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Vilka är vi som deltog?

Workshops Globala trender
Stefan Carlén/Detaljhandelns roll i den moderna kapitalismen
Jonas Nordling/Facklig organisering – i Sverige och globalt
Kristian Skånberg/Hållbarhet – ekologikst, socialt och ekonomiskt

Detaljhandelns
betydelse:

Globala fackliga trender:

Globala fackliga trender
forts.

Vilket hållbarhetsmål är viktigast att nå globalt?
Mörkgrå=före. Ljusgrå=efter.
Alla
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi för alla
Rent vatten och sanitet för alla
Jämställdhet
God utbildning för alla
God hälsa och välbefinnande
Ingen hunger
Ingen fattigdom
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Vilka hållbarhetsmål är viktigast att nå i Sverige?
Mörkgrå=före. Ljusgrå=efter.
Alla
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi för alla
Rent vatten och sanitet för alla
Jämställdhet
God utbildning för alla
God hälsa och välbefinnande
Ingen hunger
Ingen fattigdom
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Vilka av de andra målen är viktigast för
Ljusgrå: skapa mest jobb Mörkgrå: klimathotet
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi för alla
Rent vatten och sanitet för alla
Jämställdhet
God utbildning för alla
God hälsa och välbefinnande
Ingen hunger
Ingen fattigdom
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Finns det en konflikt mellan stad och land?

Före

Efter

Tror du att det spelar roll för landsbygden om vi
har en höger- eller vänsterregering?

Vad kan vi göra för att minska klyftan mellan stad
och land?
Stoppa Centerpartiets nylibetala svek

Skatteutjämningssystemet måste bli mer omfördelande

Höja lägstanivån på service i hela landet

Snabbtåg med snälltågsförgreningar hela vägen mellan Kiruna och
Ystad.

Progressiv fastighetsbeskattning

Beslut ökad självförsörjningsgrad

Offentlig upphandling av livsmedel ställa samma krav på det man köper
som man ställer på svenska lantbruket

Garantera samhällsservice och välfärd i hela landet.

Förstatatliga järnväg, bygg ut järnvägen

Låt staten stå för kostnaden av de enskilda vägarna!

Gör det skitdyrt att prospektera efter malm för utländska företag och låt
staten sköta det under reglerade former (där man tar ansvar för miljön).

Stora subventioner för grön omställning på landsbygden

Utöka omfördelningsbegreppet; inte bara ekonomi utan också värdig
Låt regionerna behålla mervärdet av produktionen.
välfärd
Inför en ”senat” som överprövar riksdagens beslut.
Vi måste ta landsbygden på allvar?
Flyttbidrag. Gynna invandringen. Låta vinsten från malm skog vattenkraft
Fördelning.
stanna i Norrland.

Kulturpolitik
& folkbildning

Trender som talar för en progressiv kulturpolitik
Kulturen finns just för att skapa alternativa tankar, och alternativa tankar till
det som just nu är, är väl, kan vara ”progressiva” tankegångar.

Att det blir en politisk skiljelinje
Att fler blir medvetna om hotet som den fascistiska kulturpolitiken innebär,
Lättillgängligt och låg eller ingen kostnad.
inte bara för en liten grupp kulturarbetare
Att fler ser konsekvenserna och bil göra något
Medvetenhet om hotet vi står inför
Att vi talar kulturpolitik just här tyder på att facken förhoppningsvis driver
Mer anslag till arbetarrörelse folkhögskolor
detta.
Bibliotek är populära.
Än så länge arbetar förskolor och skolor med en positiv grundsyn på
inkluderande kultur.
Neddragen budget för kulturen.
De ohördas underliggande behov.
När hotet mot kulturen ökar kommer motståndet.
De unga!
omvärlden

Politiker och beslutsfattare ser konsekvenserna av Ungern, Ryssland mfl och
tar hotet från SD på allvar
Rädsla att inte våga bemöta SD, kulturpolitik!

Den nuvarande regeringsbildningen.
Folkrörelseskolor måste få samma möjligheter som Landstingsägda
Idén om en motsättning mellan folk och elit - att en fri kultur inte är viktigt
Rädsla för att bemöta SD,s kulturpolitik!
för alla
Inte mycket
Större utbud som intresserar fler?
Kultur vaccin mot fascism
Kultur är nödvändigt

Unga progressiva, politiska krafter verkar växa. Globalt och förhoppningsvis
i Sverige. Kanske en konflikt stad och land förvisso?
Vi är många som tror på jämlikhet.

Ökande intresse för studiecirklar.

Studieförbunden anammar nyheter -lockar ungdomar.

