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Demokrati är ett sätt att
leda så att människor får
komma till tals
för drygt femton år sedan skulle jag som ung
kulturproducent leda min första teaterproduktion. Jag hade läst manus och i samarbete med
regissören satt ihop ett konstnärligt team.
Produktions- och marknadsföringsplan var utarbetad. Jag hade stenkoll på varenda liten krona
vi blivit beviljade från Kulturrådet och kommu
nen. En av stadens scenkonstinstitutioner hade
förlänat oss ett blygsamt kontorsutr ymme i en
sidobyggnad där jag bland högar av gamla affischer och generalprogram inrättat ett kontor.
Repetitionerna startade och arbetet löpte på.
Men när jag kallade till produktionsmöte uteblev responsen.
– Det behövs inte, vi har redan avhandlat det
där. Igår kväll hemma hos mig, svarade regissö
ren kort.
Förvirrad undrade jag hur det kunde komma
sig och varför jag som producent inte fått delta.
– Vi bjöd ju in dig till soppkvällen men du
tackade nej.
Besviket fick jag inse att min önskan att ha strukturerade arbetstider var inget som förde produktionen framåt. I en värld av unga, idealistiska
konstnärer var engagemang liktydigt med flytande
gränser mellan arbete och fritid och uppriktigt
sagt: gränslöshet i största allmänhet.
Under åren har det blivit många uppdrag – inte
alla har utförts under riktigt så familjära former
som i det fria teaterlivet. Men frågan växte fram
”hur kan man leda så att man inte skrämmer bort
gamla eldsjälar och samtidigt locka nya stjärnor”?
Intressant nog är utmaningen att leda inom
ideella organisationer en sida av ett och samma
mynt: nämligen att såväl anställda som frivilliga
ofta är väldigt engagerade. I en sakfråga, i konsten
och eller vad nu hjärtat klappar för. Ofta har samma
människor också en auktoritetsskepsis som bottnar

i en föreställning om att ledarskap inte är förenligt med demokrati.
Jag menar att det är tvärtom. Demokrati är ett
sätt att leda så att människor får komma till tals.
Att fatta tydliga beslut på ett transparent sätt så
att medarbetarna vet hur de kan påverka. En god
demokrati kräver goda ledare som lyssnar, reflekterar och väger in, men som också klarar av att sätta
punkt för en diskussion och leda gruppen fram
till ett beslut, även om alla inte är överens. En stark
demokrati bygger på engagerade medborgare
som med nyfikenhet och öppenhet möts, kommer
samman och skaffar sig nya perspektiv. Bland dem
behövs kloka ledare som är intresserade både av
sin egen och andras utveckling och för relationer
som sådana.
I rollen som ombudsman/chef inom abf i
Uppsala län har jag en viktig uppgift i att beskriva folkbildningens styrka och förmåga för
politiker och tjänstemän.
En annan nog så viktig uppgift är att leda min
avdelning på ett sätt som motiverar och inspirerar
verksamhetsutvecklare såväl som cirkelledare.
Jag ska skapa förutsättningar och resurser för
medarbetarna, så att de i sin tur kan möta våra
medlemsorganisationer med nya idéer och handlingskraft. Så att alla ni som utgör abf i Uppsala
län känner att ni vill fortsätta utvecklas med oss.
Länge till.

Louise Ekdahl
Ombudsman/Chef
ABF i Uppsala län

FO TO: F E L I CI A S JÖGREN

FOTO: FELICIA SJÖGREN

Lär känna ABF i Uppsala läns
verksamhetsutvecklare
på sidan 28–35!
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E-sport & Folkbildning
KRÖNIK A AV MAR JO PALOK ANGAS:

Välkommen till Mugglarnas bildningsförbund!
Eva Högberg – cirkelledare och internationellt verksam konstnär
KRÖNIK A AV DAG THEL ANDER:

Vilken färg är du?
Mikael Malmaeus – miljöforskare och
engagerad i Klimataktion
Tvärfackliga utbildningar – en överlevnadsfråga för hela arbetarrörelsen
Annelie Johansson – artist, producent
och handledare för Loud Grrrl
Lär känna våra verksamhetsutvecklare
Det handlar om människors
makt över sina egna liv
Här är en ny vandringsled

Starta studiecirkel – steg för steg

Här finns ABF i Uppsala län

Detta program har tagits fram av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) i Uppsala län.
ABF är Sveriges största studieförbund och vi erbjuder studiecirklar, kurser,
föreläsningar och kulturarrangemang i landets alla kommuner. ABF är partipolitiskt
och religiöst obundet, men vi arbetar aktivt som idérörelse i överensstämmelse
med arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Ansvarig utgivare: Louise Ekdahl | louise.ekdahl@abf.se
Omslagsfoto: Felicia Sjögren | www.abf.se/uppsala |
/abfuppsala

5

VAR MED OCH SKAPA ETT
BÄTTRE SAMHÄLLE!

I Uppsala län ska du vara trygg, vem du än är – var du än bor. Under alltför
lång tid satsades det för lite på tryggheten och välfärden. Poliserna behöver
bli fler. Det behövs mer personal i skolan och vården – privatiseringarna
ska stoppas. Det går före skattesänkningar.
Vi är omkring 3000 partimedlemmar – i alla Uppsala läns kommuner –
som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i
internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt
engagemang gör skillnad. Vill du vara med?

KONTAKT: 018-65 66 40, UPPSALA@SOCIALDEMOKRATERNA.SE, SOCIALDEMOKRATERNAUPPSALALAN.SE

Laboremus är en del av det socialdemokratiska studentförbundet
S-studenter som organiserar socialdemokratiska studenter på universitet
och högskolor runt om i hela Sverige. Föreningen bildades 1902 och
har sedan dess kämpat för att vara en politisk kraft som står i ständig
opposition mot samhällets orättvisor.
Vi är en aktiv förening som träffas minst en gång i veckan, anordnar
föreläsningar, studiecirklar och trevliga diskussionskvällar. Ibland hittar
vi också på helt andra saker eller bara träffas och umgås. Välkommen
som medlem hos oss!
l a b o r e m u s u p p s a l a .w o r d p r e s s . c o m
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VÄLKOMMEN TILL
S-KVINNOR!

