måste vi först tillvarata ungas
erfarenheter och intressen.
Ett annat mål är därför att se till att alla
verksamheter och beslutande organ i regionen
tar ungperspektivet i beaktande.
Natalies bestämda uppfattning är att detta
enbart kan göras på ett sätt – genom att unga
inkluderas och tillåts vara delaktiga.

För att vi som förbund ska kunna vara
trovärdiga måste styrelsers sammansättning återspegla medlemskåren.
En medlem ska kunna identifiera
sig med någon av sina närmsta förtroendevalda men även om de tittar
uppåt i organisationen.
Så ser Natalie på sitt nya, viktiga
uppdrag!
Jag vill att ungdomsverksamheten i
regionen ska ge unga, förtroendevalda
tillfälle till kompetensutveckling och
möjligheter till att bredda sina fackliga
erfarenheter.
Att få träffa andra fackligt aktiva
unga och diskutera aktuella frågor som
påverkar vår vardag. Det ger chans till
kunskapsutbyte och bygger gemenskap
som mynnar ut i verksamhet. Genom
detta förbättrar vi våra förmågor och
vår kapacitet till inflytande över förbundets utveckling.
Det sägs ofta att unga är ”framtiden”
och jag blir lika frustrerad varje gång
jag får höra det.
Vi unga är lika mycket ”Nu” som
alla andra och vi tänker inte sitta och
vänta på vår tur. Vår tid är Nu!
Natalie Wredfors, ungdomsansvarig Seko
Stockholm
natalie.wredfors@seko.se
Tel. 076-102 34 23

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Lovön
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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Att bara rekrytera unga som medlemmar
räcker inte för att få ett överlevande
starkt förbund.
Unga måste organiseras, aktiveras
och få känna sig behövda. Ungdomsverksamheten ska därför inte ses och
hanteras som en sidoorganisation inom
Seko.
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Nu är det jul igen – God jul
önskar vi våra medlemmar!
Julen är här och Seko håller dig
kär! En stund att stanna upp – sova
längre än den galande tupp!
En tid att umgås med nära och
kära. Fundera på varför det egentligen är såhära.
Njut av årets sista da´r – innan vi
nya tag tar!
År 2017 är nu alldeles snart förbi och
ett helt nytt år vankas!
Året har bjudit på medlemsaktiviteter, avtalsrörelse, kongress, ny
förbundsstyrelse, ny regionsstyrelse,
löneökningar, flera medlemmar, nya
ombud, facklig kamp, demonstrationer,
debattartiklar, skolinformationer och
kurser. E210 har fyllt ett helt år – likaså
Sollentuna Medlemsboende. Detta firades med fackliga quiz på vår hemsida!
Mycket har hänt detta år och vi har
tillsamamns stått upp för våra gemensamma värderingar – både internt och
externt – lokalt och centralt.
Allt fackligt engagemang och all facklig aktivitet som skett under året har
fört oss alla ett steg framåt! Ett steg
närmre vårt mål till ett mer jämställt
och jämlikt samhälle, en hälsosammare

och säkrare arbetsplats, en mänsklig
arbetsmarknad och ett värdigare liv!
Allt detta arbete, den enskilde medlemmen liksom den lokala klubben
genomfört, hade inte varit möjligt
utan alla medlemmar. Du som fackligt
ansluten gör skillnad! Ditt ställningstagande till att vara medlem gör skillnad
i Sveriges utveckling!
Du är viktig och tillsammans kan vi
förändra och förbättra precis vad som
helst! Vi är inte klara än och vi kommer
aldrig att bli nöjda – för då slutar vi att
utvecklas!
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Efter en välbehövd ledighet fortsätter
vi kampen och låter det nya året bli
minst lika spännande och viktigt som
detta har varit!
Vi önskar Dig som är medlem i klubb
210 och klubb 203 en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!!!