Hur ser hoten ut mot kulturpolitiken idag
Politisk klåfingrighet från alla håll

Nedskärning i kultur budgeten.

att det inte finns med i budgetutrymme

Ointresse från att numera utveckla den från alltför stora delar av t.ex. arbetarrörelsen

Att folkrörelserna inte krokar arm och gemensamt visar på behoven av kultur och
folkbildning
att vi inte ser innan det är försent

Ointresse; 'folk-elit'-dimensionen; kommersiella intressen som fyller i där det uppstår luckor; nyliberal ideologi som prioriterar
anställningsbarhet, marknadslösningar och ekonomisk nyttighet
Om man lägger ner public service

att vi nte klarar av att måla upp sambanden

omvärlden

Debattera SD,s kulturpolitik ifrågasätt syfte och mål!

Poesi får framgång i utanförskap områden.

Dålig förståelse för yttrande- press- och föreningsfrihet

Porsi

Ekonomin

Prioriteringar mellan olika kulturyttringar, tillgång till lokaler och medel

Ekonomin - lätt att prioritera bort för att spara pengar.
Hot mot hela demokratin
Höger vindar blossar hårt även i Sverige.

Rädsla att bemöta SD!
S prioriterar makt framför kultur
S prioriterar makt och ger upp kulturfrågor

Idén om en motsättning mellan folk och elit - att detta inte är viktigt för alla
Jimmy Åkesson

SD-inflytande i annan regering framöver
Ses som lyx, ska inte finnas tillgänglig flr alla

Klassamhället. Geografiska skillnader i livsvillkor. Kommersialisering av offentliga
ytor, fysiskt och funktionellt. Smart ytterhöger.

Högerpopulismen

Kommersialisering och privatisering
Kulturen raseras i små steg vilket gör att medborgarna inte inser problematiken
förrän det är försent

Socialdemokraterna prioriterar inte kultur och ger upp makten till mp eller borgerliga allianser

Lägga ner P3/tala om mainstreammedier etc
Nedskärning i budget gör kulturen

Utbildning, utbildning, utbildning inom föreningssverige
Vänstern för snäv i vad som är ok

Stora folkbildningsprojekt
Tillgänglighet
Kulturen ses som elitistisk. Något man som en protest kan vara motståndare emot. Stad - Land

Vilka är våra bästa möjligheter att förändra?
”Läs för mej pappa” och andra ABF satsningar behöver användas!
Använda kulturinslag vid Fackens aktiviteter!
Breda samarbeten i fackföreningsrörelsen.

Jobba med den breda kulturen - ge alla rätt och möjlighet att skapa och ta del av vad
andra skapar
Kultur inslag på skolorna
Mera musik på gatorna

Det finns unga progressiva krafter med stort intresse för kultur. Arbetarrörelsen bör
kroka arm med detta intressera sig mer för frågorna dom förr. Som motvikt.

Prata om det. Lyfta kulturen. Bidra till mer kulturinslag överallt

Diskutera i alla sammanhang
Ekonomiska förutsättningar för kulturutövare

Prioritera kultur också inom rörelserna! Ett exempel: det fanns en tid när valaffischer var
konstverk av duktiga konstnärer, nu är de flesta affischer bara glada ansikten
Roliga personer/grejer

Enträget slit. tråkigt men välbehövligt
Facken måste ta ansvar att lyfta kulturen

se till att någon ytterligare i din nörhet engagerar sig
Sport och kultur bra för integration

facklig utbildning
finnas där unga finns

Ställ krav på politikernas kulturpolitik om vi nu ska ha speciell samverkan med S
Sörj inte-organisera er! (oss)

follbildning deluxe!
Genom att tala om våra grundvärderingar och demokrati.

Ta in kultur och konst i våra liv. Utnyttja och gå/se på det utbudet som finns.
Var inte rädda för varandra

Gratis lokal för kulturella aktiviteter

Vi måste inse att kulturen styr våra tankar, våra samtal om ditt och datt; rimligt och
orimligt, rätt och fel, hur vi förhåller oss till varandra dvs det handlar om oss
tillsammans; samhället mao
Viktigt att prata om vikten av kultur för alla.

Vilket tycker du är den allvarligaste attacken mot
facken just nu?
Osäkra anställningar

Hyvling

SD och Centern.

Borgarnas politik
Fulhögern
Otrygga anställningar

Otrygga anställningar
Januariavtalet
Centerpartiet

Arbetstagarnas ökande beroende av arbetsgiv
välvilja
Hyvling/LAS
Ointresse

Januariavtalet
Otrygga anställningar

Sossarnas anpassning till nyliberalism
Osäkra anställningar

Arbetsrätten
Okunskap

Januariavtalet
Sd
Arbetsrätten

Låg organisationsgrad
tillåten hyvling
Okunskapen

Okunskap
Arbetsrätten
Strejkrätten

De allt otryggare anställningarna

Försämringar/ändringar i strejkrätten

Normaliseringen av otryggheten i arbetslivet

Högertwittrare, oengagerade medlemnar
Osäkra anställningar
Otrygg anställning

Osäkra anställningar
0-kontrakt
Sd

Hyvling
Brun högern
Försämring LAS

OSÄKRA ANSTÄLLNINGAR
Högern!!

