Vi fyller 2 år!

Valen 9/9
2018
Fackliga
Sommarkorsord
– Sociala mediers påverkan
– #NajsJobb
– VEM F*N BRYR SIG?

TRYGGHET FÖR VANLIGT
FOLK ELLER ALL MAKT I
TOPPEN?

ALLAS LIKA VÄRDE!
ALLAS LI KA RÄTT!
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Utan Facket är S ingenting!
Sultan Kayhan, 30 år, riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan
mars 2017 och tidigare fackligt aktiv
inom ST springer mellan intervjuer
och dörrknackningar i ett Stockholm
på 30 plusgrader! Hon passar även på
att flytta mitt i allt, men är trots jäktig
vardag supertrevlig, positiv, utstrålar
enorm energi och är redo att göra
allt för en politisk seger som gynnar
fackföreningsrörelsen och dess medlemmars vardag och framtid!
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Sultan Kayhan,
Sultan jobbade på Försäkringskassan
facklig S-politiker
som förändringsledare inom mänskliga
och ordförande för
rättigheter. Med fokus på att arbeta i enCentralbyråkraterna
lighet med FN och att ej göra skillnad på
män och kvinnor, samt ändra i ingrodda
normer. ”Lagen gör ingen skillnad på folk,
men människan i vardagen gör det” säger
Sultan som numer är tjänstledig från sitt
jobb på FK.
Hon stod på plats 12 på riksdagslistan
för Stockholm stad i valet 2014 och kom
inte in efter valresultatet. Efter sjukskrivningar och bortgång på Stockholmsbänken
i riksdagen har Sultan nu tjänstgjort som
riksdagsledamot i 1,5 år. Sultan sitter i
justitieutskottet och har ansvar för unga
som begår brott, samt terrorism.
Ingen koll på arbetsmiljön, inget skyddsombud och anställd en månad i taget!
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Att vara yrkespolitiker innebär inte att man
på något sätt har en fastanställning – man
är förtroendevald av folket, på obestämd
tid. Då Sultan inte kom in som ordinarie
ledamot, utan som ersättare, så innebär det
att hon är ”anställd” en månad åt gången.
Anställningstryggheten har hon hos Försäkringskassan där hon är tjänstledig på
obestämd tid.
Att vara riksdagsledamot innebär 100
procent eget ansvar för sitt arbete! Det
finns ingen arbetsbeskrivning, ingen kollar
arbetsmiljön och det finns inget skyddsombud. Ingen som säger åt en att inte jobba
övertid!

Arbetet pågår från vaket tillstånd
tills man sover. Facebook är en del av
arbetet.
Att synas och höras utåt för att nå fram
med politiken bland medlemmar och
medborgare innebär att man näst intill
alltid måste vara tillgänglig! Det går
inte att koppla bort jobbmailen bara
för att det är helg och förfrågningar på
Facebook kommer dygnet runt.
För att få lite egentid och för att hålla
fysiken igång tränar hon boxning 1,5
timme, tre dagar i veckan.
Sultan är väldigt glad och tacksam
över uppdraget som ledamot men tycker
trots det att det är betydligt viktigare att
vinna valet än att hon själv får sitta kvar
som ledamot.
Valet är avgörande för arbetarrörelsen!
SD ser facket som ett hot och vill försämra för oss!
Socialdemokraterna kommer aldrig
någonsin att samarbeta med Sverigedemokraterna – men för en del allianspartier verkar det redan nu diskuteras
en hel del!
Sultan poängterar vikten av en fortsatt Socialdemokratiskt ledd regering.
En regering som är fackvänlig och har
sin politik och värdegrund därefter!
(Ett konkret exempel är den fackliga
avdragsrätten). Ett styre som arbetar
för- och upprätthåller våra arbetslagar.
SD delar inte denna värdegrund överhuvudtaget – tvärtom! SD ser facket
som ett hot och vill försämra för oss! De
sitter i Svenskt Näringslivs knä, precis
som Alliansen.
Sultan Kayhan finner du på plats 10
på Stockholms stads riksdagslista för
Socialdemokraterna.

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Nacka Kommun
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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Uppdraget innebär bland annat att läsa
en hel del ärenden, driva en Socialdemokratisk politik och rösta i kammaren.
Debattera med andra, delta i en hel del
interna möten med andra ledamöter –
samt synas och höras utåt!
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Hur påverkar egentligen

Sociala medier?

