Ny Sekotidning
Framtiden är Du,
Framtiden är Nu!

Branschens ungdomar
blir fler och fler!
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Tappa aldrig rörelsen, stå aldrig
ensam – gå framåt tillsammans!
Erik Persson är ungdomsansvarig
på Seko Stockholm sedan snart två
år tillbaka – han har även hand om
regionens ungdomskommitté.
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Erik Persson
Ungdomsansvarig
Seko Stockholm

Som ungdomsansvarig pratar han
dagligen med ungdomar – såväl oorganiserade som medlemmar, och förtroendevalda. Han ser att det idag finns
en bestående känsla av en avsaknad av
gemensamma plattformar, där vi kan
samtala om- och identifiera de frågor
som är gemensamma för oss.
Vi lever i en tid när våra villkor blir ansatta
från alla möjliga håll och kanter. ”Sänk
ingångslönerna!”, ”Avreglera marknaden”,
”Inga krav på kollektivavtalsliknande villkor”, är paroller som hörs från såväl höger
som vänster i dagens politiska landskap.
För oss som är verksamma i fackföreningsrörelsen kan det tyckas allt svårare att orientera
sig: vem är det egentligen som för min talan
i politiken?
Samtidigt tar vi kampen varje dag på
våra arbetsplatser, fäktas mot arbetsgivare
i en allt kärvare miljö.
Därför är det nu dags att återta de rum
där vi kan bygga vår kraft tillsammans
igen, på riktigt, utan att lämna över till
någon annan att, i bästa fall, driva våra
frågor. Att återigen tillskansa oss de verktyg som krävs för att utöva makt över våra
egna liv.
Det finns andra krafter därute som
organiserar sig för att slå tillbaka våra
möjligheter att göra precis det.
Vi ska inte vika oss när våra motståndare
går till attack mot våra förutsättningar att
påverka våra villkor!

Vi måste bygga vår egen identitet, och
skapa våra egna frågor!
En tydlig ungdomsgren i Seko är ett
mål för Seko Stockholm. Unga ska lätt
se hur man kan engagera sig. Steget in
i fackföreningsrörelsen ska vara så kort
som möjligt!
Samhörigheten och gemenskapsandan
ska finnas där – man ska känna vikt och
glädje i att engagera sig i ungdomsfrågorna.
Unga förtroendevalda ska snabbt
och enkelt kunna se vilka uppdrag man
kan ta för att kunna påverka fackligt
ifrån ungdomssidan.
En handbok för unga förtroendevalda med konkreta, handfasta tips på
arbetssätt och metoder för sitt uppdrag,
är något det finns planer på.
Unga medlemmar är en viktig del i det
fackliga arbetets helhet!
I den fackliga kampen finns en inneboende metod för att stå emot de orättvisor som drabbar oss varje dag, utav
dem som köper vår arbetskraft.
Att organisera en arbetsplats och att
tillsammans sluta avtal med vår arbetsgivare är det första steget. Att faktiskt
förändra samhället till det bättre, för
dem som säljer sin arbetskraft.
Att sedan utveckla verktygen för att
tillsammans påverka politiken i en riktning som i slutändan uppfyller denna
önskan – är nästa steg.

Att möta varandra, både mellan och inom
våra förbund, är en grundläggande beståndsdel för att kunna bygga solidaritet
E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Gymnasieelever på ME-Skolan i Bålsta
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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från grunden, och skapa en förståelse
för varandra. Viljan att bygga en organisation som engagerar, organiserar och
involverar en ny generation kommer att
avgöra hur väl vi lyckas.
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Unga Sekoiter – Fackets
framtid!
”Framtiden är Du – Framtiden är
Nu” brukar SSU säga, och det är så
sant som det är sagt!
Branschens unga sekoiter är branschens framtida fackliga kämpar
– men också självfallet i nutid en
oerhört viktig del utav Seko, och
hela fackföreningsrörelsen.

Framtida maskinister på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga

Av Stockholmsklubbens cirka 3 770
medlemmar är cirka 740 stycken unga
medlemmar – alltså cirka 20 procent!
Som ung medlem räknas de som är
under 30 år. De yngsta medlemmarna
är födda år 1999, och är alltså 17 år
gamla.
Det är inte bara oerhört glädjande
att så pass många utav klubbens alla
medlemmar är under 30 år – det är
också utav oerhört stor vikt för branschens framtid, men även för dess
nutid!

den yngre generationen aktivt ansluter sig. De äldre måste inkludera de
yngre – värva dem och tillsammans
se till att det fackliga medlemskapet
känns viktigt.
Allteftersom de yngre blir äldre så är
det viktigt att se till att den nya generationen unga får vetskap om vilka facket
är, och vad facket gör!