Osäkra anställningar, hyvling

Fristående a kassor

Facket är under attack, hur bör motstrategierna ut?
Alla förbund oavsett medlemmarnas yrkesroller måste se arbetsgivare
som en gemensam motståndare istället för att stöka internt. Mer
samarbete mellan Sveriges alla 53 förbund.
Berätta om fackens dagliga framgångar. Trygga anställningar.
Hålla nere avgiften till facken. Inte bli en tjänst man köper utan
fortsätta vara folkrörelse. Kämpa för jämlika parter på arb.markn.
Utbilda, utbilda och utbilda.

Satsa på att rekrytera de med osäkra anställningar.
Sv. modellen i läroplanen.
Erbjuda utbildning i vår ideologi.

Driva frågan om 6h arbetsdag - bli mer visionära!!

Skolinformation även på teoretiska program.

Fortsätta teckna kollektivavtal i hög utsträckning.
Förklara vad KA är

Skryta mer om vad vi faktiskt har lyckats med på arbetsplatserna.

Skryta mer om vad vi faktiskt har lyckats med på
arbetsplatserna.
Stärka kollektivavtalen med mer innehåll.
Bygga facklig styrka som märks & gör skillnad. Förhandla &
berätta vad vi gör, särskilt på klubbnivå så medarbetaren märker
skillnaden.
Tydliggöra företagen som har kollektivavtal som den goda
arbetsplatsen.
Stärka våra kollektivavtal. När lagarna urholkas måste
kollektivavtalen stärkas.

Stärka kollektivavtalen med mer innehåll.
Bygga facklig styrka som märks & gör skillnad. Förhandla & berätta vad vi
gör, särskilt på klubbnivå så medarbetaren märker skillnaden.
Tydliggöra företagen som har kollektivavtal som den goda arbetsplatsen.

Svartmåla det som vi tycker är fel. Påvisa alla saker vi gjort bra
för alla. Kollektivavtalen än viktigare nu när vi inte kan lita på
politiken. Stuart sa något viktigt att ”hot ger mod” detta ska vi
ta med oss.

Skolinfo om facket, borde vara obligatoriskt
Tryggare anställningsformer

Skolinformation även på teoretiska program.

Se över medlemsform för otrygga anställningar, tex LO-medlem
Utbilda facklig-pol, att se samband
Öka kunskap om medlemskap
Nå nya grupper, tex via SFI "facklig intro för nyanlända"

facklig intro för riksdagsmän
Inkludera prekära. aktivera gräsrötter och fikabordet på arbetsplatse.,
stå för tydliga värderingar (antirasim, solidaritet tex). utbilda
medlemmar! Särskilt förtroendevalda. utbildning för alla medlemmar. Stärka våra kollektivavtal. När lagarna urholkas måste kollektivavtalen
Hjälpa de mest utsatta på arbetsmarknaden.
stärkas.
Riktigt bra utbildningar för alla medlemmar. Den breda massan. Gärna digitala och interaktiva utbildningar som når fler.

Sörj inte, organisera! Utbilda! Bli politisk!

Facket är under attack, hur bör motstrategierna ut?
Mer fackliga i politiken som är starka och kan driva frågor, frågor som
förändrar och förbättrar. Lokala politiker som inte köper lovord vid
nyetableringar som i New York. Och skapa tydlig bild som gör att
medlemmar ser hotet och får mod
Opinionsbildning
Folkbildning
Transparens

Organisera och folkbilda
Organisera, opinionsbilda, göra oss intressanta igen för media, vara en
”maktfaktor” som ”förr”. Facket måste synas!!!! Syns vi inte så lyssnar
man inte.
Rekrytera och organisera, fortbildning, folkbildning, jobba med
avtalsfrågor och styrkan med kollektivavtalen, bygga relationer med
medlemmar, ännu inte medlemmar men även arbetsgivare. Påvisa
ordning och reda på jobbet. Arbetsplatsbesök

tvär-centralorganisatoriska samarbeten kring tydliga
Svartmåla det som vi tycker är fel. Påvisa alla saker vi gjort bra för alla.
aktuella politiska frågor som involverar samtliga löntagare.
Kollektivavtalen än viktigare nu när vi inte kan lita på politiken. Stuart sa något och utbildningsinsatser oss emellan. Hur styrker vi oss
viktigt att ”hot ger mod” detta ska vi ta med oss.
genom att står vi upp för varandra?
Sörj inte, organisera! Utbilda! Bli politisk!