ARABISKTALANDE
S-FÖRENING
I UPPSALA (ATS)

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister
som ställer klasskamp, kvinnokamp och
den antirasistiska kampen sida vid sida.
Vi träffas på diskussionskvällar, föreläs
ningar och i studiecirklar i samarbete med
ABF. Vi genomför också olika manifestationer, främst om kvinnor och barns villkor.

En socialdemokratisk förening för arabisktalande
bildades i Uppsala hösten 2013. Föreningen har
nu över 100 medlemmar i Uppsala. Föreningar
finns även i Enköping och Tierp och planeras i
Heby och Knivsta. Det gemensamma är språket,
inte nationaliteten. Medlemmarna kommer från
många olika länder.

För mer information, kontakta Lena Hartwig:
lenahartwig100@gmail.com eller My Lilja:
my.lilja@pol.uppsala.se

Vill du veta mer?
Kontakta Abbas Al-janabi
(ordförande i ATS):
Tel: 070-300 11 87, E-post:
abbas98@yahoo.com
facebook.com/uppsalaat

lite rödar e,
lite grönar e!

Socialdemokrater för tro och solidaritet
vill förändra! Och vi ger inte upp. Om en
human flyktingpolitik. Ett samhälle fritt från
rasism. En fredligare värld utan vapenexport.
Miljöhänsyn som alltid går före vinstintressen.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
kämpar för ett samhälle för alla! Jämlikhet,
konsekvent feminism, internationell solidaritet och ett jordklot vi stolt kan lämna över till
kommande generationer.
Vår övertygelse om människors lika rätt och
värde bottnar ofta i en gudstro. Men du behöver
inte tro på gud för att tro på vår politik.

Är du också lite rödare, lite grönare? Tänker
inte du heller ge upp? Läs mer, och bli medlem,
på www.trosolidaritet.se, eller kontakta
Uppsalagruppens ordförande Loa Mothata
så får du veta mer om höstens program:
loa.mothata@telia.com, 070-468 05 12
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E-sport &
folkbildning
TEXT: ANDREA HILLGREN FOTO: FELICIA SJÖGREN

e-sporten har exploderat världen över och
lockar tusentals personer till större evenemang som erbjuder utveckling inom
spelande, teknik och data. Studieförbunden
har sett behovet av att tillsammans med
deltagarna strukturera lärandeprocessen
och erbjuder studiecirklar och material av
varierande form för e-sportare och
dataspelare. Ämnet e-sport och bildning har
länge varit kontroversiellt – kan spelande
verkligen leda till gemensam kunskapsutveckling hos gemene man och räknas som
folkbildning?
Heidi Rasmussen är fritidsledare på
Brantingsgården och medgrundare till
föreningen Ludos Gaming som engagerar
unga spelare. Hon ser hur E-sporten har
varit ett viktigt verktyg i ungdomarnas
organisering och utveckling.
– Det började med att jag frågade ungdomar vad de gjorde på fritiden och fick
svaret att många satt ensamma på rummet
och spelade. De sa att de gärna skulle spela
tillsammans om de fick chansen att göra det
och så bildade vi föreningen. Sedan dess har
vi haft flera lan som ungdomarna tillsammans har organiserat.
Är det utvecklande att spela datorspel?
– Det kan det absolut vara. Du utvecklar
koordination och samarbetar ofta som
lagspelare.
Är e-sport förenligt med folkbildningen?
–E-sport och bildning går hand i hand, det
handlar inte bara datorspelande utan också
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organisering, att bygga lan och att lära sig
att till exempel bygga datorer och streama.
Det gör man bäst i grupp.
Hur hoppas ni utveckla Ludos Gaming
framöver?
– Vi vill bygga broar till e-sporten för de
som inte hittat till den gemenskap vi kan
erbjuda, exempelvis vill vi nå fler tjejer och
anordna riktade lan och evenemang för att
kunna göra det. Där hoppas vi på ett gott
samarbete med bland annat abf.
Charlotta Nellgård, nationell samordnare
för kulturell verksamhet på abf-förbundet,
pekar på att e-sportens hybrid mellan idrott
och kultur är en anledning till svårigheten
att implementera den hos abf. Även de
regler abf har om fysiska träffar krockar
med spelandet som ofta görs enskilt.
– abfs ingång till att börja arbeta med
E-sport och den digitala kulturen är insikten
att det sker mycket folkbildning inom dessa
verksamheter. Dessa fungerar kanske inte
alltid som abf är vana vid.
Hon menar att abf kan vara en smula
fyrkantigt i hur folkbildning ska genomföras
och att mallen inte alltid passar in i den
digitala kulturen.
Hur ska ABF arbeta med att närma sig
e-sporten?
– Ett första steg är att lyssna och tänka att
abf har mycket att lära sig från den mycket
mer digitala e-sportsrörelsen. Ett sätt som vi
idag kan samverka kring är lan-verksamheten och arrangörskapet.
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Afarerna är ett boskapsskötande folk som lever på Afrikas horn
i länderna Djibouti, Eritrea och Etiopien. Föreningen har som mål att,
genom ett omfattande internationellt samarbete, informera om livet i afarområdet
och driva projekt för att förbättra situationen för afarfolket. Vi arbetar med
information för att uppmärksamma världen på afarernas situation genom seminarier,
informationsmöten, utställningar, en hemsida, en facebookgrupp m.m.
VI ARBETAR MED KONKRETA PROJEKT PÅ AFRIKAS HORN FÖR ATT:

• bekämpa analfabetism bland både barn och vuxna
• bekämpa kvinnlig könsstympning, tuggande av drogen khat och andra skadliga traditioner
• stödja hälsocenter, vaccinationskampanjer m.m. för att bekämpa sjukdomar
• med vattenförsörjning och skogsplantering förbättra livssituationen för människor och skydda miljön
• utveckla det afariska skriftspråket för att bekämpa analfabetism och skapa
förutsättningar för dokumentation av kulturen
• nedteckna sagor och uråldriga muntligt traderade berättelser i samarbete med UNICEF och andra
biståndsorganisationer på Afrikas horn för att bevara den unika kulturen hos afarfolket.
VI ARBETAR OCKSÅ MED KONKRETA PROJEKT I SVERIGE FÖR ATT:

• främja integration genom ökad kunskap om reproduktiv hälsa och bekämpa skadliga
traditioner såsom kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat våld m.m.

