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Vi fyller

– Med fara för livet!

– Facket på
sommarjobbet!

– Din arbetsmiljö
är viktig!

– Seko – den HBTQ-vänliga
arbetsplasten!

Allas lika värde och
rätt även på jobbet!
– Hur queer är egentligen facket?
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Ett samhälle för Alla

där man mår Bra på jobbet!
Emilia Wikström Melin, utredare på
Sekos förbundskontor och förbundsstyrelseledamot inom HBT-Socialdemokrater, arbetar dagligen med
att försöka förbättra och uppmärksamma medlemmars vardag och dess
arbetsmiljö!
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Emilia Wikström
Melin, författare
till Sekos rapport
Med fara för livet

Emilia är utbildad statsvetare med ett
förflutet som förtroendevald inom Stockholms studentrörelse, följt av ombudsman
inom Unga Örnar och politisk sekreterare
för Socialdemokraterna i Botkyrka. Sedan
februari år 2018 är hon utredare på Sekos
förbundskontor. Hon sitter även i stadsbyggnadsnämnden och har varit vice ordförande för Stockholm Pride.
Emilia arbetar med utredning inom
arbetsmiljö för Sekos samtligt nio branscher. Fokuset är att hitta de viktiga arbetsmiljöfrågorna inom de olika branscherna.
En annan del av arbetsvardagen är att
svara på remisser från regeringen, när det
kommer lagförslag som rör sekoiter. Emilia
sitter även med i referensgrupper inom LO
med fokus på arbetslivskriminalitet och
utstationering.
Det är även diskussion om att jobba mer
med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor
samt diskrimineringsfrågor rent generellt.
I nuläget är hon med i arbetsgruppen Seko
Framtid, som fram till Sekos kongress 2021
skall arbeta med att bli Sveriges starkaste
förbund! Detta skall göras genom att
fokusera på fem huvudområden; Strukturomvandling (digitalisering, robotisering),
facklig tid för förtroendevalda, otrygga
anställningar, Seko – Sveriges starkaste
förbund samt organisera och rekrytera –
demokrati. Förutsättningarna för att bedriva fackligt arbete förändras och för att
lättare och snabbare kunna fatta rätt beslut
tror man att detta strategiarbete kommer
att vara till stor hjälp. I en föränderlig nutid
och framtid!

Hur vi pratar med varandra och vilka
värderingar vi har är avgörande för
fackets framtid och utveckling! Därför
bjöd förbundet in sina anställda till en
”Värderingskonferens” under förra
året, full med praktiska övningar och
diskussioner. Hur vi är- och beter oss
mot varandra är viktigt i alla led – som
ombudsman, förtroendevald, medlem,
kollega och medmänniska.
HBT-Socialdemokraterna har tagit
fram en specialutbildning för LO´s
förbundsordföringar, som de går under
detta år, för att få mer kunskap och
verktyg att jobba med inom respektive
förbund och dess branscher.
Det är jätteviktigt att kunna vara
öppen och social på jobbet – oavsett
hur man lever och med vem!
Emilia fokuserar både på den fysiska
och psykiska arbetsmiljön och menar
att säkerhet och trygghet är jätteviktigt
inom bägge dessa områden! Hur många
timmar man är på jobbet – hur man
mår och vilken stämning det är bland
kollegorna och i lunchrummet är viktigt
för att kunna göra ett bra jobb! Alla
skall kunna vara öppna och bekväma,
oavsett vart man jobbar.
Det är politiken som stiftar lagarna
och alla arbetsmiljöförordningar – utan
att engagera sig politiskt så får arbetsgivaren för mycket makt! Att hålla dialog
och fackpolitisk samverkan genom LO
för att påverka partipolitiskt är både
kul och viktigt. Det kan också vara avgörande för HBTQ-utvecklingen inom
fackföreningsrörelsen.

E210 Stockholm – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Östermalm
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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Det är viktigt hur vi pratar med
varandra!
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E210 är tillbaka efter ett kort sommaruppehåll!
Vi hoppas att du haft en trygg sommar och har druckit
ordentligt med vatten!