Utbilda elevskyddsombud på alla skolor
Visa på en tydlig konfliktlinje mellan intressen hos
tvär-centralorganisatoriska samarbeten kring tydliga aktuella politiska frågor som arbetsgivare och arbetare. Visa på att saker går att
involverar samtliga löntagare. och utbildningsinsatser oss emellan. Hur styrker vi förändra och att det inte bara kostar att kämpa för bättre
oss genom att står vi upp för varandra?
villkor.
Satsa på att rekrytera de med osäkra anställningar.
Sv. modellen i läroplanen.
Utbilda elevskyddsombud på alla skolor
Erbjuda utbildning i vår ideologi.
Visa på en tydlig konfliktlinje mellan intressen hos arbetsgivare och arbetare.
Visa på att saker går att förändra och att det inte bara kostar att kämpa för bättre Skolinfo om facket, borde vara obligatoriskt
villkor.
Tryggare anställningsformer

Allianser och motstrategier

Vilka förändringar behöver fackföreningsrörelsen
genomgå för att bli en mer inkluderande rörelse?
på riktigt prioritera att organisera och
aktivera medlemmarna
Lägre avgift
Separatistiska forum för icke-vita och
andra minoriteter

Mer tvärfackliga - enklare att va med
Organisera fler - särskilt de som är mest
utsatta i dagens klassamhälle. Utbilda alla
medlemmar - kunskap är makt. Ge fler
möjlighet att utvecklas som ledare oavsett bakgrund.

Medlemmarna ska inte ”bara” inkluderas - det är de som ska vara Kraftfullare driva frågor för förändring på
fackföreningsrörelsen
arbetsplatserna
Skolinformation för att ge dem information från början om vad
Organisera mera. Överallt!
det innebär

Antirasism

Enkelt för medlemmar att sluta upp i viktiga
strider (strejkrätt, ändringar i LAS etc) ut på
gatan!

Enklare att va med för de med osäkra anställningar

Erkänna att det finns strukturell rasism och
andra problem även i fackrörelsen.

För att göra något åt faktaresistens och falska nyheter är det
viktigaste att öka organisationsgrad. En stark och livskraftig
fackföreningsrörelse är bästa vaccinet!!

Fokusera på vad som är gemensamt, sluta
prata illa om andra förbund och forma
koalitioner mellan LO, tco och Saco

Vi behöver ha aktiva medlemmar och
bereda väg för fler i maktens korridorer. Försvara de demokratiska processerna

Föra dialog med medlemmarna

Vilka förändringar behöver fackföreningsrörelsen
genomgå för att bli en mer inkluderande rörelse?
Lämna kontoret va ute på arbetsplatserna!
Internationellt samarbete ex HM i NYC
Medlemsvård, aktiva förtroendevalda som syns på
arbetsplatserna.
Släppa in nya fortare - enklare att engagera sig
Arbetsplats ombuds insatsen 80% resurser

Hitta mer spetsinriktade frågor som berör folket på
arbetsplatserna, så de kan relatera mer till oss.

Mer av representativ mångfald!
Nya enkla former för medlemskap. Billigare. Ex Wall mart i USA.
Kan bli början till fullt medlemskap sen.
Lägre avgift

Synas
mer samarbete mellan facken
Tydligare tala om klassklyftor - orättvisor som drabbar arbetarklass
och medelklass
Mer tvärfacklig verksamhet. Enklare att gå med.
Samarbete med HBTQrörelsen, den antirasistiska rörelsen och
Minska trösklarna för aktivitet och engagemang. Alla
funkisrörelsen.
insatser gör skillnad.
Samarbete mellan facken
Nytt sätt att tänka, dialog, lyssna. Få förtroendevalda att
Enklare att gå med och byta
bli drivande.
Samarbete mellan facken.
Representation!!

Arbetsplatsnära. Medlemsnära.
Bekämpa osäkra anställningar.
Bli mer inkluderande och inlyssnande i samtalen med
medlemmar och potentiella medlemmar. Ge möjlighet
Skapa engagemang, göra oss intressanta
till deltagande och påverkan
Bryt samarbete med sossarna och bli partipolitiskt
obundet
Skapa mer opinion för att folk ska följa oss på ett annat sätt
Bättre pensioner.
Strategisk organisering
Stärka gräsrötterna
Kunniga medlemmar ger kunniga förtroendevalda
din insats räcker.
Hitta eldsjälar
Enkelt att engagera sig. Acceptera allas insatts.
Stärka gräsrötterna och få mer engagerade medlemmar med mer
Komma ut med vårt budskap.
kunskap om vad vi står för och gör

Stötta medlemmar och ombud, finnas där för dem.
Ta tillvara på medlemmarna på ett bättre sätt (Handels
ett av de bästa på det redan)
Utveckla medlemsutbildning på andra språk.
Utvecklingssamtal mellan avdelning och
förtroendevalda med verksamhetsplaner
Öka representationen av människor med olika
bakgrund på alla nivåer

Mer tåg
Samt att alla ska ha råd med kollektivtrafik även på sommaren

Rimlig infrastruktur i hela landet - bättre vägar och
järnvägar, bygg Norrbottniabanan

Stärkt skatteutjämning
Subventionera mer för landsbygd.
Att prata för mycket om stad och land döljer ekonomiska skillnader, förorterna
utarmas på liknande sätt som landsbygden - där finns utrymme för allianser!