Är du intresserad av vårt arbete kan du stödja oss genom att sprida information till
dina vänner och genom att bli medlem. Medlemsavgiften är 200 kr per år och går till den
verksamhet som beskrivits ovan, Pg 480 33 73 – 2, ange namn och adress eller e-postadress.
För mer information besök vår hemsida: www.afarfriends.org vår facebookgrupp
”Afar friends” eller maila till: info@afarfriends.org
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DIABETESFÖRENINGEN
...slår hål på myten och fördomar, ger stöd
åt forskning och påverkar beslutsfattare.
Vi sprider kunskap för den som lever med
diabetes och blir en mötesplats för människor
i samma situation. Det kan vara skönt att
träffa andra i samma situation och utbyta
tips och erfarenhet eller att bara umgås.
Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst.
Stöd oss genom att bli medlem!
Medlem blir du via vår hemsida:
www.diabetes.se
Telefon: 070-649 31 30
E-post: enkopinghabo@diabetes.se

Dyslexiförbundet arbetar för alla med
dyslexi och dyskalkyli. Vi erbjuder rådgivning
och stöd, sprider information och ordnar
aktiviteter för våra medlemmar.
KONTAKT:
uppsala_lan@dyslexi.org, 0706-05 67 45
Kungsgatan 64, 75318 Uppsala
Facebook: ”Dyslexiförbundet Uppsala län”
www.dyslexi.org/foreningar/uppsala

Dyslexiförbundet
i Uppsala län

13

Välkommen till
Mugglarnas Bildningsförbund!

KRÖNIKA

TEXT: MARJO PALOKANGAS FOTO: AMANDA KÄLVEMARK
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i höst har vi kurser i astrologi, försvar mot
svartkonster och trolldryckskonst. Nej,
ursäkta, nu kollade jag i fel papper, det där
var schemat jag hade mitt sista år på Hogwarts.
Det här är ju abfs programkatalog för hösten
2018. Ber så hemskt mycket om ursäkt!
När jag ändå har er på tråden, visst är det
oroande det som händer i världen? Jag tror
ni brukar kalla det högervindar – men det är
dementorer, ohyggliga varelser som trolldomsministeriet släppt lös och tappat
kontrollen över. De glider runt över jorden
och suger i sig lycka och folks själar. Det är
min fasta övertygelse att alla mål inte helgar
medlen, även om man kan vara frestad till
kortsiktiga lösningar och populism för att
skydda sig mot fienden. Det är att leka med
elden, eller ja, iskylan... Fascism och
nationalism har en förmåga att få fäste i
samhällen där kylan trängt ut värmen, det
blir självförstärkande.
Men nu målar jag upp ett alldeles för
mörkt scenario här! Voldemort, liksom hans
föregångare Grindelwald är ju redan besegrade! Fascismen är krossad! Vet ni hur det
gick till? Jo, genom kollektiv organisering.
Har ni inte läst Harry Potter-böckerna? Då
är mitt tips att göra det. Min personliga
favorit är Harry Potter och kollektivet som
organiserar sig. Den sammanfattar det som
finns lite utspritt i böckerna. Den beskriver
vikten av solidaritet, vänskapens starka
band och om ensamhetens och isoleringens
förödande konsekvenser. Den är tydlig med
att alla behövs i kampen – slutstriden –
magiska (trollkarlar och häxor, mugglar
födda som ynkar), husalfer, jättar och
kentaurer. Förresten, den åttonde boken har
nog inte kommit ut hos er icke-magiker än.
Synd, den som är så matnyttig. Nåja, håll
utkik i boklådorna.

Boken beskriver vad vi behöver göra för
att inte återgå till hur det var innan Voldemort och Grindelwald lyckades härska. Med
andra ord: hur vi kan undvika att skapa ett
samhällsklimat som det som rådde när
Hitler kunde söndra och härska, jag menar
Voldemort. Jag skulle säga att det bara är en
tidsfråga innan nästa plågoande är på väg,
både i er värld, som i trollkarlsvärlden. Det
är hög tid att organisera sig! Tur att vi kan
göra det tillsammans utanför statens institutioner eftersom de har visat prov på att
kunna vara bräckliga byggen som snabbt kan
korrumperas. Det är viktigt att hitta varandra och lära av varandra. Det finns så många
sätt att organisera sig på, och kom ihåg, ingen
kan göra allt själv! Det är faktiskt en illusion
att någon skulle vara den utvalda. Vi har alla
valet, det ligger hos oss.

NEUROFÖRBUNDET
UPPSA L A- K NI VSTA

PROGRAM

HÖSTEN 2018
• Bokcirkel
• Skrivarcirkel

Kom och delta i vår
Skapa-verksamhet,
var och en med
sina arbeten.

Vi träffas varannan torsdag
med start v. 35, 30/8 2018
kl. 13.00-16.30 på Föreningsgården Ekolnsnäs.

• Målar- och
hantverkscirkel
• Föreläsningar om
neurologiska sjukdomar
• Medlemsträffar med
inbjudna politiker
• Medlemsträffar
med mat och
underhållning

Vi håller med kaffe/Te + socker.
Övrigt fika får man ta med själv.
Vi träffas 8ggr/termin för en
kostnad av 250kr/termin.

Tel. 018 490 23 23
E-post: ekolnsnas@gmail.com
www.ekolnsnas.se

Kungsg. 64, 753 18 Uppsala
Tel: 018-56 09 26
E-post: neuro@c.hso.se
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Eva Högberg
– cirkelledare och internationellt
verksam konstnär