E210 är tillbaka igen i februari.
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Vi går in i en ny historisk
tid...
Vi är i en ny tid med nya utmaningar, men framförallt möjligheter!
En ny tid där kanske ett nytt tänk
kan få större plats. En tid som också
kommer att gå till historien – och
det är vi som bestämmer hur, när,
var och på vilket sätt!
Vi alla vet att vi nu lämnar år 2017
bakom oss och går in i det nya året 2018
– men vad betyder detta egentligen? Vad
kan detta egentligen innebära?
Hela 17 år av 2000-talet har passerat
– på ett sätt är det lite och på ett annat
sätt är det mycket – det beror helt och
hållet på vad det är man tittar på för
något.
Hela 1900-talet var fylld med kamp
och fackpolitiska fajter, på ett eller
annat sätt. Våra förfäder slogs för
rösträtten och föreningsrätten – som
bidragit till facklig styrka på arbetsplatsen. Den svenska modellen etablerades, arbetslagar stiftades, kvinnorna
gjorde revolution, socialförsäkringar
skapades och hyresrätter med en
mänsklig levnadsstandard byggdes.
Lönerna höjdes och fler och fler hade
råd att skaffa bil och åka på semester.
Oerhört mycket som vi idag tar för
givet, är sådant som kämpades igenom
under 1900-talets hundra år. Är det
därför en del frågor idag, många gånger
kan kännas som om dem står helt och
hållet stilla i sin utveckling?

ansöka om adoption. Höjt underhållsstöd, höjd A-kassa, fler platser på yrkeshögskolan, fler bostäder har byggts
och byggs ännu. Flera avtalsrörelser har
också genomförts som också har inneburit en del förbättringar och höjd lön.
Men på det stora hela så har 2000-talets hittills gångna 17 år handlat oerhört
mycket om att släcka bränder. Om att
kämpa för att få behålla gamla striders
vinster och om att försöka få tilbaka
sådant vi en gång vunnit men nyligen
förlorat. 2000-talet har hittills varit
oerhört tufft för arbetarrörelsen!
Vart är vi på väg – vilket håll skall
vi ta?
Precis som tidigare på 1900-talet så
kämpar vi återigen för rätten till heltid,
tillsvidareanställningar och åtta timmars
arbetsdag! Vi har återigen dagavlönade
i detta land och antingen jobbar man
för få timmar för att gå runt – eller för
många timmar för att orka med.
Det är återigen tufft att vara sjuk i
Sverige, men arbete finns det gott om
– däremot växer de trygga antällningsformerna inte på träd!
Vi har ännu inte uppnått målet med
jämställda löner oavsett kön – och hur
skall det egentligen gå för framtidens
pensionärer?

Vad har vi egentligen gjort de senaste
17 åren?
Om du ägnar dig någon minut till
att fundera på hur 2000-talets hittills
skrivna historia ser ut, vad kommer du
fram till då?
Ja, det kan vara en svår tanke, men
det har heller inte gått alltför många år
på detta ändå relativt nya sekel.
För att nämna några förbättringar
som skett så har samkönade par fått
rätt att ingå registrerat partnerskap och

Vi har kanske tagit saker och ting lite
väl mycket för givet – lite väl för länge!
Anslutningsgraden i facket har sjunkit
i många år och den fackpolitiska samver-
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kan är det inte längre alla som tycker är
viktig. Samtidigt är kollektivavtalen
kanske viktigare idag än någonsin
tidigare – i en tid där löntagarnas
lagar och paragrafer kraftigt vittrat
sönder. I en tid då klubban i Bryssel
kan förändra vår morgondag.
Vilka kommer den nya tidens frågor
att vara?
Kanske behöver vi bara anta utmaningarna på ett helt nytt sätt? Den nya tidens
sätt!
Skall vi jobba så mycket som vi
gjort tidigare, eller är det kanske sex
timmars arbetsdag vi skall kämpa för?
Hur pass tunga, fysiska arbetsuppgifter
skall egentligen den nya tidens människa
utföra? Vad skall lämnas över till robot
och vad blir det nya för människan?
Hur skall den svenska modellens utveckling egentligen se ut?
Vi är överens om att det är svenska
kollektivavtal som gäller på den svenska
arbetsmarknaden, men skall industrin
fortsatt sätta märket?
I förr förra avtalsrörelsen gick 6F ihop
– kommer de lågavlönade, kvinnodominerade branscherna att gå ihop framöver?
Eller kommer vi kanske att se ett samarbete mellan LO, SACO och TCO?
Det enda vi vet säkert är att tiden
får utvisa – och du behövs för att föra
fanan framåt!
Text: Cassandra Solback
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Ministrarna ute på Lovön!
Som ett brev på posten dök statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsministern Ylva Johansson
upp vid fikabordet ute på Lovön.
Rundvandring på området, arbetsplatsdiskussioner och fotbollsprat
bjöd denna måndagmorgon i november på!
Det var ytterst få som kände till det och
de anställda ute på Lovön hade ingen
aning om att det var en alldeles särskild
måndag, när de steg upp på morgonen.
Måndagen den 13 november dök
statsminister Stefan Löfven tillsammans med arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson upp ute på Lovön. Det
var ett arbetsplatsbesök som endast ett
fåtal kände till – allra minst de anställda.
Det var chock följt av nyfikenhet ute
på Lovön när Seko Stockholm Väg & Anläggnings ombudsman Sandra Lindström
och det regionala skyddsombudet Ulf
Andersson tittade förbi med två ministrar
och Säpovakter.
Att sandra och Ulf dyker upp ute
på arbetsplatsen är inget ovanligt, men
aldrig tidigare har ett besök medföljt
toppolitiker och livvakter.