Vi har länge haft en politik som urbaniserar. Nu behövs
en politik som ger motsatt förflyttning & bygger en
Större infrastruktursatsningar, bl a
brygga mellan stad och land. Har 2 konkreta förslag
kommunikationer, på landsbygden,
men de ryms inte att skriva här.
inte bara i och mellan storstäder

Differentierade miljöskatter
Gör den statliga politiken mer
omfördelande. Höj pensionerna,
Kommunicera annan bild av Sverige än den som återfinns i tillväxtregioner
Möjliggöra att bo kvar under livets olika skeenden
öka statsbidragen till kommunerna.
Det måste finnas alternativ till bil innan man höjer
Involvera arbetarklassen. Kultur
inte bara för ”elit”
Lokala utevecklingsplaner som Becky Boumelha berättade om finns i Storbritannien priset på bensin.
Driva folkrörelsen genom bildning och kultur! Vi är ängsliga över att lära ut den svenska
kulturen.
Utbyggd kollektivtrafik.
Prioritera kulturen. Mer resurser
och starta tidigt
Välfärden ska fungera oavsett var en bor
Samhällsservice i hela landet
Samhällsservice/myndigheter ska vara tillgänglig i hela Politik utifrån de olika behoven i
landet
stad och land.
Infrastruktur, samhällsservice i hela landet
Satsa på kulturskolor som investering i demokratin och framtidens representation (vem får
berätta om samtiden?)
Skapa kultur och medierapportering från hela landet för hela landet.
Starkare rätt till grundläggande
samhällsservice i hela landet
Skatteutjämning
Ändra kommunalskatten

Alla skall inkluderas att kunna behålla bas service utan tänke p vinst eller förlust
Allt behöver inte finnas i stora städer, eller i Stockholm.
Fördelningspolitik. Ett land för alla.

Bättre infrastruktur, möjlighet att pendla.
Bättre kollektivtrafik.

Generella välfärden, infrastruktur, näringspolitik måste ta hänsyn till hela landet.

Bättre kommunal utjämning

Ha en tydlig linje och stå för något själva för att stå emot.

Finansiera en starkare infrastruktur
Fokus på klass och gemensamma intressen mellan
människor som bor i städer och på landsbygden.
Fungerande kollektivtrafik, näringspolitik etc
Fungerande kommunikationer i hela landet
Fördela politisk makt jämnare, decentralisera!
Stoppa urbaniseringen

Infrastruktur, samhällsservice: statliga subventioner
Infrastruktur! Allt från järnväg till bredband
Inför lägstanivå av service för kommuner
Järnvägsnät genom hela Sverige.
Stoppa PK-eliten

Kollektivtrafik som funkar oavsett
vart du bor.
Lika villkor vart man än bor.
Likvärdig kvallite i hela landet.
Låt regionerna behålla en del av
mervärdet de producerar
Låt samhällsservice i glesbygd
kosta!
Lägstanivå på samhällsservice i alla
kommuner
Ropen skalla, bredband åt alla
Samhällsservice, infrastruktur
Se till att samhällsservice finns.

Hur kan vi försvara kultur och folkbildning från
högerns och SD:s attacker?
Både kultur och folkutbilfning är mänskligt rättighet

Involvera arbetarklassen. Kultur inte bara för ”elit”

Facken måste ta ansvarför att använda kultur vid arrangemang

Lokala, folkliga kultursatsningar
Med mer folkbildning och kultur. Nya folk parker
Fackföreningsrörelsen måste bli en kulturrörelse igen! Sjunga, skriva, och folkets hus där föreningar och rörelser kan göra
skapa för att förändra!
egna arr.
Mer folkbildning är en av lösningarna för att minska
högerns och SDs makt, inflytande och för att
Facklig organisering och Facklig utbildning
bekämpa ”fake News” och högerpopulism
Folkbildning i arbetarrörelsen
Mer kultur på våra möten och avdelningar
Fri tillgång till vår kultur och historia.
Genom kultur och folkbildning
Gör kulturen tillgänglig för alla. Låga priser och närhet.