I mitten av 70-talet hittade Eva Högberg en liten oansenlig tygtavla på en
julmarknad, där gamla saker från det psykiatriska sjukhuset skulle avyttras.
Tavlan föreställde en kvinna med nakna fötter och brudslöja, och hade till
verkats av en okänd patient på sjukhuset. 40 år senare, i juni 2016, hade
Eva vernissage för utställningen “Konstnär okänd – en saga om kärleken”,
inspirerad av tavlan från julmarknaden.
TEXT: PÅHL SUNDSTRÖM FOTO: FELICIA SJÖGREN / CRISTINA KARLSTAM

den som besökte “Konstnär okänd” på Köttinspektionen i Uppsala möttes av en sex meter
hög barfotabrud, från vars huvud en enorm
trädkrona strålade ut.
– Installationen var en hyllning till den här
personens längtan. Tavlan har ju följt mig
genom livet, och jag har funderat mycket över
vem hon var som skapade bilden. I konsten
möttes våra drömmar äntligen.
Förutom ett stort antal utställningar i
Sverige har Eva också uppmärksammats internationellt, och har de senaste åren ställt ut i
bland annat Japan, Sydkorea och Marocko.
Hon har också deltagit i konst- och filmfestivaler runt om i världen.
– Utomlands, särskilt i Asien, är det vanligt
att konststudenter dyker upp och vill hjälpa
till, vilket är praktiskt när man gör stora
skulpturala installationer. Som den fem meter
höga träraketen med tillhörande rymdbas jag
byggde i Sydkorea under 2012.
Våren 2018 tilldelades Eva Uppsala kommuns
arbetsstipendium. Juryns motivering löd bland
annat: “Fantasin, kärleken och människans
kropp är till synes gränslösa i Eva Högbergs
verk. Blodkärl och trädens grenar växer in i
varandra och ut i universum”.
Till vardags är Eva cirkelledare på
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rsmh-föreningen Lindormen i Uppsala, där
hon vägleder deltagarna i konstnärligt
skapande, dokumentärfilmande och har en
liten sånggrupp.
– Här finns det många superbegåvningar,
men vissa har kanske fått lite hinder i livet.
Jag försöker att lyssna in och se människorna,
och utgår alltid ifrån vad de själva vill göra,
lite som en öppen verkstad. På Lindormen är
alla lika mycket värda. Det är det fina med
folkbildningen, att alla ska ha lika mycket att
säga till om. Jag känner mig hemma på
Lindormen, där finns ärligheten, man pratar
om problemen direkt utan omvägar. Här är
ingen fråga för liten eller för stor. Det känns
som att livet pågår här.
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》S E D D I V Å R D E N !《

HjärtLung i Uppsala är en ideell patient
förening för Dig som upplevt eller har hjärteller lungsjukdom. Vi stöder eftervården genom
friskvårdsaktiviteter med bl.a. golvgympa
vattengympa cykel och styrketräning. Aktiviteterna är anpassade för hjärt-och lungsjuka,
alla deltar efter egen ork och förmåga. Vi anordnar kurser, informationsträffar och tematräffar, vid tematräffarna bjuds expertis in som
föreläsare. Du kan delta i samtalsgrupp som
leds av hälsocoach för att genomföra förändringar till ett sundare liv i vardagen. Vi har också
regelbundna medlemsmöten där vi umgås
och delar våra erfarenheter med varandra.

Föreningen i Uppsala tillhör Riksförbundet
HjärtLung. Som medlem får du vårt Medlemsblad och även Riksförbundets tidning
Status. HjärtLung arbetar både lokalt och
nationellt med opinionsbildning för bättre
sjukvård och livsstilsförhållande för personer
med Hjärt- eller lungsjukdom. Vi är obundna
såväl politiskt som religiöst.

WWW.HJART-LUNG.SE/UPPSALA
KUNGSGATAN 64, 753 18 UPPSALA
TEL: 018-56 09 00. FAX: 018-56 09 01
E-POST: INFO@UPPSALA.HJART-LUNG.SE

Synskadades Riksförbund

Enköping
2018

Roden Square Dancers finns i Östhammars
kommun sedan 1996. Föreningens målsättning
är att ha kul och lära medlemmarna modern
amerikansk squaredans som dansas i hela
världen på samma sätt. Man får motion för både
kroppen och knoppen och det passar alla åldrar.

11/9 • NTF, Drottninggatan 1, kl 13
9/10 • Nysynskadeträff, Sandbrog. 2, kl 13
13/11 • Halvårsmöte, Drottninggatan 1, kl 13
11/12 • Jultallrik (Plats och tid ej bestämt ännu)

Vi håller våra kurser i Norrskedika Bygdegård.
Kursstart onsdag 5/9. Första 3 gångerna gratis!
Inga förkunskaper, kom i par eller ensam.

12/2 • Månadsträff, Drottninggatan 1, kl 13
12/3 • Årsmöte, Drottninggatan 1, kl 13
9/4 • Månadsträff, Drottningatan 1, kl 13
14/5 • Månadsträff, Drottninggatan 1, kl 13
11/6 • Månadsträff, Drottninggatan 1, kl 13

VÄLKOMNA!
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Eventuella förändringar kan ske!
För frågor kontakta Arne Sundvall på
072-853 91 91 eller enkoping@srf.nu

M E R I N F O R M AT I O N : W W W. RO D E N S Q D. S E
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Vilken färg är du?
TEXT: DAG THELANDER FOTO: STAFFAN AXELSSON

toleranta.
Och det låter väl sympatiskt? Ändå skaver
teorin i sin avsaknad av makt- och situations
analys. Är det verkligen i första hand individernas personligheter som avgör hur
arbetsplatsens roller fördelas? Vem som
bestämmer, vem som låter lusten styra, vem
som ses som auktoritet och vem som är
följsam och, med varierande grad av entusiasm eller motstånd, gör
som den blir tillsagd?
Jag kan jämföra med
mitt eget randiga liv. Som
konstnärlig ledare för en
frigrupp är jag superröd.
Jag tänker ut vad som ska
göras och ser till att det
blir gjort. Som regiassistent eller på något av
mina otaliga brödjobb
har jag säkert uppfattats
vara grön som en paprika.
Vag, hygglig, reaktiv. Vad
har jag haft för andra
möjligheter? Hur agerar
en gul städare? En röd
praktikant?
Men mitt bästa bevis
för att något är ruttet i tankebygget är detta:
Av alla män (trist men sant) i varierande
ålder som försökt övertyga mig om bokens
förträfflighet har samtliga identifierat sig själva
som röda. Ingen har sagt: Jag har alltid känt
mig som en menlös hjordmänniska och
äntligen förstår jag varför. Nej, de älskar
Eriksons bok för att den bekräftar vad de
länge misstänkt: Att just de är födda ledare
och att arbetslagets problem beror på alla deras
gröna trögkorvar till kollegor, essensiellt oförmögna att drabbas av en vision eller jobba hårt.
De tränger upp mig i ett hörn på afterworken och säger: Du har väl läst Omgiven
av idioter? Jag tänker: Nej men jag kan
relatera till titeln.

