
VI ORGANISERAR GLOBALT!

TRANSPORTARBETARE GÅR TILL MOTANGREPP!

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN – Inlandstransportsektion er na
49-60 Borough Road London SE1 1DR, Storbritannien Tfn: +44 (0)20 7403 2733, Fax: +44 (0)20 7357 7871
E-post: inlandtransport@itf.org.uk, Web: www.itfglobal.org

 

 

 

Utbildning – ett verktyg för att stärka era kampanjer och göra era 
medlemmar delaktiga 
 

Bara för att fackliga ledare vet vad som krävs för att hjälpa arbetstagare att organisera sig innebär det inte 
att arbetstagare också förstår samma frågor eller accepterar fackets politik utan frågor. Utbildning är det 
bästa sättet att dela med sig information och bygga solidaritet. Utbildade fackliga medlemmar är de bästa 
organiserings- och kampanjaktivister i alla förbund. Vad som krävs är ett system som ger ledare på 
arbetsplatsen styrka.    
 
Oavsett vad ni har för kampanjplaner måste utbildningen vara färdig långt före aktionsveckan. 
Utbildningsmetoden måste dock vara interaktiv. Om man engagerar medlemmar och ledare i 
utbildningsmetoden garanteras mer engagemang från medlemmarna.  
 
Utbildningsmetoden  

 Diskutera med medlemmarna om vad kampanjen ska riktas in på. 
 

 När ni är överens om det ska ni bestämma en metod att samla in den information som krävs till stöd 
för eller för att förbättra förståelse för frågan.  Låt arbetstagarna vara delaktiga i processen.   

 

 Utarbeta informationen i rätt pedagogiskt format. Om ni inte har en studieledare i förbundet försök 
att "låna" en av ett annat förbund eller från en bildningsorganisation.  

 

 Håll kurserna på platser och vid tidpunkter som passar flertalet som vill delta. 
 

 När det är dags för aktionsveckan kan ert förbund ta ledarskapet vid presentationer för arbetsgivare, 
regeringen eller allmänheten om vad frågan gäller. Men sätt inte stopp där, fortsätt ständigt med 
utbildning.   

 

 Och glöm inte att ITF har massor med utbildningsmaterial till stöd för er verksamhet.    
 

 
"Deltagande i ITF:s "aktionsdag" och nu "aktionsveckan" har varit en stor läro- och 
utbildningserfarenhet för våra medlemmar att delta i. Vi har tagit ut "vanliga medlemmar" såväl som 
professionella organiserare på gatorna och till områden som transportarbetare frekventerar under sin 
arbetsdag. Att använda ITF-material med dess globala budskap gav oss tillfälle att ta kontakt med 
arbetarna på ett mer allmänt sätt (med ett globalt budskap för att initiera konversationer)." 
(Unifor, Kanada)  
 

 