Minns Juholt! Han kunde kulturpolitik, han fångade
kultursverige, det är en motmakt till kapital o SD !
Större intresse för kultur i rörelsen öht, men också
säkra resurser förstås
Ta diskussionen och vara pålästa i frågorna.

Minska den ekonomiska ojämlikheten
Prata om vad folkbildning faktiskt är.
Påverka politiker som vill vara med och stärka
bildning och kultur
Satsa på bredd och tillgång. Säkra tillgång och
möjligheter att delta.
Satsa på kulturskolan
Se till att det finns tillgängligt för folket. Att det inte
blir en ekonomisk fråga.
Självkritik - vi har släppt frågan för mycket
VINNA VAL. ;-)
Bilda allianser med kulturarbetare och gör motstånd
när blåbruna krafter vill dra ner på kultur och
folkbildning

Hela arbetarrörelsen
Utbilda och förklara
Ska bara de rika ha råd med kultur och bildning? Vi måste driva
opinion, politisk påverkan och gå samman för att berätta om högerns
Utbildning samtal politiskt intresse folkörelseaebete Bygga allianser med alla goda krafter
och SD:s nedmontering av demokratin som detta faktiskt medför!
Sprid kunskap. Alltid ta debatten. Hjälp varandra i sociala medier.

Åter bredda rekrytering till högre utbildning

Stärka bildning och gör den relevant. Våga!
Mer bildning! Mer ABF
Stå upp för att kulturen ska vara fri - inte gå i ledband och vara nationalismens knähund

Ekonomiska förutsättningar för kulturarbetare
Prata mer och stärka kulturen kring fack m, idrott och
demokrati

99%

Vilka är våra styrkor, som kan samla ”de 99
procenten”?
Bra på mobilisera
Det finns ett starkt stöd i samhället för välfärdssamhället
Förankring lokalt. Stark organisation.
Internationellt forskningsstöd
Kan agera snabbt när det gäller.
Vana att mobilisera
Lika utbildning insatser i hela landet, utgången att utvecklas vara det samma. Utan offentlig
sektorn r inte möjligt att åstadkomma
Organisatoriska strukturer och de bästa politiska lösningarna
Prata klasskillnader på ett sätt alla förstår och kan relatera till.
Prata till folk på rätt nivå. Få ner diskussionen så att människor känner sig berörda.
Rasism, främlingsfientlighet
Solidaritet, Framtidstro. Fördelningspolitik. Allas lika värde.
Att mena och verka för ”ett land för alla”
Vi behöver en vision för Sverige, vart vill vi och varför.

Demokratiska strukturer med förbättringspotential
Intresse för jämlikhet från stora internationella organisationer som OECD
Stora, gamla, trögjobbade organisationer. Bli lite mer anarki ibland, VÅGA
Vi har resurser, vi är inte förtryckta av staten, det finns kunnigt folk. Det finns
förutsättningar att satsa på en annan utveckling om vi vågar
Vi har rätt - de har fel. Vi kan peka på konkreta fakta och belysa deras lögner.
Vi är för dåliga på att berätta om de "små" segrarna lokalt. De knyter samman
kollektivet, skapar lojalitet.
Vi är geografiskt heltäckande, tillsammans med andra folkrörelser.
Visa på problemen som privatisering faktiskt innebär, och visa på segregeringen
det innebär.
Visa vart vi vill inte haka upp oss på hur saker blivit som det blivit. Mycket
viktigare att vi ger en möjlighet till positiv förändring
Saknas långsiktiga mål. Kämpa för något riktigt riktigt stort. Större än jag och nu
Vi är många fler än dem. Vi är 99%. Vi har tid att lyssna, ta till oss olika
människors erfarenheter, vi är inte likadana och det är en styrka. Vi kan ta vara på
människors kompetenser och skapa en rörelse som är ostoppbar.
Vi är förankrade lokalt - i stad och land, bland människor av alla sorter och slag i
vårt avlånga land.

Stöd från akademien. Nuförtiden har vi stöd av OECD, IMF
Vi får inte måla upp bilden av att skiljelinjen går mellan Tensta och liljeholmen utan hitta
frågor där vi faktiskt har gemensamma intressen. T ex arbetsrätt - vi är alla 'en månadslön från
Jägarförbundet
rännstenen'
Vi har en rutin/historia av att samla löntagare
Vänsterpartiet
Vi har möjlighet att samlas, bygga organisation och mobilisera människor för förändring.
Vi är många fler och finns på många ställen.
Vi är bra på att mobilisera.
Vi på att prata så att människor förstår.