KRÖNIKA

varje cirkelledare vet att organisera är
svårt. Att få en grupp att fungera och dra åt
samma håll kan ge den tuffaste sömnlösa
nätter. I alla tider har detta skapat en längtan
efter enkla lösningar. En halvvetenskaplig
föreläsarindustri av män med powerpoints
tjänar miljarder på denna längtan.
Populärast och enklast av alla teorier just
nu är den som lanserats av ledarskapscoachen
Thomas Erikson i boken
Omgiven av idioter. Med
en halv miljon sålda ex
bara i Sverige, och hyllplats på Pocketshop motsvarande hela deras
klassikerbestånd, är det
uppenbart att Erikson
träffat en nerv.
Innan jag förklarar
varför jag ändå menar att
Omgiven av idioter är ett
stort larv och tangerar
fascism ska jag snabbt
presentera dess populära
innehåll.
Erikson utgår från en
modell för personlighetsanalys utvecklad av
psykologen William Moulton Marston. Enligt
denna kan människor delas in i fyra färger:
Röda, gula, blå och gröna. Röda personer är
ledartyper som brinner för makt och resultat.
Gula är kreativa och skyr allt tråkigt. För blå
personer är perfektion och omsorg om
detaljen första prioritet medan de gröna, som
är vanligast, inte bryr sig speciellt om någonting alls utom att ha trevligt och att ingen ska
bli arg. Många har två färger i sig och är till
exempel rödgula eller grönblå. Utifrån
skillnaderna i personlighet kan sedan de
flesta konflikter förklaras. Gröna personer
tycker att röda är otrevliga, blå personer
tycker att gula slarvar och så vidare. Om vi
förstår hur olika vi är antas vi också bli mer
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Mikael Malmaeus
– miljöforskare och engagerad
i Klimataktion

TEXT: MIKAL STYRKE FOTO: LENA SOHL

klimataktion bildades 2008 och har i dag
ca 500 medlemmar, med lokalgrupper i
Uppsala, Halmstad, Stockholm och Sundsvall. I våras genomförde Klimataktion bland
annat en debatt på Uppsala Stadsbiblioteket
med titeln ”Vem tar i praktiken ett klimat
ansvar”, där kommunens klimatpolitik
synades i sömmarna, genom en debatt med
Uppsalas politiker.
Mikael Malmaeus, till vardags miljöforskare på ivl Svenska Miljöinstitutet, är ideellt
engagerad i Klimataktion – som han var med
att starta lokalt och nationellt under 2008.
– Som forskare hade jag länge oroat mig
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för just klimatfrågan, och var frustrerad över
att så lite hände i samhället och inom politiken för att konfrontera klimathotet. Det
började röra på sig i aktivistvärlden runt
2007 och då hakade jag på direkt.
Klimataktions syfte är att informera och
bedriva studier om klimatförändringarna
och åtgärder mot dessa genom folkbildning,
opinionsbildning, publicistisk verksamhet
och påverkansarbete. Klimataktion har också
en mobiliserande funktion och genomför
regelbundet manifestationer och aktioner.
Arbetet sker i tätt samarbete med den internationella klimatrörelsen.
– Vi behöver utbilda och övertyga politiker
och beslutsfattare om vikten att agera i
klimatfrågan – och hur detta kan göras. Men
vi vill också kanalisera det folkliga stödet för
dessa åtgärder. Demokratin står och faller
med engagerade och informerade medborgare, enligt min mening. Klimatfrågan är
faktiskt ett väldigt bra exempel på detta,
eftersom politiker kommer undan med dålig
politik därför att alla inte genomskådar den.
Det är mycket greenwashing, mycket slå sig
för bröstet över småsaker, och det är viktigt
att vi medborgare förstår – och visar att vi
förstår – att det som görs är långt ifrån tillräckligt om vi ska kunna hantera klimatutmaningen.
Framöver kommer Klimataktion att
anordna fler evenemang på Stadsbiblioteket
i Uppsala, bland annat en föreläsning om
att semestra klimatvänligt i Europa. Utöver
detta deltar organisationen i nätverket
Uppsala Klimatprotokoll för att påverka
lokalpolitiken på olika sätt.

VÄLKOMMEN TILL
OCD-FÖRBUNDET
Svenska OCD-förbundet arbetar
intressepolitiskt och är medlem i
Funktionsrätt Sverige. Vårt arbete
syftar till att stödja och förbättra
livsvillkoren för barn, unga och
vuxna med OCD/tvångssyndrom
och deras närstående.
OCD är en dold folksjukdom. Vi vill
öka kunskapen om tvångssyndrom,
som inkluderar både tvångshandlingar och tvångstankar, till allmänheten, men också till personal inom
vård, skola och andra verksamheter
som möter människor. Därför erbjuder
vi utbildning för att ge möjlighet till
tidig upptäckt, stöd och behandling.
I OCD – Uppsalaföreningen anordnar
vi föreläsningar, stödgrupper och
medlemskvällar.
Kontakta ordförande i Uppsala
lena.nilsson@ocdforbundet.se
för att boka föreläsning, delta i
studiecirkel, stödgrupp eller i vår
ungdomsgrupp. Du kan också
kontakta OCD-förbundet för mer
information och medlemskap:

Välkomna
till oss!
Praktisk aktivism
och temasamtal
utifrån socialism,
feminism och
ekologisk
hållbarhet.
Vi har öppet varje
måndag och torsdag
18–20 i vår lokal i
ABF-huset, Bondegatan 2 i Tierp.

