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Kunskap är makt!
– Folkbildning är att ge alla förutsättning att bilda sig

Roger Svalhede
(Transport)
Folkbildare – Runö
Folkhögskola
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Ingen annan kan lära dig något, du
måste själv erövra kunskaper och
färdigheter. Den folkliga bildningen
utgår ifrån vad du redan vet och ger
dig möjligheter att bygga vidare på
det. Att få nya perspektiv, att ompröva
dina tankar och forma egna idéer om
hur du vill att det ska bli. I folkbildningen får du förutsättning till lärande
utifrån dina behov. Väldigt få lär sig
av föreläsningar – att bara bli informerad leder sällan till större kunskaper.
Dina kunskaper och erfarenheter tas
tillvara och i utbytet med andra växer
vi tillsammans.
Jag var inte särskilt framgångsrik i grundskolan och gymnasiet fick jag hoppa av
och börja om.
Stödet jag fick hemifrån var nästa
obefintligt då mina föräldrar bara gått 6
år i folkskola. De kunde inte hjälpa mig
att klara av ett teoretiskt gymnasieprogram. Jag fick efter tre terminer byta till
ett yrkesinriktat program. Efter gymnasiet
väntade arbetslöshet. Trots att jag flyttade
till en storstad tog det några månader att
få ett arbete.
Jag blev en godsterminalarbetare med
låg lön och usel arbetsmiljö. Vi bildade
ganska snart en fackklubb för att kunna
få inflytande över våra arbetsförhållanden. Jag stod förvånad som 21-åring
klubbordförande. Snabbt insåg vi att vi
behövde lära oss mycket. Jag gick en rad
fackliga utbildningar och för varje facklig
utbildning så växte jag. Kunskapsmässigt
och som människa.
Mitt självförtroende växte, min känsla
av att vara någon och att kunna något blev
allt starkare. Inte bara arbetskamraterna
utan även cheferna började fråga mig om
råd.
Efter bolagsstyrelseutbildning i facklig
regi kände jag att jag även kunde utöva

Under de fackliga utbildningarna erövrade jag insikten om att det inte räcker
att ta fajten mot arbetsgivaren på
arbetsplatsen. Hela samhället behöver
förändras för att bli mer jämlikt och
mindre orättvist. Jag började engagera
mig politiskt och Socialdemokraterna
blev mitt verktyg till att förändra samhället. Det är lärorikt att ha politiska
uppdrag men så vilsen jag hade varit
utan de många fackliga kurserna.
De fackliga utbildningarna gjorde
mig tillräckligt stark för att tordas söka
in på universitetet. Jag ville lära mig
mer, fördjupa mina kunskaper och öka
min makt över mitt liv.
Det var en härlig känsla av revansch
när jag klarade den första tentan på
Göteborgs universitet. Jag som inte ens
morsan trodde det skulle bli något av,
klarade tenta efter tenta.
Folkbildningen är att göra människor
myndiga, att tro på varje människas
förmåga. Den fackliga folkbildningen
finns för att du ska få möjlighet att
erövra större makt över ditt liv, över
din arbetssituation och större makt i
samhället.
Jag hoppas att du känner dig redo
att utmana dig själv och att du är redo
att erövra makt. Jag hoppas att du vill
bidra med tankar och idéer. Att du med
inspiration och engagemang börjar din
bildningsresa i folkbildningslandet.
Välkommen till facklig bildning

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Vinter – Stockholms innerstad
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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inflytande i företagets bolagsstyrelse.
Lilla jag satt där och diskuterade med
kapitalets företrädare, inte underlägsen, som i början, utan med självkänsla
och kunskap. Såg dem i ögonen och gav
dem arbetarnas perspektiv. Fick dem att
förstå vinsten med att lyssna på de som
var lägst i företagets hierarki.
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Vi har inte alltid fått lära...
Vi har allmän skolplikt i Sverige –
gymnasiet är ännu frivilligt, men
ofta behövligt för att kunna plugga
vidare, eller för att få ett arbete.
De senaste generationerna har
studerat längre än tidigare – oavsett
bakgrund, men det har inte alltid
varit en självklarhet att samtliga
skall ha rättigheten till kunskap
och lärdom.
Vem har inte känt sig skoltrött någon
gång, och önskat att skolan tar slut?
Skolan kan vara jobbig på många olika
sätt, och är jobbig för ganska många –
men det vore tusen gånger jobbigare utan
rätten till att kunna läsa, skriva, räkna,
samt allmänbildning. Faktum är att
rätten till denna kunskap inte alltid har
gällt alla människor – arbetarrörelsen
har varit ett undantag många gånger,
under en väldigt lång tid!
Medans överklassen ägnat sig åt att
studera och få en massa kunskap, har
arbetarna behövt fokusera på familjens
försörjning. Detta har ibland även inneburit att man som familj tvingats att ha
barnen hemma – för att få hjälp med
det dagliga arbetet. Gick man i skolan
så gick man oftast den korta tidsperiod
som var, och hade sedan sällan möjlighet till att studera vidare.
Det kunde också vara skillnad på