Ola Fält, huvudskyddsombud och
ordförande för Seko Stockholm
klubb 210 Väg & Anläggning

Sommaren synes gå mot sitt slut
– hur den utvecklas återstår att
se, men något som är säkert är att
den dagliga klubbverksamheten för
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning är tillbaka i sin helhet!
Som vanligt så har vägarna under sommaren varit högt trafikerade och en del
konflikter kan ha uppstått mellan vägarbetare och stressade trafikanter. Stressade och ivriga semesterfirare tänker

tyvärr inte alltid på att de trafikerar en
arbetsplats – där arbetsmiljön bokstavligen är livsviktig! Stockholm byggs och
utvecklas hela tiden och sällan mindre
under sommarmånaderna! Fler och fler
vägtrafikvakter arbetar i Stockholms
innerstad, för att göra kombinationen
passage och arbete så smidig som möjligt. Denna grupp är de som utsätts mest
för aggresivt bemötande, både verbalt
och hastighetsmässigt. Oftast känner
sig otrygga på jobbet och är den grupp,
tillsammans med andra vägarbetare,
som ofta råkar ut för olyckor!
I våras gjorde Seko centralt en
undersökning bland medlemmar
som arbetar på väg (går att läsa mer
om detta i rapporten Med fara för
livet), som visade att andelen som
har upplevt minst en incident på sin
arbetsplats nästan har fördubblats
under de senaste tio åren. 92 procent
ansåg att trafikanterna inte tar tillräckligt med hänsyn till de som arbetar på
vägen och 91 procent oroar sig för sin
säkerhet på jobbet.
Diskussionen om höjda böter vid
oansvarigt agerande och fortkörning
förbi en vägarbetsplats är fortfarande
en het fråga. Men det diskuteras även
om att försöka få in något vettigt i körkortsteorin som kan försöka påverka
attityder. Att som vägtrafikvakt få
höra glåpord är en del av vardagen och
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bidrar till en dålig psykosocial arbetsmiljö. Att som laglydig och ansvarigt
agerande trafikant få fingret och tutan
av andra trafikanter är inte heller ok.
Även detta beteende kan bidra till att
färre håller de sänkta hastigheterna och
sällan är stress något som förbättrar
bilkörandet! Det är viktigt att alltid
föregå med gott exempel och vi hoppas
att du haft en bra och trygg sommar
längs våra vägar – både bakom ratten
och vid vägarbeterna!
Denna sommar har generellt sett inte
varit lika varm som förra sommaren,
men den har ändå varit varm och i juli
var det rekordvärme! Rast, paus och
vattenintag är alltid viktigt att tänka på,
året runt – men ännu viktigare under
varma sommardagar och bredvid varm
asfalt. Är det varmt så har arbetsgivarna
skyldighet att se till att det finns förutsättningar för de anställda att vila. Att
dricka vatten och ta kroppens signaler
på allvar är jätteviktigt!
Om det blir någon mer värme innan
hösten och mörkret tar vid återstår att
se. Men en sak är i alla fall säker och
det är att Seko Stockholm klubb 210
Väg & Anläggning åter igen är i full
verksamhet, med allt vad det innebär!
Klubben och E210 hoppas att du och dina
nära och kära har haft en fin sommar, en
skön semester och en trygg tillvaro!
Text och foto: Cassandra Solback
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Älska vem du vill och var den du är –

Men hur queer är eg

Självklart var Seko och LO med
och jobbade under Pride 2019 –
både med seminarier och med att
bemanna det kollektivt gemensamma tältet inne på Pride Park
på Östermalms IP.