OCDFORBUNDET.SE

Vänsterpartiet i Tierp
www.tierp.vansterpartiet.se
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Tvärfackliga
utbildningar
– en överlevnadsfråga för
hela arbetarrörelsen

TEXT: JENNY BENGTSSON ILLUSTRATION: EMILIA SABERSKI

”vad är det minsta man får tjäna i Sverige?”
Frågan slungas ut över en, till synes,
skapligt brokig skara människor i rummet.
Där sitter ett gäng medelålders snickare och
plattsättare, ett par unga tjejer från en lokal
frisörsalong, några restauranganställda,
industriarbetare, ett par elektriker och en
lärling, flera kassörskor och en väktare. Vid
första anblick har de kanske inte så mycket
gemensamt men så är det bara dag ett på
den fackliga grundutbildning de ska gå.
Under dagarna som följer kommer det visa
sig att de har mycket mer gemensamt än
de trott.
”Menar du per timme?”, frågar en av
deltagarna.
”Eller månadslön?”, kontrar en annan.
”Som att man ens får någon månadslön”,
lägger en tredje till med bitter ton.
Samarbetet mellan abf, lo-distrikten och
förbunden är ovärderlig när det gäller att få
till stånd utbildningar för fackliga medlemmar och blivande fackliga medlemmar. abf
sköter administrationen och facken gör vad
de är bäst på – rekryterar. Handledarna,
som också själva kommer ur arbetarleden
och har engagerat sig fackligt, håller
utbildningar för att sporra fler att också
engagera sig på sina egna arbetsplatser. Och

behovet av utbildning är stort. Arbetsmarknadskunskap och kunskap om de lagar och
regler som gäller i arbetslivet är ingenting
som lärs ut i skolan i den utsträckning som skulle behövas, om ens alls. Istället
ligger det i princip helt på fackföreningarna
att utbilda arbetare om vilka rättigheter de
har och kan kräva.
Fackliga utbildningar är viktiga, inte minst
för att det är en överlevnadsfråga – inte bara
för fackföreningsrörelsen, utan för hela
arbetarrörelsen - att arbetstagare vet vad de
har rätt till. Den svenska arbetsmarknadsmodellen, där arbetstagare organiserar sig
i arbetstagarorganisationer som gör upp om
villkor och löner med arbetsgivare som
organiserat sig i arbetsgivarorganisationer,
kan inte fungera utan att kunskaperna finns
hos båda parter. Här har fackföreningarna
mycket att göra. Sveriges arbetsplatser
behöver ögon med facklig skärpa eftersom
ingen annan kan veta om vad som händer på
plats, hur villkoren faktiskt är och hur arbets-
tagarna mår, än de som själva arbetar där.
Arbetstagare som inte vet sina rättigheter
har svårt att hävda dem gentemot sina
arbetsgivare, medan de som vet vad de har
rätt till och vet hur de kan göra för att kräva
och få igenom ännu mer har allt att vinna.
FORTS. PÅ NÄSTA SIDA
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FORTS. FRÅN
FÖREGÅENDE SIDA

Samarbetet mellan abf, lo och lo-förbun
den är ytterst värdefullt i detta. Att planera,
rekrytera till, genomföra och följa upp efter
fackliga utbildningar är inte helt enkelt,
men tillsammans har man upprättat riktlinjer som beskriver hur jobbet ska göras.
Och kanske viktigare - varför: ”en stark
fackföreningsrörelse behöver väl utbildade
medlemmar och förtroendevalda för att
ständigt utveckla det fackliga arbetet”.
Arbetslivet ser olika ut för arbetstagare
inom olika branscher och villkoren skiljer
sig väsentligt åt. För förbunden som rekryterar gäller det att samordna sig kring vilka
ämnen som ska tas upp och få deltagarna att
se det fina i att lära sig med varandra, trots
olikheter. I grunden handlar det om vanlig
hederlig solidaritet - inte bara med de egna
arbetskamraterna, utan även med resten av
arbetstagarna på arbetsmarknaden.
Att rekrytera till facklig utbildning är
inte en insats som ger resultat bara i själva
utbildningstillfället. Snarare är det en tid
efter utbildningen som resultaten märks, då
deltagarna hunnit smälta kunskaperna och
organisera sig vidare på sina arbetsplatser.
Många som fått lära sig grunderna i varför
organisering är viktigt, vilka rättigheter
man har och hur man kan förändra sin
arbetsvardag väljer sedan att ta steget och
engagera sig fackligt.
När utbildningen avslutas och deltagarna
går ut ur salen gör de det med glöd i ögonen,
huvudena högt hållna och med nävarna,
bildligt talat i all fall, knutna. Under veckan
har de fått verktyg att kunna påverka sina
liv. För sig själva och för sina arbetskamra
ter. Den brokiga skara de först såg ut som
har sammanförts. De är arbetare, de bor i
samma del av landet, de flesta i samma stad,
och de är förbannat trötta på att bli lurade
på lön, villkor och tid. Och det minsta man
får tjäna i Sverige, i timmen eller i månaden,
eller hur det nu var? Det är noll. Det finns
ingen minimilön i svensk lag, vilket deltagarna nu också vet. De löner som finns är resultatet av organisering och facklig kamp. Ska
de bli högre krävs mer sånt, och ännu mer
utbildning.
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Vi är undersköterskor och bilmekaniker. Vi jobbar
i restauranger och i butiker. Du hittar oss på
skolbespisningar, förskolor och fabriker. Totalt
är vi omkring 1,5 miljoner medlemmar. Vi jobbar
fackligt och politiskt för ett bättre arbetsliv.

LO och samtliga förbund är medlemsorganisationer i ABF och
vi har en lång tradition av samarbete kring fackliga studier.
www.lo.se
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Annelie
Johansson
– artist, producent och
handledare för Loud Grrrl
TEXT: PATRIK SPORRONG FOTO: ELIAS ASSAR GUSTAFSSON

Vi får tag i en stressad Annelie när hon precis
håller på och förbereder sig inför en spännande resa och ber henne presentera sig.
– Jag heter Annelie Johansson och är från
Göteborg. Är frilansande musiker, låtskrivare
och producent. Driver framförallt det egna
soloprojektet annelie och är just nu är på väg
till min första turné i Mexiko!
Hur upptäckte du Loud Grrrl och vad har
det gett dig?
– Jag började som handledare för Loud
Grrrl i Göteborg år 2010 om jag minns rätt,
jag blev tillfrågad av min f.d. kollega och
dåvarande klasskompis Peter Dahlin om att
börja handleda och hjälpa till att starta upp
band i abf Göteborgs Loud Grrrl-repa.
Genom Loud Grrrl lärde jag mig att det finns
så många människor som håller på med
musik, många fler än de som syns i studie
förbundsstatistiken (vita medelålders
rocksnubbar). Jag lärde mig också att jag
själv kunde lära mig nya saker genom att
initiera läroprocesser för andra inom
musiken. Jag blev också bättre på att förstå
ackordsuppbyggnader och att skruva på
gitarrförstärkare.
ABF i Uppsala Län har precis startat upp Loud
Grrrl, har du några goda råd/tips att ge oss?
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– Grattis Uppsala, detta kommer att bli
grymt! Ett fint tips är att efterfråga vad som
önskas och se efter vilka behov som finns. På
så sätt får ni ett projekt som anpassas efter
målgruppen istället för tvärt om. Kolla vad
folk vill göra; gå ut med frågor kring vilka
typer av workshops eller inspirationsträffar
som önskas. Känn av intresset för specifika
instrumentgenomgångar och vem ni kan
hyra in som håller i en sådan. En annan höjdare är att ha en allmän basal teknikgenomgång av en replokal, där alla kan ta chansen
att gå igenom hur ett pa funkar, hur du får
dist i en förstärkare – eller hur du kopplar in
en mick och fixar ett gött reverb.