Det finns ännu en del delade
meningar när det kommer till
Sociala medier, dess existens och
funktioner – framförallt mellan
olika generationer. Men det verkar
som om detta digitala väsen är här
för att stanna – ibland på gott och
ont! För hur påverkar denna kommunikation och informationssätt
oss egentligen?
En gång i tiden hade vi en Sekoit som
var kommunikationsminister och som
menade på att det här med Internet bara
var en fluga! Nu var det ju inte exakt så
hon uttryckte sig, men det intressanta
här är hur pass stor del internet, eller
webben, blivit av vårt liv och vardag!
Internet var ingen fluga som blåste
bort och det ser heller inte Sociala medier
ut att vara. I slutet av 1990-talet blev
det stort med såkallade communities
– några riktigt stora sådana var Lunarstorm, Helgon och QX. Att chatta via
till exempel MSN och ICQ gjorde alla
som hade uppdaterat från modem till
bredband.
När vi sedan överlevde millenieskiftet
utan totalt mörker och utslagna nätverk
så kom sedan Facebook, Instagram,
Twitter, Snapchat, Youtube, Skype och
mycket mycket mer! Individintresset
gick ifrån att ha en egen hemsida till
att ha kontakt med alla man någonsin
träffat, runtom i världen, på Facebook.
Att retweeta viktiga budskap på Twitter
och dela sin frukost på Instagram. Idag

lever vi i en tid där endast de företag
som verkligen är i behov utav en hemsida har en – andra har endast sidor på
Facebook.
Tidning efter tidning har de senaste
2-4 åren gått i graven och endast de
med en speciell nisch, målgrupp eller
med intressant/snygg layout överlever
på marknaden. Fler och fler läser
dagstidningarna i läsplattan eller sin
smartphone. Skvallermagasinen har
en ständig kamp med att hinna ut med
sina ”nyheter” innan Instagram hunnit
före. Andra stora magasin har minskat
antalet nummer per år och lagt hälften
av jobbet på bloggar och poddar.
Den digitala arbetsmarknaden har
vidgats och utvecklats rejält under det
senaste åren och idag lever väldigt många
på att till exempel blogga (webbaserad
dagbok), vlogga (videoblogga), instagrama (lägga upp snygga/betydelsefulla/
viktiga bilder på Instagram) och twittra
(skriva korta citat/meningar/värdeord/
budskap på Twitter). Väldigt många
företag använder sig av Influencers
(digital inspiratör/motivatör/opinionskapare) för att på ett snabbt och
effektivt sätt nu ut till sina kunder och
öka kundflödet.
Det är numera inget konstigt med
att kunna se vad Pernilla Wahlgren äter
till frukost, på Instagram eller att följa
Trumps egna formuleringar på Twitter!
Stefan Löfven talar till folket genom Facebook och Kålle Karl-Petter
Thorwaldsson delar med sig av sina
biodlingar på Instagram.
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Då detta är nutidens mest effektiva sätt
att komunicera med folk så är det även
genom Sociala medier årets valrörelse
till största delen drivs! Dina lokala kandidater finner du på Instagram – deras
åsikter följer du på Twitter och de olika
aktiviteter och möten som kommer att
ske i din omgivning hittar du event om
på Facebook.
År 2018 är det otroligt enkelt att dela
med sig av sina personliga åsikter för en
bred publik. Alla fackförbund och alla
partier finns på Sociala medier och delar
dagligen åsikter och händelser under
såkallade hashtags (ämnesmarkering).
Det finns några saker man bör tänka
på när det gäller Sociala medier. Det är
otroligt mycket som försvinner i det
stora bruset – men tack och lov finns
Google!;) Om du av någon anledning
valt att stå utanför Sociala medier så är
det väldigt mycket information du går
miste om – till och med nyhetskanalerna
delar mer genom Sociala medier. Visst,
det är där trollen finns, men det är också
där den mesta av informationen finns
och de hetaste debatterna sker!
Något man dock aldrig får glömma
är att ALLTID kolla källan till det man
läser! Av någon anledning så litar vi inte
på journalister, men vi litar på det vi
läser på Facebook! Det finns så mycket
falska artiklar som florerar runt i bruset
– särskilt när det råder president- och
regeringsval samt avtalsröelser!