Foto: Roger Svalhede
skola och skola – arbetarbarnen fick
gå i folkskola, medans överklassens
barn gick i skolor som ofta gav större
möjligheter till att få lära sig mer och
utvecklas på ett helt annat sätt.
Idag har vi skolplikt enligt lag, och
skolgång i grundskolan gäller sedan
år 1962.
Sedan fackföreningens etablering har
det alltid varit ett mål med lika rättigheter. Arbetarrörelsen har kämpat för
detta under hela 1900-talet – genom
att till exempel kämpa för rösträtt även
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för arbetare – både män och kvinnor,
att stifta nya lagar, starta bibliotek så
att alla skall ha råd att läsa, och starta
egna folkhögskolor.
Idag hålls de flesta fackliga utbildningarna på LO´s folkhögskolor,
och konferenser på fackförbundens
kursgårdar. Runö och Långholmens
folkhögskola är två anläggningar som
finns i Stockholms län – Lastberget är
ett exempel på kursgård för Seko.
Text: Cassandra Solback
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MER KUNSKAP BEHÖVS
ARBETSMILJÖN OCH
olika typer av metallpartiklar och dess
beteende i luften, som Mats följt noggrant under åren. Detta ökar naturligtvis
intresset för att se hur dessa kan påverka
och inverka på individen.
Stendamm och metallpartiklar far runt
i de underjordiska tunnlarna

T.v Bengt Holmqvist – Sektionsordförande Strukton, t.h Mats Nordlund

Hur påverkar egentligen de olika
partiklarna, som rivs upp i tunnlarna, den egna hälsan? Vad är
farligt att andas in och inte?

under alla år i arbetslivet och har även
varit förtroendevald i form av MB-ledamot och skyddsombud. Under åtta års
tid var han skyddsombud och år 2004
var första gången han tog upp frågan
om stendammets och alla olika metallpartiklars påverkan på hälsan.
Det finns en hel del forskning kring

Det är frågor medlemmar på
Strukton Rail funderar kring i
deras unika arbetsmiljö.

Slitage mellan hjul och räls skapar, samt
river upp en mängd olika partiklar nere
i tunnlarna. Mats har kollegor som har
fått cancer, blodproppar, stroke och
hjärtinfarkter – om detta kan kopplas
till de ämnen som andas in nere i tunnlarna, vet man inte.
Mats själv har, förutom förslitningsskadan i benen, fått problem med levern
och ojämn hjärtrytm. Tidigare i sitt
arbetsliv har han arbetat på en färgfabrik, som han misstänker har påverkat
hans hälsa.
Frågan om hur de partiklar han
idag, dagligen utsätts för påverkat och
påverkar, hans och sina kollegors hälsa,
är något man försöker få svar på.
Det finns till exempel ett önskemål
om en årlig, grundlig hälsokontroll för
alla anställda, där man tar olika typer
utav prover. Och man är överens med
MB-ombud och skyddsombud om att
skriva en FOA (Förbättring Olycka

Mats Nordlund har arbetat i denna
bransch i sammanlagt 30 år – inom
samma område, fast inom olika företag
i och med de upphandlingar som varit.
Mats arbetade till en början som
banarbetare, sedan som lokförare och
idag som stins. Som stins skötte han, till
en början, själv alla lossningar och lastnigar tillsammans med en lastmaskinist.
Det är ett ansträngande arbete,
som har inneburit en hel del förslitningsskador – därav har hans arbetsuppgifter varierats. Idag är man flera
som hjälps åt med lossningar och
lastningar av vagnar.
Mats har varit fackligt ansluten
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FÖR ATT SÄKERSTÄLLA
ARBETSTAGARNAS HÄLSA!
gör att man inte vill lägga ned allt för
mycket pengar på maskinerna.
Kadmium, bly och mangan rivs upp av
arbetet och pyr runt i tunnlarna
Partiklar av kadmium, bly och mangan
skapas av slitage på rälsen, slip-tåg,
termit, svetsning och lödning. Dessa
partiklar pyr sedan runt av drag från
tågtrafiken, schakt, makadamsugning
och rälsbyte.
Idag spolar man tunnelkroppen med
spol-tåg, men som enligt mätningar
verkar bidra till att fler partiklar pyr
runt när trafiken sätts igång igen.
Mats och hans kollegor hoppas på
att fler undersökningar görs, att hälsokontroller införs, och att man satsar på
moderna- och miljövänliga tåg, för att
säkerställa och förbättra arbetsmiljön!

