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Det är tack vare våra nätverk
som vi når förändring i
samhället och inom facket!
Josefin Johansson, 29 från Skelefteå, är LO
Sveriges Ungsekreterare sedan tre år tillbaka
– med ansvar för att samordna förbunden
inom frågor som rör unga. Hon representerar även svenska LO i Europa, Norden
och Världen – genom att sitta med i olika
ungkommittéer. Ingen vecka är den andre lik
som ungsekreterare för Landsorganisationen
i LO-borgen!
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Innan jag började på LO arbetade jag som målare på Sandå måleri, där jag även avlade mitt
gesällprov – jag är en målare med gesällbrev.
Jag gick byggprogrammet på gymnasiet och
tog studenten 2009. Två dagar efter det så fick
jag jobb på Sandå och där blev jag kvar till 2016, så sju år
jobbade jag som målare – ett yrke jag älskade.
Jag är född och uppväxt i en liten by utanför Skellefteå
och jag bor fortfarande kvar i Skellefteå kommun i ett hus
tillsammans med min pojkvän och två pälsbarn (katter).
Fackligt aktiv och lärlingsjävel!
När jag gick branschutbildningen för att bli målare fick jag
frågan om jag ville gå en facklig kurs. Min drivkraft hittar jag
däremot ifrån mina gymnasieår, då jag hade praktik hos ett
företag där jargongen var att man blev kallad ”lärlingsjävel”.
Jag ramlade också ifrån en ställning när jag var 18 år gammal
vilket gjorde att jag skadade bröstryggen och fick tillbringa
hela hösterminen i skolan under praktiktimmarna på grund
av öm rygg. Straxt innan studenten frågade jag chefen på
företaget jag praktiserat på om jag fick fortsätta arbeta där.
Till en början lät det positivt men sen tvärvände han helt
plötsligt och började ifrågasätta om jag verkligen hade valt
rätt yrkesinriktning! Han tyckte att jag borde fundera på om
det verkligen var målare jag ville bli, innan jag kunde få jobba
hos honom. Jag fullföljde min lärlingstid, fick mitt gesällbrev
– som jag ville trycka upp i ansiktet på honom!
De yngre generationerna utmanar de gamla traditionerna och
driver igenom förändringar – det gör mig stolt!
Som ungsekreterare försöker jag samordna våra medlemsförbund inom ramen av saker som rör unga. Det vill säga
ungefär allt vi gör inom facket – fast ur ett ungperspektiv!
Jag har bland annat ansvar för att sammankalla den centrala
ungkommittén som består av representanter från alla 14
LO-förbund. Varje vecka har jag intensiv kontakt med förbunden och våra LO-distrikt för planering och samordning i
olika aktiviteter och frågor. Just nu arbetar jag mycket kring
”Facket på Sommarjobbet” och den mediakampanj som är
kopplad till det. Är inadjungerad i förbundstyrelsen i SSU