#

3
2018-08-09 13:24:37

Valet är avgörande för löntagares
trygghet och framtid!
För Seko sker valspurten den 15/8,
som börjar med en videokonferens
för 6F´s förtroendevalda, följt av
arbetsplatsbesök och telefonsamtal.
6F arbetar aktivt i valrörelsen
med att informera medlemmar inom
Seko, Målarna, Fastighets, Byggnads och Elektrikerna, om vikten
av att rösta och vikten av en S-ledd
regering.
Fackföreningsrörelsen och det politiska styret!
Gabriella Lavecchia, vice ordförande för Seko, tycker att det är helt
otänkbart att ge bort möjligheten
till att påverka och utveckla arbetsmarknaden och samhället! För henne
är det en självklarhet att Facket skall
påverka politiken och hon tycker att
samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna har fungerat väldigt bra
under de fyra regeringsåren. Sedan har
inte regeringen haft det så enkelt alla
gånger! De började med att tvingas
regera till en Alliansbudget och har
i och med sin minoritet tvingats att
förhandla och kompromissa om
väldigt mycket. Gabriella tycker att
regeringen borde fått mer uppskattning för allt de lyckats få igenom
under dessa år, trots alla motgångar!

Gabriella Lavecchia
vice förbundsordförande Seko
Foto: Pernille Tofte, Sekos bildbank

Valet 2018 handlar om vilka som
vill och kan öka tryggheten för
vanligt folk. Sverige har aldrig varit
rikare än vi är i dag och aldrig haft
så stora möjligheter att bygga för
framtiden. Vi vill se ett samhälle som
präglas av trygghet i vardagen, fler
och bättre jobb samt ökad jämlikhet.
Detta är LO´s och de 14 förbundens
valstrategi!

Som löntagare är inte Alliansen eller
SD ett alternativ!

LO har som mål att öka andelen socialdemokratiska röster bland LO-förbundens medlemmar – däribland Seko. Man
har även som mål att valdeltagandet skall
vara minst lika högt som riksgenomsnittet. Detta skall ske genom samtal mellan
medlemmarna – antingen via telefon
eller genom arbetsplatsbesök.
LO-distriktet i Stockholms län har ett
ringcenter i Fackens Hus i Solna, sedan
innan sommaren. Där sitter fackligt
aktiva, dagligen och ringer till medlemmar för att prata politik och fackpolitisk
samverkan. Målet för LO centralt är att
genomföra 500 000 samtal.

Fackföreningsrörelsen delar samma
värdegrund som Socialdemokraterna
och det är också därför de bägge är
Arbetarrörelsens stora pusselbitar!
Gabriella hoppas därför på att
detta arbeta skall få fortsätta den
kommande mandatperioden så att
utvecklingen fortsatt kan gå framåt!
Alliansen har konsekvent motarbetat Facket och svenska löntagares
möjligheter till trygghet – både i
arbetslivet och i samhället. SD står i
konflikt med den fackliga värdegrunden och delar inte vår människosyn!
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Värderingarna går inte ihop överhuvudtaget
utan SD är ett högerparti som är djupt konservativt och gynnar ingen facklig!
Kommer vi att segra och vad händer om
vi förlorar?
Gabriella tänker poistivt och tror att
svenska folket är klokt nog att se helheten
i det politiska surret! Men hon tror att det
kommer att bli ett svårt parlamentariskt
läge oavsett vad, då det var länge sedan ett
parti hade egen majoritet i Sverige.
Hon tycker att det är skamligt att Alliansen diskuterat att rösta bort Stefan Löfven
även om Socialdemokraterna vinner och
kan inte förstå att de är beredda att ta
hjälp av SD!
Valet handlar om löntagares trygghet i
vardagen – trygghet för vanligt folk helt
enkelt. Med ett styre som inte delar vår
värdegrund försvåras medlemmarnas möjligheter till att agera fackligt, yttra sig och
påverka sitt arbetsliv. Vi tappar makten och
kontrollen över våra arbetslagar och får
otroligt svårt att påverka.
Gabriella säger att det är otroligt viktigt
att rösta i de tre valen den 9 september.
”En röst på SD är inte en röst för löntagare, utan på ett konservativt högerparti!
En röst på Socialdemokraterna är en röst
för svenska löntagare och dess framtid!”
Text:
Cassandra Solback

V & A Stockholm & Norrköping

2018-08-09 13:24:38

#NajsJobb – ”Facket på
Sommarjobbet!”