...är ett projekt i ABFs regi, med syfte
att de som definierar sig som tjejer/
kvinnor/tanter och transpersoner skall
ha större möjlighet att spela musik på
egna villkor. Loud Grrrl ingår som ett
projekt under 50/50-nätverkets satsning
för en jämställd musikscen, samt under
ABFs egna D.I.Y- koncept.
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Lär känna våra
verksamhetsutvecklare
Samtliga studiecirklar hos ABF startas i nära samarbete med en verksamhets
utvecklare som alla har olika specialområden. Här följer presentationer
av alla verksamhetsutvecklare i Uppsala län som ger sin egna syn på värdet
av folkbildande insatser.

TEXT: ANDREA HILLGREN/LOUISE EKDAHL FOTO: FELICIA SJÖGREN

Andrea
Hillgren
andrea hillgren är verksamhetsutvecklare i
Uppsala, med ansvar för all form av ungdomsverksamhet.
Hur började du din anställning på ABF?
– Eftersom jag repat med mitt band Fayenne på
Musikfabriken under ett par år kändes det som om
jag blivit bekant med organisationen. Därför kändes
det naturligt att söka när avdelningen under sommaren 2017 utlyste en tjänst på kontoret. Det var
en kombinationstjänst av administratör och verksamhetsutvecklare. När jag blev erbjuden tjänsten
tackade jag ja. Efter ett tag valde man att renodla
rollen mer mot verksamhetsutvecklare vilket var min
smala lycka! Administrationsdelen saknar jag inte.
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare
för dig?
– Min uppgift, som jag tolkar den, är att på ett
kreativt och pedagogiskt sätt bygga ingångar till
folkbildningen för våra deltagare. Jobbet är ungefär så roligt som jag föreställde mig då för ett år
sen när jag sökte men är samtidigt också mer
krävande och utmanande än jag föreställde mig.
Det handlar om att hitta balansen mellan att vara
lyhörd för deltagarnas önskemål och behov men
samtidigt med mild hand driva processerna framåt.
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Jag kan uppfatta att det omgivande samhället har
rest rätt höga trösklar in till de traditionella bildningsformerna. Det kan förvisso borga för en slags
kvalitet men kan samtidigt exkludera människor
som kanske inte har den bakgrund eller det självförtroende som man uppfattar krävs för att komma
in i de fina salongerna. Folkbildningen är inkluderande på ett helt annat sätt och det vill jag att deltagarna ska känna i kontakten med mig.
Ge ett exempel på ett samarbete som du tycker
fungerar extra bra.
– Rollspelscommunityt. Det finns ett driv och ett
tänk kring bildning som jag känner att jag och deltagarna delar vilket är väldigt roligt. Rollspel är en
intressant aktivitet i det att spelarna kan bygga
egna världar där allt är möjligt och man tillsammans
problemlöser för att komma vidare i spelet. Jag ser
också framemot att få fördjupa samarbetet med de
politiska ungdomsförbunden och där öka förståelsen för hur politik och folkbildning samverkar.
Varför arbetar du på ABF och inget annat
studieförbund?
– Jag har själv växt som människa och musikut
övare genom att ha erbjudits ett sammanhang i
abf:s regi. Jag vet vad det kan betyda för en
människa och för en grupps utveckling att organisera sig tillsammans med andra som delar ens
intressen. Det är oerhört viktigt att få uppleva att
du har en plats i tillvaron och att det finns framtidsutsikter för alla. abf:s värdegrund bottnar i arbetarrörelsen som jag tycker är ett bra exempel på
att samhället går att förändra till det bättre.

Hamad
Issa
hamad issa är verksamhetsutvecklare i Enköping,
Håbo och Heby och arbetar som integrationssamordnare för hela länet. Han ansvarar för verksamhetsutveckling inom pro, hso och etniska
föreningar.
Hur började du din anställning på abf?
– Som nyanländ i Sverige grundade jag och några
vänner föreningen Afarvänner i Nyköping år 1994
i samarbete med abf Södermanland. Det samarbetet ledde till ett gemensamt projekt i Etiopien
där vi startade en internatskola för barn i Gawani,
en by i den afariska delstaten i Etiopien. Skolan är
nu övertagen av den afariska skolmyndigheten i
landet. Efteråt flyttade jag till Uppsala för att plugga
internationell administration och tog med mig
Afarvänner hit. Tillsammans med abf i Uppsala
län inledde vi ett projekt mot analfabetismen i
landet Djibouti med vår lokala systerorganisation

Gunnel
Eriksson
gunnel eriksson är verksamhetsutvecklare i
Tierp, Älvkarleby och Uppsala. Hon ansvarar för
verksamhetsutveckling inom pro, hso och keramik.
Hur började du din anställning på ABF?
– Jag började som praktikant på abf Norduppland
som bestod av Tierp och Älvkarleby kommun år
1997. Sedan dess har jag arbetat som administ
ratör för hälsoprojektet Livet är ditt, som arvoderad
cirkelledare för så väl data- som matematikkurser
och som ombudsman för abf i Östhammar. Jag
blev verksamhetsutvecklare i Tierp när abf-avdelningarna så småningom enades till abf i Uppsala
län 2008.
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare
för dig?
– Att få vara med och följa när människor lär sig

udc samtidigt som vi samordnade det splittrade
afariska skriftspråket på plats här i Sverige. År
2013 fick jag förfrågan av abf i Uppsala län att bli
verksamhetsutvecklare. Jag tackade ja och kände
direkt att jag hittat hem.
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare
för dig?
– Att utvecklas tillsammans med andra människor. Det betyder mycket för mig.
Ge ett exempel på ett samarbete som du tycker
fungerar extra bra.
– Funktionsrörelsen bidrar till en positiv utveckling. De har länge haft brist på varaktigt engagemang men har nu funnit det i nyanlända personer
som funnit sin plats i dess olika föreningar. Integration uppstår i möten och gemensamt engagemang och funktionsrörelsen har i och med detta
föryngrats och utvecklats. Vi har haft välfungerande
aktiviteter och integrationsprojekt tillsammans.
Varför arbetar du för just ABF och inget annat
studieförbund?
– Jag delar abf:s ideologiska sfär. Solidaritet och
människors lika värde är grundpelaren för abf, den
synen delar jag och de föreningar jag är engagerad i.
Det går inte att hitta hos något annat studieförbund!