Om vi ska ha en fackföreningsrörelse
om 20-30 år så behöver vi få unga
människor att gå med och engagera sig
tidigt i livet!
Fortfarande år 2019 är uppfattningen i
samhället att de första jobbåren ska vara
lite sådär genomjävliga och man ska tuktas in i arbetslivet! Det är en uppfattning
som finns både bland unga och äldre. De
äldre ser inget problem i det eftersom de
själva fick en tuff start i arbetslivet och
de unga vet inget annat. Än idag finns
det arbetsgivare som inte tycker att lagen
berör dom. Att de inte behöver betala ut
semesterersättning eller ens schyssta löner.
Att det fortfarande är så många unga som
far illa på arbetsmarknaden. Det gör mig
både ledsen och arg!
Jag ser fler och fler unga (inklusive
jag själv) gå in i väggen. Mycket ansvar
som sedan växer och blir för stort och
sen brister det. Utmaningen är att sprida
våra uppdrag till fler individer. Få fler
att vilja vara engagerade både stort som
smått. Vi behöver vara många för att nå
framgång. Vi behöver verkligen ta ett
helhetsgrepp över all vår verksamhet!
Är vi fortfarande relevanta, vad behöver
vi göra för att bli det och sen viktigast av
allt så måste vi förändra oss. Samhället
ser inte ut som det gjorde för 30-40
år sedan! Jag tror också att vi behöver
finnas tillgängliga på fler språk – till
exempel blindskrift och arabiska. Vi har
ett uppdrag och det är att se till att alla i
hela landet vill gå med i facket – att se det
som en självklarhet! Det är också viktigt
att få ett bredare perspektiv än bara över
sin egen bransch – för vi kan även nå
framgång genom att stå enda tillsammans
mot krafter som vill skada våra fackliga
värderingar. Engagera dig i ditt fack, gå
på tvärfackliga aktiviteter och skapa dig
ett brett nätverk!
Tack vare LO Ung har jag mött de allra finaste
människorna jag har i mitt liv – mina allra
bästa vänner – jag skulle aldrig någonsin vilja
vara utan det.

E210 Stockholm – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Kvinnor i Branschen
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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som är LO´s ungdomsförbund. Där
väver jag in det fackliga perspektivet i
deras verksamhet samt tar tillbaka de
politiska delarna till förbunden.
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Sommarlov, va jätteskönt mitt sommarlov skall bli!

Vi passerar första halvåret av år
2019, vilket betyder semester för
väldigt många – likaså för E210,
men klubbverksamheten rullar på
nästan som vanligt!
Vi rör oss mot mitten av sommaren
vilket innebär semester och välbehövd
vila, för väldigt många medlemmar! Det
innebär också att den första delen av år
2019 nu kan läggas till handlingarna!
Årets första halvår har för Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings
medlemmar och blivande medlemmar
inneburit, bland mycket annat;
årsmöte med gäst från förbundskontoret, skolinformationer på yrkeslinjerna inom klubbens verksamhetsområde. Arbetsplatsbesök,
UVA-möten, medlemsvärvning, två
träffar för Kvinnor i Branschen och en
träff för Kvinnligt Nätverk. En ungdomsträff för klubbens unga-vuxna,
facklig utbildning, valrörelse och kampanjarbete. Grilluncher i Sollentuna,
deltagande i mässor, ställningstagande
i manifestationer och motionsskrivande
till den kommande avtalsrörelsen. Två
nummer av Vägbanan, fyra nummer av

E210, flertalet digitala nyhetsbrev och
kontinuerlig aktivitet i sociala medier.
Klubb 210 är alltid aktiva med medlemmen i fokus! Resterande del av år
2019 kommer inte att vara annorlunda
på den fronten! Däremellan kommer
semestertider, både för medlemmar och
för en del av verksamheten.
Medlemstidningen E210 har ett kort
sommaruppehåll och är tillbaka igen i
augusti. All typ av studieverksamhet har
också uppehåll med start igen direkt
efter sommaren.
Medlemmar fortsätter att bo i
Sollentuna Medlemsboende, klubben
kommer såklart att vara fortsatt aktiv och kontaktbar på webben och i
sociala medier. På klubbens hemsida
kommer det även att ske ett särskilt
firande för medlemstidningen E210 och
Sollentuna Medlemsboende som under
våren fyllde hela tre år!
Kontakt per telefon till klubb, Seko
Stockholm och Seko Direkt kommer
delvis att vara begränsad.

Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning och medlemstidningen
E210 önskar alla sina medlemmar
en riktigt härlig sommar och en
skön semester!
Se till att vila och njuta ordentligt –
hösten är åter full med en massa aktiviteter, ställningstaganden, kampanjer,
träffar, kurser och mycket jobb inför
den kommande avtalsrörelsen!

Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning kommer att nås på olika
nummer under vecka 26-30, då vi ännu
har problem med vår klubbtelefon, men

Väg & Anläggning Stockholm
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vi kommer att nås på vår klubbmail
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
utan avbrott. För mer information besök
sekosthlmva.se
Seko Stockholm kommer att nås på
08-454 84 00 och stockholm@seko.se
9-15:30 mån-tors och 9-14 på fredagar.
Seko Direkt nås på 0770-457 900 och
sekodirekt@seko.se 8-16:00 mån-fre.
Samtliga kontakter har stängt under
lunchtid.
Utöver detta finns även Fackets
Hjälptelefon på LO, med extra fokus
på ungdomar och sommarjobbare.

Glad Sommar!
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Så gick det för Facket i EU!
Fackets kandidat Johan Danielsson
kom in som ny representant för
Sverige i Europaparlamentet med
hela 40 136 stycken röster!

Johan Danielsson, 36-årig tjänsteman
på LO med ansvar för EU-frågor, var
LO-kollektivets gemensamma kandidat
i 2019-års EP-val. I valet år 2014 fick
han 32 000 personröster, vilket inte
räckte hela vägen fram. Denna gång,
som LO´s enade kandidat och Socialdemokraternas andra namn på listan, fick
han hela 40 136 stycken personröster,
vilket gav honom en plats i Europaparlamentet.
Sverige har 20 stycken platser i Europaparlamentet, vars mandatperiod
startar i början av juli. Efter det brittiska
utträdet kommer Sverige att få en plats
till och då totalt ha 21 stycken parlamentariker i EU. Den platsen kommer att
tilldelas Miljöpartiet.
Mandatperioden är på fem år och
Sverige har representanter från Socialdemokraterna (5 mandat), Moderaterna (4
mandat), Sverigedemokraterna (3 mandat), Miljöpartiet (2 mandat), Centerpartiet (2 mandat), Kristdemokraterna
(2 mandat), Vänsterpartiet (1 mandat)
och Liberalerna (1 mandat). Feministiskt
Initiativ åkte ur Europaparlamentet.
Johan Danielsson stod som nummer
två på Socialdemokraternas lista och är
alltså en av partiets totalt fem mandat i
Europaparlamentet.

nad är en förutsättning för fri rörlighet
inom samarbetet.
Att ha fackliga representanter i Europaparlamentet är minst lika viktigt
som att ha fackliga representanter
i Sveriges riksdag! Det som klubbas
igenom i Europaparlamentet påverkar
vår vardag här hemma i Sverige. Har
vi då inte representanter som driver
och kämpar för de fackliga frågorna,
arbetsmarknadens upplägg, modell och
framtid så kan vi räkna med en betydligt tuffare tillvaro än vad vi har nu!
Att Johan valts in i Europaparlamentet
som representant för Sverige och fackföreningsrörelsen, för att tillsammans med
fackliga ifrån andra medlemsländer driva
våra frågor, är därför oerhört glädjande
för svensk fackföreningsrörelse!
Sveriges mandat förändras och
representanternas fokus är av stor
vikt!
Den 1 januari år 1995 blev Sverige
medlem i EU. Sedan dess har vi haft
sex stycken val till Europaparlamentet
i Sverige – 1995, 1999, 2004, 2009,
2014 och år 2019. Mellan den 1 januari
och den 8 oktober 1995 var de svenska ledamöterna i Europaparlamentet
utsedda av Sveriges riksdag. Partierna
fick platser motsvarande valresultatet i
valet till Sveriges riksdag 1994. Antalet
ledamöter man valt har sedan varierats
under dessa sex valår, eftersom antalet
platser i Europaparlamentet har förändrats.
Det totala valdeltagandet i årets
EP-val landade på 55,27 procent
vilket är 4,20 procent högre än valet