Vilka är våra svagheter, som kan göra det svårare att
samla ”de 99 procenten”?
Dåliga på folkbildning
Måste ut mer på arbetsplatser
Ego samhället
Gamlingar
Horace Engdahl
Integrering och solidaritet bland arbetarrörelsen bör ökas
Likgiltighet
Representation
Saknar en tydlig vision
Svårt att mobilisera flertalet
Finns en viss likgiltighet
U
Vi gör skillnad på tjänstemän och arbetare. Trots att alla är löntagare/arbetarklass
Vi måste ha en tydlig vision om vilket samhälle vi vill ha. Vart är den?
Vi presenterar ingen framtidsidé, inga visioner. Mest rädsla för det som är värre. Vi
riskminimerar.
Vi är dåliga på att sprida ansvar, satsar gärna på en och samma person som har alldeles
för många uppdrag.
Vi är för dåliga på att berätta om de segrar vi gör lokalt. Såna segrar som knyter samman
kollektivet och skapar lojalitet. Och i sin tur underlättar mobilisering.
De som har det för bra för att orka engagera sig (men inte är en del av översta 1%)
För mycket interna konflikter och gnäll som får folk att ledsna och lägga av
Individuell och organisatorisk egoism

Regeringen är inte arbetarrörelsen, arbetarrörelsen är inte regeringen, socialdemokratin
är inte regeringen
Arbetarrörelsen är uppdelad i väldigt många olika organisationer som inte alltid har
samma övergripande tydliga projekt
Arbetsplats ombud bör få stora befogenheter. De är grunden till all utveckling inom
Fackligarörelsen.
Feministiska rörelsen, HBTQ-rörelsen, SACO,TCO och LO
Man vet inte längre vilka som är ”våra” frågor... våra frågor flyter ihop med högerns
frågor.
Segregation och rasism
Timbro
Trögflytande organisationer
Vi bjuder sällan in, öppnar inte upp. Välkomnar inte nya, erbjuder för lite utbildning,
för lite mentorskap.
Vi har lite kontrollbehov. Gör hellre själva ön att lämna ut ansvar.
Regeringen är inte arbetarrörelsen, arbetarrörelsen är inte regeringen, socialdemokratin
är inte regeringen
Måste vi ännu mer ner i skiten innan folk förstår och vill ha förändring?
Vi är ovana vid att bryta mark för att flytta fokus för samhällsdebatten. Vågar vi
utmana?
För mycket maktstrukturer, för mycket individen och jag jag jag
Massor
För mycket av att om jag ska lyckas måste JAG fixa det, för lite VI
Individuell och organisatorisk egoism

Vilka kan vi kroka arm med för att samla ”de 99
procenten”?
Andra folkrörelseorganisationer.
Andra intresseorganisationer.
Artister.
Författare
Den antirasistiska rörelsen
Den marknadiserade välfärden. Tex privata
sjukvårdsförsäkringar, fria skolvalet, välfärdsbolag.
Funkisrörelsen
Gräsrotsrörelser, de utanför de redan frälsta.
HBTQ-rörelsen
Hela fackföreningsrörelsen
Horace Engdahl.
TCO och SACO

Hyresgäströrelsen
Kyrkor, moskéer, synagogor
LO
LO/TCO
Miljörörelsen
Mångkulturella föreningar
Olika organisationer och engagemang såsom miljörörelsen, #metoo.
Enfrågeengagemang utifrån våra värderingar.
Peter Englund
Sara Danius
Skolorna

Vilka kan göra det svårare för oss att samla ”de 99
procenten”?
Alla som vill dela upp oss inom arbetarrörelsen i
vi och dom.
Annie Lööf
Betongrumpor
De 1%
De glömda, tysta!
De nyliberala krafterna i de liberala partierna.
Måste isoleras, vi ska stötta upp de socialliberala.
De som har intresse av att medelklassen har andra
lojaliteter, med den 1%
De som tror att man kan lösa miljöproblemen
utan att attackera ojämlikheten
Den marknadiserade välfärden. Privata
sjukvårdsförsäkringar, fria skolvalet, välfärdsbolag
t.ex.
Det finanspolitiska ramverket
Dom som tror att det bara finns ett svar på allt
och tror att det alltid är deras
Eget rädsla, inte mitt bord eller ansvar. Brist om
politisk medvetenhet.
Egoister som ser till sitt bästa, inte till ”allas”
bästa/välmående

Horace Engdahl
Karriäristerna
Klasshatare
Lobbyisterna
Mansbebisar

Facebook/fake news osv
Fake news!
Fascisterna
Finansdepartementet
Försvarare av status quo .

Medier

Globaliseringen

Miljöpartiet

Samhällsutvecklingen.