Mats Nordlund i Hammarbydepån, Blåsut
Arbete). Det innebär då att saken
kommer att utredas och att eventuell
åtgärd presenteras.
Mats tror att det säkerligen hade gått
lättare att utreda denna fråga om man
inte hade delat på ägarskapet, som man
gör idag. Strukton delar på ägarskapet
av vagnparken tillsammans med SL,
samt en del underentreprenörer.
Man upplever att det generellt är ett
stort fokus på pengar – i form av att
både spara och tjäna pengar.

el, istället för diesel. Förutom att det
skulle vara bättre för miljön, så skulle
även luften, Mats och hans kollegor
andas in, bli betydligt bättre.
Modernare maskiner överlag vore
bra för verksamheten, då dessa har en
annan boggivikt och inte river upp lika
mycket som de äldre maskinerna.

Text:
Cassandra Solback

Idag fungerar det som så att maskinerna
går i arv, upphandlarna emellan, vilket

Mats fysiska hälsa har lett till en rad
olika omplaceringar under åren
Fysiken har gjort att Mats tvingats
omplaceras och få nya arbetsuppgifter.
Idag arbetar han till exempel inga nätter
och endast som stins, vilket innebär en
betydligt lägre inkomst än tidigare.
Han funderar mycket kring hur hans
hälsa påverkats av hans arbete – både
när det gäller förslitningsskador och
luften. Utöver de partiklar som rivs upp
under arbetets gång, så är det en hel del
avgaser som far runt.
En önskan skulle vara att få arbeta
med maskiner som går på batteri och
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Studieåret 2017 – så ser
det ut – detta erbjuds!
Ett nytt år innebär nya möjligheter till kunskap och lärande! 2017
innehåller en mängd olika fackliga och fackpolitiska utbildningar.
Fortsätt där du slutade föregående
år, eller lär dig något helt annat än
du tänkt!
Varje nytt år betyder både fler och nya
utbildningar och kurser för fackföreningsrörelsen. Det finns allt mellan
himmel och jord, som rör den fackliga
och den fackpolitiska rörelsen.
Det finns även en hel del kurser där
du kan grotta ned dig riktigt ordentligt
i ett specifikt ämne du är intresserad av
eller vill lära dig mer om.
Gå tillsammans med endast sekoiter
eller tillsammans med fackliga kamrater ifrån de olika 14 förbunden – så
kallad tvärfacklig utbildning. Välj
mellan internat och externat – endagars
eller flerdagars.

dieorganisatörer, ungdomsansvariga
och revisorer.
Du kan lära dig mer om förhandlingsteknik, jämställdhet, arbetsrätt,
ideologi, retorik, sociala medier, samhällsekonomi, härskartekniker och
mycket, mycket mer.

Vikten att inneha rätt kompetens är
oftast vårt starkaste vapen
Det finns kurser för förtroendevalda,
medlemmar utan förtroendeuppdrag,
kurser på olika språk och för olika
åldrar.
Sekos centrala utbildning GFU
(Grundläggande Förtroendevalda Utbildning) är en grundläggande kurs alla
förtroendevalda i Seko ska gå. Utbildningen är uppdelad i två kurser ”Vald
på jobbet” och ”Vald på jobbet 2”.
Som förtroendevald med förhandlingsuppdrag finns kursen ARG (Arbetsrätt Grund).
Som försäkringsinformatör går du en
grundutbildning via LO och Folksam,
följt av en årlig vidareutbildning.

Sov borta eller gå en kurs på kvällstid
– tag med dig barnen om du vill
Varför inte gå två veckors internat på
den tvärfackliga utbildningen Insikter,
där man går igenom hela samhällsuppbyggnaden, fackföreningens historia
och framtid. Skillnaderna mellan de
olika ideologierna, kampen mot marknadskrafterna – samt får en uppenbarelse om hur det hela hänger ihop, och
en stark vilja att påverka och förändra
samhället.
Går du en kurs på LO´s folkhögskola
Runö så finns det barntillsyn för barn
över tre år. LO står då för barnens kost,
logi, resor och barnomsorgskostnader.

Det finns kurser för skyddsombud,
ordförande, kassörer, sekreterare, stu-
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Du kan även gå den fackpolitiska
aftonskolan, en kväll i veckan under
åtta månader, på ABF. Där bjuds det
på en timmes föreläsning, med bland
annat aktörer ifrån de olika politiska
partierna, följt av diskussion.
Aftonskolan avslutas med en resa till
Bryssel och Europaparlamentet.
Något nytt sedan år 2016 är LO´s
fackpolitiska ledarutbildning, med fyra
internat under cirka ett halvår, samt
en studievecka under Almedalsveckan.
Detta och många fler spännande och
givande kurser och utbildningar hittar
du på fackligutbildning.se och på LO´s
hemsida.
Vi arbetar för ett samhälle där såväl
social, kulturell och ekonomisk jämlikhet finns.
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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.
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
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