Lika lön och lika villkor för alla som
arbetar i Sverige!
Johans hjärtefråga handlar såklart om
kollektivavtal och att svenska avtal och
löner skall gälla för alla som arbetar i
Sverige! Detta är och har alltid varit
fackföreningsrörelsens grundpelare
– att inte ställa anställd mot anställd
och konkurrera genom att pressa ned
lönerna och anställningsvillkoren.
Johan anser att fackets möjligheter
att upprätthålla arbetsvillkor och bra
löner för sina medlemmar kommer att
vara avgörande för EU´s framtid. Han
tycker också att en reglerad arbetsmark-
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2014 som landade på 51,07 procent.
Valdeltagandet för det senaste riksdagsvalet var 87,18 procent så ännu är det
väldigt många som väljer att inte rösta
i EP-valet.
Ett Europa med trygga och anständiga
arbetsvillkor!
Johan vill städa på den europeiska
arbetsmarknaden genom att förhindra
konkurrens med dåliga arbetsvillkor.
Han vill verka för lika lön för lika
arbete och en human arbetsmiljö, där
ingen skall behöva dö på sitt jobb! Att
få ordning och reda på arbetsmarknaden och att alla som arbetar i Sverige
gör det på svenska kollektivavtal. Ett
fokus kommer även att ligga på hur
man kan använda EU-samarbetet för att
säkerställa att alla som arbetar i Europa
får trygga och anständiga arbetsvillkor.
Ett europeiskt arbetsmiljösamarbete är
också jätteviktigt!
Förutom fokus på själva arbetsmarknaden är det att bekämpa de antidemokratiska högerpartiernas framväxt. Dessa
krafter ger sig på vanliga människors
villkor – kvinnors rättigheter, arbetstagares rättigheter, fackliga rättigheter
samt press- och yttrandefrihet. I Ungern
finns en ”slav-lag” som innebär att
arbetsgivare kan kräva att löntagare
arbetar upp till 400 övertidstimmar
per år. Samtidigt kan utbetalningen för
detta dröja i upp till tre år!
Företag utnyttjar kryphål eller struntar
i nationell och europeisk lagstiftning,
och EU-domstolen har gjort det svårare
för facken att kräva likabehandling av
arbetstagarna.
Text: Cassandra Solback
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Branschens framtid
– bör va av vikt för alla!

Klubb och medlem stöttar skolelever!
Alla vet om att det är av stor vikt
att så många som möjligt, helst
alla, av branschens unga-vuxna är
medlemmar i facket! Likaså gäller
ungdomarna och eleverna på våra
yrkeslinjer! Tillsammans skall vi
alla stå upp för varandra, våra
rättigheter – värna om de fem
värnen, det fackliga löftet och
agera utifrån arbetarrörelsens
värdegrund och människosyn!
Branschens framtid och utveckling är
beroende av dagens unga-vuxna och
yrkeslinjernas elever. Fackföreningsrörelsens mål är sund konkurrens som
skall ske genom kompetens – inget
annat! Man kämpar för en tillvaro
och ett arbetsliv där jämställdhet och
jämlikhet råder. Där alla är lika mycket
värda och skall ha samma rättigheter,
möjligheter och chanser. För att nå dit
krävs sammanhållning, solidaritet och
kamratanda. Villkoren skall vara lika
och golvet är av yttersta vikt – alla
skall med!
Vi har en lång väg kvar till målet
och kanske når vi aldrig fram! Kanske
är det meningen att vi aldrig skall nå
fram, då den som nått sitt mål riskerar
att nöja sig och slutar att kämpa? Vid
detta skede riskerar all kamp att vara
förgäves – de uppnådda målen rasar och
segern är inte längre ett faktum.
Sedan så finns det saker och områden
som behöver extra fokus! En hel del
upplysning, extra information följt av
bestämdhet och fight! Även fast fler och
fler tjejer söker sig till de, sorgligt nog
ännu, mansdominerade yrkeslinjerna så
är killarna av majoritet i dessa klasser.
En ännu större majoritet råder ute i
verksamheten, när dessa skolelever
sedan tar sig ut på våra arbetsplatser
runtom i staden, länet och i landet.
När en fördelning är så pass ojämn
så råder det extra stor risk att normer
och konservativa tankar, åsikter och
handlingar får leva kvar och vara en
del av vardagen. Hur man skall bemöta