Att vara med och arbeta och synas under
Stockholm Pride är såklart jätteviktigt
för att visa vad man står för, strävar efter
och för att finnas på plats för både medlemmar och potentiella medlemmar. LO
hade som vanligt ett eget tält inne i Pride
Park på Östermalms IP, som bemannades
av anställda och förtroendevalda inom de
olika LO-förbunden. I tältet kunde man
ställa fackliga frågor och funderingar
och även bli medlem i det fackförbund
man tillhör. Men också vara med i tävlingar som fackligt quiz och snurrhjul,
där kunskap belönades med fackliga
give-aways i pride-design.
Pride House detta år var Clarion
Hotel Skanstull, där majoriteten av alla
seminarier hölls. Det gick Pride-bussar
för de med festivalbiljett mellan Pride
Park på Östermalm och Pride House
på Södermalm. För de utan biljett hölls
en del frukostseminarier i restaurang
Cirkeln på ABF på Sveavägen. Ett
fackligt seminarie handlade om hur
queer arbetarrörelsen egentligen är.
Detta seminarie fokuserade på varför
det är viktigt att fackföreningsrörelsen
aktivt arbetar med dessa frågor. Hur
långt man kommit eller inte har kommit
inom olika förbund och vad detta beror
på. Vilka strategier och upplägg man
har och vilka mål man önskar uppfylls
inom de närmsta åren.

Sekoiten Mikael
Gavelin
med sambon Robi
n Eriksson

överhuvudtaget, vilket också
ofta innebär fler fackligt aktiva
och anslutna. Man har ofta
heller inte så långt mellan olika
arbetsplatser, vilket ofta bidrar
till att det är lättare att samlas
för att samordna saker och
samarbeta kring olika frågor,
än vad man har på glesbygden. Men
även fast de flesta branscher har ungefär
liknande möjligheter till att samordna
och samarbeta, förbundsvis eller via
LO-distrikt och LO-fack, i storstäderna
eller på glesbygden – så skiljer det sig
enormt mellan de olika branscherna.
Medans man inom kvinnodominerade
branscher, som Handels representerar,
arbetar för att bli HBTQ-certifierade
så jobbar man inom mansdominerade
branscher, som Byggnads representerar,
med att få jämställdhet med på dagordningen. Även om de yngre och yngsta
generationerna många gånger lever i en
modern verklighet – oavsett bransch, så
präglas ofta branscherna av den grupp
som är störst. Inom byggsektorn är det
generellt sett fortfarande äldre män.

Från 35 år och nedåt är kunskapen
och engagemanget stort!
Det blev snabbt övertydligt, om än
det inte var en överraskning, att både
aktivitetsgraden för dessa frågor och
utvecklingen skiljde sig enormt beroende på fack och bransch. Att arbetet
ofta skiljer beroende på om man befinner
sig i en storstad eller på glesbygden, är
ingen nyhet. I städerna finns ofta fler
fackligt anställda och fler anställda

Fler än ett kön kontra ordna omklädningsrum först när en kvinna kommer
till arbetsplatsen!
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Seko-ombudsmannen
Ingela Edlund
Fackförbunden Handels och GS är några
av de LO-förbund som har beslutat att
jobba för att bli HBTQ-certifierade. En
del förbund har valt andra vägar att gå,
till exempel genom egna utbildningar för
att belysa sina anställda och förtroendevalda. En del förbund har inte börjat
diskussionen kring detta och hur man skall
arbeta med att sprida kunskapen nere på
golvet. Upplägg, fokus och strategi ser
alltså väldigt olika ut i de 14 förbunden.
Däremot så håller ordförandena för de 14
förbunden på att gå en utbildning kring
HBTQ i samarbete med HBT-Sossen.
Även om alla är överens om att arbetslivet måste vara fritt ifrån diskriminering
och att skyddsombud och andra förtroendevalda bör arbeta aktivt med allas
lika värde och rätt, så ingår inte detta
fokus i de fackliga utbildningarna i den
utsträckning det borde. Det är tydligt att
fackföreningsrörelsen generellt ligger
efter i dessa frågor och behöver arbeta
aktivt med att utveckla och uppdatera
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är – även på jobbet! Det är din rätt!