Sekoiterna fick fika och diskutera med
ministrarna i sitt eget lunchrum!

presentanter och arbetsledare för att
få en helhetsbild av projektet Förbifart
Stockholm.

Efter att de hade visats runt ute på fältet
och fått en genomgång av arbetet och
dess utveckling gick de in i bodarna.
Arbetstagarna som var på plats ute
på Lovön denna måndagsmorgon och
förmiddag fick chans till att diskutera
med de bägge ministrarna kring fikabordet inne i bodarna.
Det var ett trevligt besök som inte bara
var hundra procent allvarligt hela tiden,
utan även oerhört socialt.
Det var mycket diskussioner kring
lagar och avtal, säkerhet och olika
länders syn och fokus på säkerhet. Utöver det så passade Stefan även på att
diskutera lite fotboll.
Förutom säkerhet så diskuterades
det hur det gått i allsvenskan och för
GIF Sundsvall. Vad GIF:arna behöver stärka upp, att Östersund gått
vidare och hur otroligt kul det är att
norrländska lag tar för sig i Europa
League!

Stefan Löfven – värd för toppmöte i
Göteborg!
Bakgrunden till detta besök var Stefans
uppdrag som värd för ett socialt toppmöte i Göteborg med temat Rättvisa
jobb och tillväxt, senare samma vecka.
Till toppmötet kom stats- och regeringschefer från nästan alla EU´s medlemsländer. Fokuset var att diskutera
schyssta arbetsvillkor inom EU.
Ute på Lovön är huvudentreprenören
italienskt med ett 70- tal underentreprenörer med olika nationaliteter.
Stefan har en stark ställning i
EU-samarbetet och Ylva har nyligen
medverkat till att ministerrådet kommit
överens om att lika lön även skall gälla
för utstationerade arbetare.
På plats ute på Lovön ville Stefan och
Ylva träffa arbetstagare, fackliga re-

Stefan Löfven kommenterade sedan
besöket ute på Lovön på sin offentliga
Facebooksida med orden;
”Den europeiska kompetensen är
absolut nödvändig i projekt av den
här storleken och det europeiska
samarbetet är en styrka i projekt som
detta. Men samtidigt är det viktigt att
arbetsförhållandena är bra, att företagen
följer lagar och regler och att lika lön för
lika arbete gäller”.

V & A Stockholm & Norrköping
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Text:
Cassandra Solback
Foto:
Ulf Andersson
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#metoo – Fackligt fokus!

Kvinnor runt om i hela världen har
öppnat sig för allmänheten med
sina erfarenheter och delat med sig
utav sina tunga ryggsäckar!

ifrån en mängd olika branscher har
etablerats.
Ännu fler branschspecifika hashtags
har tillkommit, under flertalet av de
större, väletablerade hashtagsen. De två
hashtagsen som kopplats till arbetarrörelsen rent generellt är #inteförhandlingsbart och #imaktenskorridorer.

Bransch efter bransch har uppdagats
– tårar har fällts när hjärtan öppnats
– folk har fått avgå.

Berättelserna har blivit hörda – vad
händer nu?

Ingen kan ha undgått Metoo-kampanjen
som på senhösten, med all rätt, tagit
stor plats i media! Individ efter individ
har i Sociala Medier, både internt och
offentligt, berättat om sina mörka erfarenheter och upplevelser!
Kampanjen är egentligen flera år
gammal, men fick nytt liv i oktober
då skådespelaren Alyssa Milano uppmanade alla kvinnor som ofredats
sexuellt att svara på hennes tweet. Det
var en tweet för att uppmärksamma hur
omfattande sexuella trakasserier är mot
kvinnor, som skulle svaras med orden
”me too”.
Hashtagen MeToo tog fart i Hollywood och spred sig sedan som en
löpeld runt om i världen. TV4 fick vidta
åtgärder då händelser bakom kameran
kom upp till ytan.