Nyhetsmedia

SD
SD.
Media.
PK-eliten
Soffliggare, orkar inte ens gå på möten

Nättroll
Nättrollen
Personer som vill kontrollera engagemang till att
Starka kapitalintressen.
hålla sig inom viss ram.
Policyprofessionella
Regeringskansliet

Åsiktskorridor i arbetarrörelsen. Karriärsossar

Demokratisera internet
Reflektion – vad fastnade ni särskilt för?:

Från källkritik till källtillit!
47 % möjliga allierade!

Vilka möjligheter ser du i stort?:
Att tillsammans gör vi skillnad. Fackets
grundidé kan förflytta berg!
Öka kunskapen om allt bra facket gör i
vardagen.

att vi inte alltid behöva börja i den svåraste ändan..vi
kan börja med de som står närmast
finns ju så stor möjlighet att agera snabbt

Hur man effektivt kan använda sociala medier för
omvärldsbevakning och inte hamna i bubblor som
bekräftar ens världsbild.
Knyta band med andra organisationer

Vilka möjligheter ser du för facket?:

Vad är det första du vill göra på måndag?:

Bygga nätverk och team för att bygga
Se möjligheter och se vad vi kan göra nu och på lång sikt. T ex
styrka i sociala medier.
skapa källtillit, hämta hem 47, insta, osv...
Stora, att påverka. Belysa både positivt och
orättvisor.
Bli aktivare på sociala medier
Plocka upp/lyft/uppmuntra även lokala o
utomfackliga initiativ. De är inte ett hot, de
är partners
Följa lite fler meningsmmotståndare
Inlägg på Facebook om något positivt som vi gjort.
Variera och demokratisera vem som
Berätta på sociala medier om att jag varit här och tagga Handels.
skapar innehåll till fackliga sociala medier Fortsätta ett offentligt samarbete med att ge pepp och cred till
kanaler - sociala medie takeovers av fler fackföreningsrörelsen och få fler unga att tycka att facket är coolt,
grupper inom facket (öka
relevant och livsnödvändigt.
representantarionen!)

Vår kamporganisation som motkraft till
antidemokratska rörelser.
Att jag har mycket att lära
Betalväggar leder till tvivelaktiga sajter
Standby människorna som vi behöver som vi
tidigare i morse fick höra från Rebecca att det
funkar med rätt argument

Dela med mig av det jag hört till mina kollegor hemma.
Internet som demokratiskt och solidariskt
redskap att bygga broar mellan rörelser.
Peppa mina kollegor
Börja jobba med de 47 procenten.
Försöka få de 47% mer aktiva på sociala medier och lyfta våra
frågor som är viktiga.
Fundera på hur vi fångar de 47 procenten!

Vad gör hat å hot med vår demokratin?
Vi kan göra mycket i det lilla. Tex smarta inlägg på
avdelningens fb-sida.

Redaktionskommitté, komplettera vår sociala mediaplan med nya
input. Inkludera fler, och annat.

Organisering

Vilken kamp utgår ni ifrån? Vilken/vilka frågor.
Klass

Trygga jobb. Bostad för alla

Antikapitalism - dämpa kapitalismens
mekanismer och konsekvenser, för reell
jämlikhet.

Klass och feministisk kamp

Alla har rätt till en god bostad till rimlig
kostnad

Arbetarnas rätt till trygga jobb!

Klass och kön

Feminism

Diskriminering

Klasskamp

Klasskamp!

Frihet, jämlikhet och solidaritet

Klasskamp

Rätt till trygga jobb.

För jämlikhet

Klasskampen

Rätten att klara sig på sin lön

Höja min röst som kvinna från förort

Respekt för mig som arbetarkvinna (utan högre
utbildning).

Synliggöra diskriminering och exkludering

Jämlikhet

Rätten att vara den man är

Feministisk klasskamp!

Klass

Trygga jobb

Klimatet

Klass

Trygga jobb!

Klimatet

Vad är den största utmaningen för idéburna
organisationer i framtiden?
Engagemang Makt Gemenskap

Samtal

Kamp

Förståelse

Solidaritet Förändring

Länkar_i_en_kedja

Förändring Styrka Kraft

Solidaritet Gräsrötter Kamp

Lära_sig_tillsammans

Gemenskap Intressegemenskap Inkldering

Starka_tillsammans

Otrygga_anställningar

Gemenskap Rättvisa Solidaritet

Styrka

Påverka

Gå_samman

Styrka

Samlad_kamp

Gå_samman

Styrka

Återvinna_kollektivet

Kamp

Tillsammans

Gemenskap Kamp Kraft

Kamp Gemenskap Solidaritet

Tillsammans Kamp Oåverka

Kollektiv_kraft

Kunskap

Samla_skola_påverka

Kraft

Lära_av_varandra

Förändring

Påverka

Hålla_ihop

Engagera_gräsrötterna Inte_förvalta_-_förändra
Utbilda
Makt

Samlas_runt_gemensamt_mål
Tillsammans