Christopher Söderlind, från Peab

Facket på Sommarjobbet – även i
år kallad NajsJobb – är LO´s årliga
sommarkampanj med fokus på att
informera länets sommarjobbare
om deras rättigheter och skyldigheter – samt vart de kan vända sig
vid behov!
Varje år ”sommarjobbar” en drös unga,
fackligt aktiva ifrån LO´s 14 förbund i
kampanjen. Man är då ledig 1-3 veckor
från sitt ordinarie arbete för att arbeta
fackligt med kampanjen på heltid.
I denna tvärfackliga kampanj besöker
de fackligt aktiva, samtliga själva under
30 år, olika delar av länet för att ägna hela
arbetsdagen åt att ge facklig information!
I årets kampanj hade Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggning,
återigen en representant. Årets representant var 26-åriga Christopher
Söderlind ifrån Peab.
Christopher har arbetat på Peab i lite
mer än ett år och har varit ute i ar-

betslivet i ungefär sju år. Han har haft
flera olika LO-yrken – bland annat
inom restaurang, hemglass och budbil.
Men det är som anställd på Peab han
för första gången gick med i facket.
Han kände att det var viktigt att ha en
trygghet när det kommer till arbetslivet
i stort och anställningen – någon som
står bakom en och backar upp när det
behövs! På Peab har man en väldigt
positiv inställning till facket så det var
en självklarhet att bli medlem, berättar
Christopher som är en av sex unga i
hans arbetslag på 20 personer.
Klubb 210 hade sin årliga Ungdomsträff i maj, där Christopher närvarade
och efter det visade intresse för att
bland annat delta i denna sommarkampanj. Han har även visat intresse för att
bli Ungdomsansvarig på Peab och för
att åka på LO´s Ungdomsforum i vinter.
Klubben har ökat markant i antalet
unga medlemmar de senaste åren så
det är jättebra med unga aktiva – både
lokalt och tvärfackligt.

Trots att Christopher fick vara med om
att bli utslängd från en arbetsplats och
inte fick dela ut facklig information på
en del andra ställen, så tycker han att
kampanjen bemöttes positivt i det stora
hela av arbetsgivarna.
Bland sommarjobbarna så var det
också väldigt positivt bemötande och
en hel del tackade så mycket för både
information och besök!
Under den kampanjvecka Christopher
var med pratade han med och informerade ungefär 150 personer – från olika
yrkesgrupper inom LO-kollektivet.
Christopher tycker att kampanjen
är oerhört viktig och att det blev tydligt att väldigt många ungdomar och
unga-vuxna saknar kunskap kring
deras rättigheter och skyldigheter i
arbetslivet och även om Facket. Han
själv hade blivit jätteglad om han hade
fått ett besök av kampanjen när han
var yngre.

”Jag ville lära mig mer om LO och lära
känna fler, unga fackliga”
På Ungdomsträffen gick klubben igenom
vilka Facket är och vad Facket gör – hur
Seko fungerar och är uppbyggt och
om ungdomsverksamheten inom Seko
och LO. Christopher tyckte att den
tvärfackliga, sommarkampanjen med
fokus på unga lät intressant och var
klubb 210´s representant under v.27.
Under den veckan fick han lära känna
många unga-vuxna, fackligt aktiva
ifrån de olika 14 förbunden inom LO.
Tillsammans besökte de sommarjobbare
på bland annat Djurgården, Gustavsberg
och Värmdö, Östermalm och gallerior
i norrort.
Förutom all information de gav ut,
muntligt och skrifligt, till sommarjobbare
och den feedback de fick tillbaka, så
växlade gruppen även en hel del erfarenheter och upplevelser sinsemellan under
veckans gång.

V & A Stockholm & Norrköping
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Väldigt många ställen hade en positiv
inställning till Facket – men på en del
ställen var det svårt att få ut informationen!

Det absolut roligaste under veckan var
kontaktnätet som byggdes upp med
unga, fackliga ifrån andra förbund. Det
jobbigaste under veckan var värmen
och att gå. Det är inte helt ovanligt att
man under denna kampanj går kring
32 000 steg per dag!
Christopher är gärna med och jobbar
i kampanjen kommande år också!

Text och foto:
Cassandra Solback
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”Bögen i byg
– Ett seminar

ie om klimate
t ute på fälte
t
och vägen fra
måt!