är egentligen Facket?

in betydligt fler viktiga och
avgörande rader i kollektivavtalen, som stärker Arbetarrörelsens människosyn, skulle
behövas! För en ännu större
utmaning är ofta arbetet
kring detta med arbetsgivarparterna, som många gånger
ligger ännu mer efter i sitt
synsätt.
Att synas på Pride är att ta
ställning!
Att synas, delta och engagera
sig i Pride som fackförbund
är att ta ställning! Det är jätteviktigt för våra förtroendevalda
och anställda. För att synas och finnas
för medlemmen och den blivande medlemmen. För att stötta de som ännu
inte vågat komma ut. Anställda och
förtroendevalda från olika delar av
LO gjorde ett jättebra och viktigt jobb
i LO-tältet under Prideveckan!
Generellt sett har det hänt en hel del
inom Arbetarrörelsen de senaste tio
åren, men tyvärr inte så pass mycket att
man skulle kunna kalla den för queer!
Arbetarrörelsen ligger tio år efter
HBTQ-rörelsen och behöver prata mer
arbetslivs- och diskrimineringsfrågor
inom Arbetarrörelsen!
Hur välkomnande är det att en plats
för ombyte styrs upp först efter att
man börjat arbeta på arbetsplatsen?
Hur modernt är det att behöva ta en
diskussion om vem man är och ser
sig som i hopp om att få byta om där
man känner sig trygg och accepterad?
Vill vi fortsätta att bevara könsdominerade arbetsplatser och branscher,
där konservativa normer lever kvar
och regerar?
Många besökte LO-tältet i Pride
Park under prideveckan 2019 – både
för att diskutera och bara för att hänga.
Seko deltog även såklart i Prideparaden
i slutet av veckan.
Facket har en avgörande roll i denna
utveckling och du som medlem behövs!

Livsarna David A
mundsson
och Louise Schelin

utbildningar, material, fokus och krav på
förtroendevalda! Det måste bli en självklarhet för medlemmar att vända sig till
facket i dessa lägen. Men när man inom
en del branscher endast pratar om två
kön – eller kanske till och med fortfarande
har för vana att benämna förtroendevalda
för killar/gubbar. Och först ordnar ett omklädningsrum för andra än män, den dagen
någon annan börjar jobba på arbetsplatsen,
så har vi en hel del att jobba med!
Allas lika rätt och värde är det Fackliga
Löftet!
Att inte dela in saker och ting i fack är
viktigt för utvecklingen! Vi måste sluta att
skilja på fackliga frågor och HBTQ-frågor
– fackliga frågor och jämställdhetsfrågor.

ALLA dessa frågor är frågor som kopplas till det Fackliga Löftet och är en del
av Arbetarrörelsens värdegrund – det
ÄR fackliga frågor och måste ingå i den
dagliga, fackliga verksamheten!
Alla fackligt anställda får skriva på
papper om att man delar arbetarrörelsens
värderingar och alla förtroendevalda
måste stå upp för dem. Men hur bra har
man egentligen lyckats med att arbeta
med allas lika värde och rätt när HBTQ
inte är en naturlig del av de fackliga
utbildningarna och det dagliga, fackliga
arbetet? Om dessa frågor inte alltid
är en del av vardagen för alla fackligt
anställda, hur skall den då lyckas bli
det för alla förtroendevalda och alla
medlemmar? Ett centralt fokus på att få
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Text och foto:
Cassandra Solback
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”Här arbetar man utan

Najs sommarJobb!
givare om vad som gäller, så dyker det
varje år upp saker och ting som behöver
tas vidare till de olika förbunden, på ett
eller annat sätt.
I år var det två stycken arbetsplatser som stack ut extra mycket under
kampanjen. Den ena var en kedja (med
besök på ett flertal arbetsplatser inom
en och samma kedja) där de anställda
hade riktigt dåliga villkor. Kampanjens
deltagare mottogs med både lättnad
och förtvivlan. De anställda berättade
mycket som låg långt under gränsen för
vad som är OK! Vid sådana här situationer kontaktas berört fackförbund som
då får ta över frågan.
På den andra arbetsplatsen var
arbetsgivaren hotfull – både mot personal och kampanjens sommarjobbare.
Där var man som anställd rädd för sin
chef, rädd för att göra fel, göra arbetsgivaren arg eller för att komma försent.

Emelie Jansson, föredetta brevbärare
och Sekoit, numera tjänsteman på LOdistriktet i Stockholms län med ansvar
för ungdomsverksamheten.