För att fackföreningsrörelsen skall växa
och fortsätta att kunna vara stark, så
krävs det att så många som möjligt är
med – i alla åldrar, men för att generation efter generation skall förstå vikten
att ansluta sig, så är det jätteviktigt att

Många fackförbund inom LO-kollektivet
satsar mycket på ”Ung möter ung”, vilket
innebär att unga anslutna värvar andra
unga till facket, då det ibland kan vara
lättare att känna samhörighet med en
jämnårig. Men det absolut viktigaste är
att prata om facket och dess innebörd.

efter en genomgång om vad facket är
och vilka som är facket – något som väldigt sällan ingår i skolundervisningen.
Klubben tycker att det är oerhört
roligt att medlemskapet bland unga,
inom branschen, ständigt ökar! Som
gymnasieelev är medlemskapet dessutom gratis, fram till studenten då arbetslivet startar. Detta för att man ser en
stor vikt i att branschens skolungdomar,
så tidigt som möjligt, får insikt i fackets
vikt och verksamhet – det är något hela
branschen i stort tjänar på!

Alla medlemmar i fackföreningsrörelsen är viktiga – generation
efter generation måste med!

Satsning på elevskyddsombud i
branschens gymnasieskolor
På samma sätt arbetar man med att
försöka få ett elevskyddsombud på
branschens alla gymnasieskolor.
Det är jätteviktigt att även skyddsombudets roll, och uppgift förankras
bland eleverna så tidigt som möjligt.

Är du medlem i facket?
Det absolut två vanligaste orsakerna till
att man inte blivit medlem är oftast att
man inte vet vad- eller vilka facket är,
eller att man helt enkelt aldrig har fått
frågan om medlemskap.
Stockholmsklubben arbetar ständigt
med att informera om facket – både ute
på arbetsplatserna och ute i skolklasserna. Majoriteten utav de unga som
besöks vill bli medlemmar. Många har
aldrig fått frågan om medlemskap, och
har av den anledningen inte gått med.
När det gäller skolungdomar så blir
medlemskapet oftast en självklarhet,

V & A Stockholm & Norrköping
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Ställ frågan om fackligt medlemskap till
dina kollegor – kanske är det just den
frågan de väntar på!

Text och Foto:
Cassandra Solback

3
2016-11-07 14:20:28

Väg & Anläggning Klubb 210´s
Ungdomsansvariga
att informera och inkludera branschens
unga medlemmar, samt att ett behov
utav en stark ungdomsgrupp finns!
En del medlemmar gick tillsammans
till chefen för att begära ledigt, men för
den som var ensam, ung på sin arbetsplats var det svårare för.
Arbetsmoralen bland branschens unga
är hög, och många vågar inte ta ledigt
för fackligt arbete!

Malte Fält, Ungdomsansvarig i klubb
210.

Julia Gustavsson, Ungdomsansvarig i
klubb 210.

Stockholmsklubben inom Väg &
Anläggning har två stycken ungdomsansvariga. Det är Malte Fält
26 år, och Julia Gustavsson 24 år.

besöka och samla ihop klubbens ungdomar – men det är inte omöjligt, och
målet är att få igång en aktiv ungdomsverksamhet!
I denna bransch ligger majoriteten
av jobben på somrarna, medans vintern
är betydligt lugnare. Vinterhalvårets
arbete styrs ofta av när och om snön
kommer eller ej. Detta är ju såklart
svårt att veta, och vädret kan skifta
oerhört snabbt.

Tillsammans ansvarar de för ungdomsverksamheten för klubb 210.
Malte har suttit i klubbens styrelse i
några år och har en hel del erfarenhet
av uppdraget som ungdomsansvarig.
Julia kom in som ersättare i styrelsen
för snart ett år sedan, och är inte bara
styrelsens yngsta ledamot, utan även
styrelsens enda kvinna.
Majoriteten utav både anställda och
medlemmar inom väg och anläggningsbranschen är män, men hela branschen
arbetar med att få in fler kvinnor i
branschen, och att få de kvinnor som
är i branschen att trivas och stanna
kvar. Vad passar då inte bättre än att
ha både en kille och en tjej som ungdomsansvariga?

Klubben arrangerade en Ungdomsträff
i början av året!
Första veckan i mars i år gjorde Stockholmsklubben en storsatsning och tog
kontakt med klubbens 90-talister för
att bjuda in till en ungdomsträff. Man
valde denna gång att rikta in sig på
klubbens absolut yngsta medlemmar.
Träffen ägde rum en heldag i Fackenshus ute i Solna, och man stod för
förlorad arbetsförtjänst. Intresset för
denna dag och träff var oerhört stor,
men trots detta blev gruppen endast
på sju personer.
Det var sportlovsvecka och många
var bortresta. Det kom snö och en del
fick då plogning som arbetsuppgift.
En hel del vågade heller inte ta ledigt.
Detta är ett bevis på hur viktigt det är