Under årets Pridefestival i Stockholm arrangerade 6F seminariet
”Bögen i byggboden”, i samverkan
för en inkluderande arbetsplats.
Detta då en av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att aktivt
arbeta mot diskriminering och för
mänskliga rättigheter.
Seminarierna under årets Pridefestival
hölls i Pride House som var Kulturhuset.
Där var det totalt förbjudet att fotografera, filma och spela in ljud – vilket säger
en hel del om hur långt vi har kvar i
processen till ett samhälle för alla!
Moderator för eventet var föredetta
riksdagsledamoten Veronica Palm. Panelen bestod av Fastighets avtalsansvarige Ewa Edström, Elektrikernas 1:e vice
ordförande Per-Håkan Waern, Byggnads
RSO Johnny Rindebrant, Målarnas förtroendevalde Stefan Johansson, Sekos
ombudsman Ingela Edlund och biträdande rektorn för Järfälla gymnasium
Birgitta Linderoth.
Fackföreningsrörelsen tror på Allas
Lika värde och Allas rätt och måste bli
bättre på att arbeta aktivt med dessa
frågor, som många gånger kan vara extra
viktigt i just mansdominerade branscher.
Järfälla gymnasium är HBTQ-certifierad
och arbetar också dagligen med och för
en mänskligare tillvaro.
De ”grabbiga branscherna” måste
även bli ännu bättre på att skapa en
miljö som verkligen bygger på Allas lika
värde, Jämlikhet, Jämställdhet och Allas
lika rätt. ”Alla är lika mycket värda och
alla skall ha rätt till en bra skola och
skolgång! Hos eleverna är detta oftast
inget konstigt” säger Birgitta Linderoth
som tycker att arbetet går framåt i skolan.
Men detta tankesätt och denna miljö är
dessvärre långt ifrån en verklighet i de
mansdominerade branscherna inom 6F.

ligt aktiv och anställd skall man följa
fackföreningsrörelsens värdegrund och
arbeta utifrån den. Idag vet man inte
hur många HBTQ-personer det finns
inom byggsektorn och det är egentligen
inte det som är det viktiga. Men ingen
skall välja bort ett yrke och en bransch
på grund av diskriminering.
Som medmänniska med annan
sexuell läggning än hetero så ”måste”
man fortfarande ”komma ut”. När
någon ”kommer ut” i byggsektorn så
skall denne individ känna sig trygg och
respekterad!
Alla skolor skulle behöva vara
HBTQ-certifierade!
Det räcker inte att bara prata om Allas
lika värde och rätt – man måste följa
denna värdering också!
Branschernas utveckling är också
oerhört viktiga för dess framtid så att
dagens unga, oavsett kön och läggning,
vill och väljer att arbeta inom våra
branscher! Arbetsgivarna har det yttersta ansvaret när det gäller arbetsmiljön.
Men vi som fackliga måste pusha och
stötta så att arbetsmiljön även inkluderar den psykosociala biten och fackets
värdegrund!
Våra stadgar och kampanjer får inte
bara finnas för att det låter och ser bra
ut. De värdeord vi har klubbat igenom
skall vi också följa. Ingela Edlund trycker extra på att vi som fackligt förtroen-

Inställningen hos ledningen på ett företag och hos fackliga är jätteviktigt!
För att kunna utveckla branscherna
och komma framåt i jämlikhets- och
jämställdhetstänket är inställningen
och attityden hos chefer och fackligt
förtroendevalda jätteviktig! Som fack-
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gboden”!

devalda och fackligt anställda själva
måste se till att stå för detta och agera
därefter – annars kommer vi aldrig att
komma nånstans ute på fältet!
Vill inte vara en del av det gamla,
konservativa tankesättet!
Inom Fastighets har majoriteten sitt
ursprung utanför Sverige – där många
har flytt ifrån länder där homosexualitet
inte är ok! Fastighets tycker därför att
det är extra viktigt att bemötandet är
annat här!
Elektrikerna vill inte vara en del av
det gamla, konservativa tänket utan
vill utvecklas framåt! Byggnads tycker
att man har glömt bort vikten av hur
man mår på sin arbetsplats. Målarna
vill se en fortsatt ökning av kvinnor
i yrket. Seko påpekar vikten av att vi
har ett politiskt styre som delar fackets
värdegrund och människosyn! Järfälla
Gymnasium har elever ifrån andra
länder där det är dödstraff på att vara
homosexuell och tycker att det är jätteviktigt att inte bara vara tydlig med vart
man står, utan också med vart vi vill.
Kränkning skall inte vara acceptabelt!
Att branscherna skall domineras av
heterosexuella machomän hör hemma
i dåtiden!
Du skall vara den du är!
Text och montage: 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! Du som är med och tävlar godkänner att vi
publicerar dina uppgifter digitalt, samt arkiverar din tävlingsmedverkan.
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:08.00-17.00.
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
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: www.sekosthlmva.se
Facebook: Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Instagram: Sekovagochanlg210
Twitter: @SekoVagochanlg
Facebookgrupp:
*Kvinnligt Nätverk - Väg & Anläggning Kvinnor i Branschen
*Unga-Vuxna i Seko Stockholm Väg &
Anläggning

vemfnbryrsig.se/vinster-i-valfarden/

Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680, 611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75

Fackliga valfilmer;
youtube.se – LO Sverige

#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde

V & A Stockholm & Norrköping

E210NR52018.indd 8

2018-08-09 13:24:41