varandra måste vara en
del av skolgången och hur
vi skall se på varandra ute
på arbetsplatserna måste
vara en viktig del av det
lokala fackliga arbetet!
Läggs inte tid, energi,
hjälpmedel, utbildning
och resurser på detta så
kommer utvecklingen att
ta betydligt längre tid
än vad den egentligen
behöver!
Som fackliga skall vi
inte bara stå upp för
kollektivavtalet och våra
rättigheter – vi måste stå
upp extra för värdegrunden och människosynen.
Där ingår även jämställdheten!

skolans håll kontaktade Seko för att be
om stöd när det kommer till machokulturen! Skolan samlade tjejer ifrån flera
olika yrkeslinjer och bjöd in klubbens
anställde Cassandra Solback för att
representera klubben. Som i sin tur
gjorde ett utskick till klubbens samtligt
kvinnliga medlemmar för att höra om
det fanns en yrkesverksam maskinist
som hade lust och möjlighet att följa
med. Det vällde in svar där det blev
tydligt att många hade egna upplevelser
och erfarenheter att dela med sig av!

Att unga-vuxna år 2019 möts av en
psykiskt konservativ arbetsmiljö med
machokultur är något vi måste börja
ta på allvar! Att branschens kvinnor –
unga-vuxna som äldre, än idag – alltför
ofta tvingas överbevisa sin kunskap,
styrka och lämplighet är inget vi skall
vara stolta över! Detta är en viktig
facklig fråga som bör prioriteras i allra
högsta grad!
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning jobbar aktivt med att besöka sina yrkeslinjer för att informera
om facket och erbjuda eleverna ett
så kallat Elevmedlemskap. Det är ett
medlemskap som är gratis för eleven
under gymnasietiden, då det betalas av
resterande medlemmar. Anledningen
till detta medlemskap är för att redan
under gymnasiet introducera och involvera dagens ungdomar och framtidens
unga-vuxna i facket – dess vikt, verksamhet och värdegrund!
Tack vare detta kontinuerliga arbete fanns en etablerad kontakt mellan
skola och fack, som gjorde att man ifrån

Väg & Anläggning Stockholm
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Matilda Göranzon och
Karolin Eriksson

”Är detta verkligen rätt
bransch för dig?
”Kommer du att palla trycket?”

På samma sätt som det är tydligt att
vi fortfarande lever i ett klassamhälle
är det också tydligt att det finns en
strukturell över- och underordning som
beror på kön.

Text och foto:
Cassandra Solback
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Kvinnor i Branschen!
- Tillsammans gör vi skillnad!

Sverige är ett av världens mest
jämställda länder, men vi har
långt kvar! Särskilt allvarligt är
att kvinnor fortfarande har lägre
inkomster än män. Det är framför
allt kvinnor som arbetar ofrivillig
deltid eller har otrygga visstidsanställningar. Inom de mansdominerade branscherna inom 6F är det
däremot ofta andra aspekter som gör
skillnad på män och kvinnor!

ting och driva frågor som kanske andra
inte ser som lika relevanta. Det är bland
annat därför de lokala och rikstäckande
kvinnoträffarna är så viktiga!
Samtidigt som årets andra träff
för Kvinnor i Branschen ägde rum så
arrangerades en kvinnoträff inom 6F
ute på Rönneberga, där förtroendevalda från de olika förbunden deltog.
Kvinnor i Branschen är klubbens lokala
nätverk för samtliga kvinnor i klubben.