Denna bransch är väldigt spridd, jämfört med många andra branscher.
Många av klubbens medlemmar är
på olika platser i länet, var och varannan dag. Många bor i övriga delar av
landet och veckopendlar. Detta gör att
det många gånger är svårare att lyckas
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Förutom att klubbens unga, som närvarade under ungdomsträffen, fick lära
känna andra ungdomar i branschen, så
innehöll dagen information om vad- och
vilka facket är, kollektivavtalets värde,
och hur man som ung kan aktivera sig
inom Seko och LO.
Dagen uppskattades av de som närvarade denna dag, och för de som inte
kunde delta finns önskemål om flera
träffar!
Stockholmsklubbens unga har väldigt
hög arbetsmoral, så det finns önskemål
om att ha ungdomsaktiviteter under
lediga dagar, eller helger.
Att arbetsmoralen är hög är självfallet
något positivt, men det är även viktigt
att få sina lediga dagar – det fackliga
arbetet skall inte vara ett extrajobb,
utan det skall ingå i det ordinarie arbetet.
Då intresset för att lära känna andra
unga och lära sig mer om sina rättigheter
och skyldigheter är stort, så planerar
klubbens ungdomsansvariga för fler
träffar och samkväms-aktiviteter. Planen här näst är en bowlingkväll.
Det är viktigt att alla generationer av
medlemmarna har koll på sin fackliga
organisation och det fackliga arbetet –
inte bara när det inträffar något.
Målet är att under år 2017 få till en
aktiv grupp med unga medlemmar, som
vidareutbildar sig fackligt och tar fackliga
uppdrag – inom branschen, Seko och LO.
Malte och Julia ser fram emot detta
arbete!
Text: Cassandra Solback
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Klubben satsar på
info och inkludering!
Kollektiven följer varandra och delar
varandras bilder, artiklar, tweets och
statusar.
Man delar ut flygblad, satsar på reklam
i kollektivtrafiken och på biosalongerna
– allt för att uppmärksamma samhället
och yrkesgrupperna om kollektivavtalets vikt och fackets möjlighet till att
påverka.
Skolinformationer, uppsökerier och
evenemang!
De förbund, avdelningar, sektioner och
klubbar som har möjlighet försöker
även att besöka sin bransch skolor för
att informera om facket.
Klubb 210 besöker ständigt sina
yrkesskolor för att informera om just
detta. Här finns det även ett samarbete
tillsammans med arbetsgivarparten som
kallas för BYN.
BYN´s representanter från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan
– Maskinentreprenörerna och Seko,
besöker tillsammans skolor för att
informera om vikten av att praktisera
och arbeta på ett företag med kollektivavtal. Vikten av e-boken och yrkesförarbeviset. Detta samarbete är unikt!

Rolf Hedlycke, ombudsman på Seko, är ute och diskuterar arbetsmiljö
tillsammans med BYN, för gymnasieelever.

Att informera, inkludera, involvera,
väcka känslor och samhörighet är
A och O för att väcka intresse för
det fackliga medlemskapet och det
fackliga arbetet!
Fackföreningsrörelsen och dess
olika förbund är endast starka om
massan är stor – ju större desto
bättre. Diskussioner om det fackliga medlemskapets vikt, sker inte
längre hemma vid middagsbordet –
i alla fall inte i samma utsträckning
som det gjorde för 30-40 år sedan.
Ansvaret för det fackliga samtalet,
ligger nuförtiden på oss anslutna.
Arbetarrörelsens historia brukar inte
vara det längsta historiekapitlet i svenska
skolor. Det är heller inte, rent generellt,
längre ett speciellt hett samtalsämne
hemma vid middagsbordet.
Arbetarrörelsen i nutid är det också
ganska tyst om. Varken de tidningar
som når ut till de som inte är anslutna,
eller TV ”skyltar” speciellt mycket om
denna viktiga samhällsstapel. Förutom
när det är strejk, men då är det inte
fackföreningsrörelsen som styr vinklingen.

I modern tid ligger ansvaret på oss
medlemmar och aktiva, att informera,
involvera och värva.
Vi måste synas, höras och finnas
överallt, och det gör vi – men ju fler vi är
som tar vara på denna möjlighet, desto
större och starkare kan vi bli!
Vi har egna tidningar – egna hemsidor.
Vi finns och syns i sociala medier – vi
besöker skolor. Vi besöker arbetsplatser
– sommarjobbare. Vi bloggar – vi delar
ut flyers och giw-aways!
Precis som andra fackförbund har Seko
en egen tidning, och en regiontidning.
Många branscher har även en egen
tidning – så även denna bransch. Vår
bransch har tidningen Vägbanan, som
kommer ut fyra gånger om året.
Väg & Anläggning Stockholm, klubb
210 har även E210 som kommer ut åtta
gånger om året.
I kollektivets topp har vi tidningen
Arbetet, och ännu högre upp har vi
ETC.
Under de senaste åren har fackförbunden,
och de fackliga kollektiven LO, SACO
och TCO, även etablerat sig i sociala
medier – detta är ett måste, för att ha
en chans att nå ut!