Berättelserna tar aldrig slut – de fullkomligt väller in under de olika hashtagsen!
På en del håll har man blivit chockerad över hur det egentligen ser ut och
fungerar i Sverige år 2017. På andra
håll har man glädjts åt att det inte
funnits alltför många stories just där.
Det man egentligen kan konstatera
är att vi har ett oerhört stort problem
att tampas med i detta land!
De som blivit chockerade över denna
verklighet kanske inte alla har fått vidriga
händelser återberättade för sig, men de
har garanterat sett något – det har vi alla!
Ingen kan påstå att de inte vetat om
hur det kan ”fungera” i de mansdominerade branscherna, och på något
konstigt sätt har detta setts som ok!
Men faktum är att det ser likadant ut i
alla branscher – det är nu överbevisat.

Flera manifestationer har ägt rum och
flera hashtags kopplade till #metoo har
etablerats i Sociala Medier!

Metoo-kampanjen år 2017 kommer att
få ett särskilt kapitel i historieböckerna,
men vi har en hel del att jobba med!
Ett första steg kan vara att inte
skratta med, till de sexistiska skämten
i bodarna.

Upprop efter upprop har ägt rum och
en handfull människor har fått avgå – i
alla fall offentligt.
Hashtagbaserade upprop av kvinnor
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#tystnadtagning
– kvinnliga skådespelare,
#visjungerut – kvinnliga sångare,
#medvilkenrätt
– kvinnor i juristbranschen,
#närmusikentystnar
– kvinnor i musikbranschen,
#imaktenskorridorer
– kvinnliga politiker,
#teknisktfel
– kvinnor i teknikbranchen,
#deadline – kvinnliga journalister,
#tystiklassen – elever från grundskolan
till gymnasiet,
#inteförhandlingsbart
– kvinnor från fackförbunden,
#timeout
– kvinnor från idrottsvärlden,
#tystdansa – kvinnliga dansare,
#vardeljus
– anställda och frivilliga inom Svenska
kyrkan,
#akademiuppropet
– kvinnliga akademiker,
#sistaspikenikistan –kvinnor inom
byggbranschen,
#sistabriefen
– kvinnor inom pr-branschen,
#givaktochbitihop
– kvinnor inom svenska försvaret,
#visparkarbakut
– kvinnor inom ridsport,
#utantystnadsplikt – kvinnliga läkare,
#skiljagnarnafrånvetet
– inom det gröna näringslivet,
#utgrävningspågår
– kvinnliga arkeologer,
#vikokaröver
– kvinnor inom restaurangbranschen,
#metoobackstage
– kvinnor som arbetar bakom tv-,
film- och scenproduktioner,
#listanärstängd
– kvinnor och icke-binära i nattklubbsbranschen,
#skrattetihalsen – kvinnliga komiker,
#theshowisover
– kvinnor i cirkusbranschen.

Cassandra Solback
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Lös korsordet – hitta det röda lösenordet!
Föregående nummers vinnare hittar du på www.sekosthlmva.se/skrift/tidningar
Skicka in ditt svar från meningsfältet under korsordet till:
cassandra.sekovagoanlaggning@gmail.com
eller: Seko Stockholm, Klubb Väg & Anläggning Box 1032, 171 21 Solna
Lösenord, namn, adress/e-postadress och arbetsplats.
Till den som lottas fram, med rätt lösning, skickas en facklig gåva och en julklapp!
V & A Stockholm & Norrköping
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Posttidning		

Begränsad eftersändning

Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den
nya adressen på baksidan

Avsändare:
SEKO Stockholm, Klubb väg & anläggning
Box 1032, 171 21 Solna

B

Klubben
Informerar...

Kontaka Seko Direkt
0770-457 900
När du har frågor som rör ditt jobb, eller
behöver personlig rådgivning.
Oavsett var du bor i landet når du oss alla
vardagar kl:08.00-18.00. Du kan också välja
att maila din fråga till oss på;
sekodirekt@seko.se

Din lokala avdelning och klubb:
Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna

Telefon 08 454 84 00 Fax 08 454 84 12,
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
Fax: 08 454 84 12,
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: www.sekosthlmva.se
Facebook: Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Instagram: Sekovagochanlg210
Twitter: @SekoVagochanlg
Facebookgrupp: Kvinnligt Nätverk Väg &
Anläggning
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680
611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75

V & A Stockholm & Norrköping
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