LO arbetar aktivt med Facklig Feminism
och undersöker varje år hur det ser ut på
arbetsmarknaden och i samhället. Redovisningen görs sedan genom något som
kallas för Jämställdhetsbarometern som
finns att läsa på LO´s hemsida. Målet
är att bekämpa kvinnors underordning
i samhället och på arbetsmarknaden –
inkomstskillnaderna mellan män och
kvinnor skall bort! LO arbetar aktivt för
att förstärka jämställdheten i arbetslivet,
i första hand genom kollektivavtalen,
men varje bransch och dess klubbar/
sektioner måste också aktivt arbeta
med detta.
Inom vissa delar och områden på arbetsmarknaden så tycker en del att man
varken ser eller upplever ojämställdheten mellan män och kvinnor. Men det är
inte alltid så lätt att bli hörd – särskilt
när man är i minoritet! Att ett visst kön
är av minoritet är det första att reagera
på. Av Seko Stockholm klubb 210 Väg
& Anläggnings medlemmar är endast
3 procent kvinnor! Många av dessa
träffar aldrig någon annan kvinna i sin
arbetsvardag! Då kan det många gånger
vara tufft att ensam ta upp saker och

Pepp, stöd, kamratanda, gemenskap, förståelse, insikt, mer kunskap,
ventilera och agera!
Under årets första träff var det genomgång av härskarteknikerna som namngavs på 1970-talet. Under denna träff
så fortsatte genomgången av härskartekniker, fast då av de nytillkomna som
namngavs under 2000-talet. För att
kunna förändra strukturer och bryta
normer är det bland annat viktigt att
ha koll på hur man känner igen och
upptäcker härskartekniker och hur man
hanterar dem.
Dagen fortsatte sedan med viktiga
och nyttiga diskussioner, genomgång
och granskning av kollektivavtalen.
Hur mycket eller lite syns och hörs
fackföreningsrörelsens kvinnor i media

6
E210NR42019.indd 6

och på webben? Hur mycket och ofta
uttalar sig LO och de 14 förbunden
om Facklig Feminism och vad gör man
egentligen för att kunna förändra?
Deltagarna skrev även ett flertal,
superviktiga motioner till den kommande avtalsrörelsen!
Förminska inte – sätt ned foten!
Även om man som man inte skulle se eller
uppleva ojämställdheten på sin arbetsplats eller i arbetslivet så är det en fråga
som är viktig för fackföreningsrörelsens
värdegrund och för samhällets utveckling
i stort! Och även om man som kvinna
inte skulle uppleva sin egen tillvaro som
alltför problematisk så är vi alla i behov
utav varandra för att kunna förändra!
Tankesättet är precis detsamma som
när det gäller den Svenska Modellen
och det Fackliga Löftet – vi kan endast
uppnå förändring och göra skillnad om
vi alla håller ihop och inte tummar på
reglerna.
Deltagarna på årets andra träff för
Kvinnor i Branschen gjorde ett digitalt
statement genom en gruppbild med
uppradade ställningstaganden och
hashtags.
Text och foto: Cassandra Solback

#KVINNORIBRANSCHEN
#WECANDOVARSEL
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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.
Väg & Anläggning Stockholm

E210NR42019.indd 7

7
2019-06-20 09:27:33

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...

Kontakta Facket:
Seko Direkt 0770-457 900

När du har frågor som rör ditt jobb eller
behöver personlig rådgivning. Oavsett vart
du bor i landet, når du oss alla vardagar
kl.08:00-17:00.
Du kan även maila till;
sekodirekt@seko.se

Seko Stockholm – din lokala avdelning

Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna
Telefon; 08-454 84 00
Mail; stockholm@seko.se
Facebook;
- Seko Stockholm
- Seko, Service- och kommunikationsfacket

Seko Stockholm Väg & Anläggning
– din lokala klubb

Seko Stockholm Väg & Anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon; 08-35 06 30
Mail; vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: sekosthlmva.se
Facebooksida; Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Facebookgrupper;
- Kvinnligt Nätverk - Väg & Anläggning - Kvinnor
i Branschen
- Unga-Vuxna i Seko Stockholm Väg & Anläggning
Instagram; Sekovagochanlg210
Twitter; @SekoVagochAnlg

#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde

Väg & Anläggning Stockholm
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