V & A Stockholm & Norrköping
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Stockholmsklubben besöker dagligen
nya medlemmar ute på arbetsplatserna,
för att ge facklig information och ett
varmt välkomnande.
Sedan arbetar man aktivt med att
förstärka de olika grupperna inom branschen – till exempel ungdomsdelen. Det
händer saker dagligen – ute i bodarna,
i skolorna och på webben!
I somras hade klubben en deltagare med under LO´s sommarkampanj
”Facket på sommarjobbet” – det vore
riktigt kul om fler ifrån klubben deltar
nästa sommar. Det vore även bra och
roligt om vi fick in en ledamot i Sekos
ungdomskommitté.
Text: Cassandra Solback
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Det ska vara roligt att lära!
– Ge insikt, skapa gemenskap, och ge nya vänner!
Att lära sig mer är alltid bra och
bidrar till ett bredare synsätt, samt
skapar nya idéer! Men det är också
viktigt att själva lärandet i sig är
roligt, inspirerande och varken för
långrandigt eller träligt. Fackföreningsrörelsens kurser hålls utav
förtroendevalda medlemmar, med
fokus på olika lärstilar!
Hur många är inte trötta på skolan,
långt innan skolåren är slut? Hur
många är inte trötta på skolan, långt
efter att skolåren tagit slut?
Det där med att sitta rakt upp och
ned, på en hård stol bakom ett bord
en hel dag och bara lyssna, lyssna och
lyssna är för många långt ifrån en hit!
Det så kallade traditionella lärandet
lever tyvärr kvar, rent generellt i vårt
land, men när det kommer till fackföreningsrörelsens egna kurser och
utbildningar så ligger läroplanen och
dess upplägg på vårt bord!
Många i Sverige har läs- och skrivsvårigheter – likaså inom LO-kollektivet
och Seko.

Klubb 210´s ungdomsträff på Skytteholmsvägen 2016
videoklipp, musikklipp, spel med fackliga frågor, tipspromenader och olika
hjälpmedel för att lättare kunna läsa
en längre text.
Fokuset är många olika lärosätt,
olika kategorier på utbildningarna, och
tillräckligt många bensträckare.
Som ung, facklig medlem kan du gå
LO´s Ung Kurser – för dig under 30 år!

Att få röra på sig i klassrummet, och
att ha möjlighet till att både sitta mjukt
och luta sig mot ett ståbord, kan bidra
till lärande!

Ett kurspaket som LO har är LO
Ung-Kurserna. Det är kurser för alla
medlemmar i LO-kollektivet som är
under 30 år. Det är kurser som ”Om
Facket”, ”Om Samhället”, ”Om
Global Rättvisa”, ”Om Feminism”,
”Om Främlingsfientlighet” och ”Om
Försäkringar”.
Dessa kurser är på 1-2 arbetsdagar
och tar upp saker som den fackliga
organisationen och kollektivavtalets
värde. Hur samhället fungerar och hur
facket kan påverka samhällsutvecklingen. Hur arbetsmarknaden fungerar och
hur facket arbetar med de internationella frågorna. Hur facket försöker nå
jämställdhet mellan män och kvinnor
på arbetsmarknaden och i samhället.
Allas rätt att vara olika. Och varför
facket tar ansvar för ett schysst försäk-

Att läsa, skriva och lyssna är inte det
enda sättet att lära sig på – många
lär sig även till exempel genom ljud,
rörlig bild, att få arbeta med händerna
(vilket är ett klassiskt arbetssätt inom
LO-kollektivet), och genom att få röra
på sig. För många är det också viktigt
hur ljus- och ljudnivån är i klassrummet, vilken temperatur det är och vilken
sittställning som är tillåten.
Fackets folkhögskola Runö har länge
satsat på att lära kurshandledare i att
använda sig utav de olika lärstilarna,
och man har skapat en mängd olika
läromedel för att lättare kunna nå
alla medlemmar som går en facklig
utbildning. Det kan vara saker som
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ringsskydd.
För att gå kurserna söker man
ledigt på sin arbetsplats, minst två
veckor innan kursstart och får sedan
ett studiestipendium eller förlorad arbetsförtjänst – man skall aldrig förlora
pengar på att utbilda sig fackligt!
Kurserna hittar du på:
lo.se/ung

Lär dig mer – på ett sätt som passar
dig, och lär känna en massa nya vänner
inom fackföreningsrörelsen!
Text:
Cassandra Solback
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Lös korsordet – hitta det röda lösenordet!
Föregående månads 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

V & A Stockholm & Norrköping
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