Facket på Sommarjobbet #NAJSJOBB, den viktiga tvärfackliga kampanjen med fokus på att informera
sommarjobbare och unga anställda
om sina rättigheter och skyldigheter.
Vikten av anställningsbevis, rast, lön
i kronor och att vara en stöttande
hand rent generellt!

12-timmars pass utan rast eller toabesök och utebliven lön!
En sorglig sommarklassiker är jordgubbsförsäljarna! Detta år hittade man
ett flertal unga jordgubbsförsäljare (under
15 år) med urusla villkor, 12-timmarspass
utan möjlighet till rast eller toabesök.
Lunch intogs samtidigt som de stod
och jobbade – då utan möjlighet till att
värma maten!
Man träffade även flertalet unga
som jobbat över en månad, utan att
få någon lön. Där saknades det även
anställningsbevis.
Flera utländska arbetare, utan koll
på rättigheter och regler, träffades också
på. En del visste inte ifall deras arbetsgivare betalade skatt eller inte, eftersom
de fick sin lön i kontanter. Dessa hade
inte heller anställningsbevis. Det var
även flera unga som jobbade helt själva
med kontantkassa.

Emelie Jansson jobbar som handläggare
på LO-distriktet i Stockholms län, sedan
mars år 2018, med ansvar för Skolinformation, ungdomsutbildningar, Regionala
ungdomskommittén (RUK:en) och Facket på Sommarjobbet. Det sistnämnda är
en viktig och uppmärksammad kampanj där unga ifrån olika förbund inom
LO-kollektivet sommarjobbar med att
informera sommarjobbare om deras
rättigheter och skyldigheter. Kampanjen
pågår runt om i hela landet, via olika
LO-distrikt, med syftet att informera
unga om hur det skall- och får gå till
på ett jobb. Se till att de har ett najs
jobb vill säga!
Under årets kampanj deltog tio av
14 stycken LO-förbund, under kampanjens fem veckor. Tre av dessa var
sekoiter. Under dessa veckor fick man
till 4000 samtal med unga ute på nästan
2,5 tusen arbetsplatser runtom i länet.

”Vi misstänkte att ni skulle komma så
vi har förberett alla sommarjobbare!”
Men överlag så var, precis som tidigare
år, nästan alla jätteglada över ett besök
av kampanjen Facket på Sommarjobbet
– både arbetstagare och arbetsgivare! På
flera ställen hade arbetsgivare förberett personalen på att ett besök kunde

Arbetsplatser med dåliga villkor och
hotfulla arbetsgivare!
Förutom att kampanjen informerar och
uppmärksammar anställda och arbets-
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Lichi Manov - Transport, Mirabela Scurtu
- Fastighets, Johanna Gustafsson - Seko,
Nahom Endale - Handels, David Wikström
- Elektrikerna och Mina Hanna - Fastighets
redo att gå flera mil!

komma att ske. När kampanjens sommarjobbare sedan dök upp så blev de
inbjudna i lunchrummet för att i lugn
och ro få informera och diskutera företagets sommarjobbare.
Sammanfattningsvis kan man säga
att få har koll på sina rättigheter och
blir glada över att få information! Detta
gäller även arbetsgivare. Både arbetstagare och arbetsgivare har hört av sig
efteråt och frågat efter mer material
eller ifall ytterligare besök vore möjligt.
Kampanjen är alltså väluppskattad av
bägge parter!
Emelie Jansson tycker att Facket på
Sommarjobbet är den viktigaste och
roligaste kampanjen LO har! Den är
bred och når ut till väldigt många, på
flera sätt! Samtal görs med människor
som sällan annars kommer i kontakt
med facket. Man gör skillnad på riktigt
för människor som arbetar. Även deltagarna skolas då de lär sig väldigt mycket,
på kort tid, av arbetsplatsbesöken och
av varandras erfarenheter ifrån de olika
branscherna och förbunden.
Text: Cassandra Solback
Foto: Emelie Jansson
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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
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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...

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

Väg & Anläggning Stockholm
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#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde #sekovägenframåt
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