nya saker och utvecklas tillsammans är det mest
givande man kan vara med om, klyschigt men sant.
Ge ett exempel på ett samarbete som du tycker
fungerar extra bra.
– Projektet Utveckla Örbyhus, Tobo och Vendel
(ötv) är väldigt spännande och givande i och med
att det engagerar så pass stora delar av orterna.
Utvecklingsgruppen delar abf :s värderingar och
arbetssätt och skapar ett stort samhällsengagemang som verkligen smittar! Vi håller bland annat
cirklar i samhällsutveckling tillsammans. I höst
planerar vi en Framtidsvecka i sama rbete med ett
flertal föreningar med tema samhällsengagemang,
hållbarhet och hälsa. Detta som en fortsättning
på Framtidsdagen med liknande tema som i fjol
hölls i samarbete med Tierps kommun.
Varför ABF?
– Jag arbetade som svetsare inom verkstadsindustrin i tio år och därefter som yrkesförberedande utbildare hos Arbetsmarknadsutbildningar,
amu. Det har bidragit till att jag delar arbetarrörelsens värderingar, abf som studieförbund
har alltid känns naturligt för mig.
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ANDREA HILLGREN, HAMAD ISSA, GUNNEL ERIKSSON
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PATRIK SPORRONG, MARIA MIRANDA
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Maria
Miranda
maria miranda arbetar som verksamhetsutvecklare
i Uppsala. Hon ansvarar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (hso), etniska föreningar och
fria grupper.
Hur började du din anställning på ABF?
– I november 2011 började jag arbeta som
cirkelsamordnare och cirkelledare för litteratur
här på abf i Uppsala län. Året därpå blev jag anställd
som verksamhetsutvecklare och ansvarade för ett
projekt riktat till spansktalande kvinnor i Flogsta
och arbetade fram ett stort antal cirklar i hantverk
och kultur. Projektet sträckte sig över tre år och när
det avslutades fick jag ansvar över hso, etniska
föreningar och fria grupper.
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare?
– Den viktigaste funktionen som verksamhetsutvecklare är att ge folk ett bra och tryggt bemötande.
En verksamhetsutvecklares bästa egenskaper är

Patrik
Sporrong
patrik sporrong är verksamhetsutvecklare i
Enköping. Han ansvarar för pro Enköping och
abf:s musikverksamhet.
Hur började du din anställning på abf?
– Jag blev anställd som ungdomsverksamhets
utvecklare tillsammans med Mikal i december
2010. På grund av personliga intressen föll det sig
naturligt att utveckla musik- och filmområdet.
Vi ville förändra arbetet med musik och utveckla
en inkluderande musikscen, så föddes idén till
Musikfabriken som under sina år strävade efter att
fungera som en frizon som främjar inkluderande
och normkritiskt arbete.
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare
för dig?
– Jag gillar titeln utvecklare, jag vill att man
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god kommunikationsförmåga, vilja till nätverkande och att vara driven anpassat efter vad varje situation kräver. Det roligaste är att få delta i den verksamhet som växer fram och att få känna sig delaktig.
Det arbetet är väldigt givande, roligt och lärorikt.
Ge exempel på ett samarbete du tycker fungerar
extra bra.
– Neuroförbundet och Hjärt-lungförbundet är
drivna i sitt arbete med cirkelverksamhet. De visar
stort engagemang i sitt arbete att synligöra och
informera om neurologiska sjukdomar och har
bland annat arrangerat ett antal föreläsningar
i ämnet. Vi har kontinuerlig kontakt och god
kommunikation. Jag vill även lyfta fram projektet Kultur i vården och särskilt föreningen smh
(Social och mental hälsa) Lindormen som arbetar
med rehabiliterande cirkelverksamhet som ett
gott exempel.
Varför arbetar du på ABF och inget annat
studieförbund?
– Jag har sedan 1987 varit aktiv i föreningslivet
med föreningen Bolivia Chasqui som samarbetat
med abf sedan tidigt 1980-tal. Det var därför
naturligt för mig att börja arbeta på abf och jag
delar de värderingar abf står bakom.

tillsammans med sina cirkelledare och deltagare
utvecklar, bollar idéer och testar. Jag tycker att det
är kul att engagera och dra igång projekt och på så
vis få vitt skilda grupper människor att samarbeta.
Det är också utvecklande för mig som verksamhets
utvecklare att se människor växa i det ansvar de
får i sina studiecirklar.
Ge ett exempel på ett samarbete som du tycker
fungerar extra bra.
– Hit ‘em Up var lyckat för att vi lyckades börja
bryta klichébilden av ungdomar som gör hiphop,
de öppnade en mötesplats på Musikfabriken och
lockade ungdomar med olika bakgrunder att
mötas. Även projektet Unga filmare och Film i
Uppland som mynnade ut i visning på Uppsala kortfilmsfestival. Att hjälpa folk till konkreta resultat
snabbt är värdefullt.
Varför arbetar du på ABF och inget annat
studieförbund?
– Grundidén om abf rimmar bra med min egen
värdegrund både etiskt och politiskt. Detta i kombination att få utveckla musikområdet var det som
från början lockade mig till ABF.

Sara
Bredberg
sara bredberg arbetar som verksamhetsutvecklare för etniska föreningar i Uppsala.
Hur började du din anställning på abf och var har
du arbetat tidigare?
– Jag sökte den utannonserade projektanställningen för esf i våras men blev erbjuden en tjänst
som verksamhetsutvecklare istället. Tidigare
arbetade jag som projektledare på föreningen
Varken hora eller kuvads förbundskansli. Det är en
förening som arbetar med att upplysa om hedersvåld. Jag är också engagerad i föreningen RättBuss
som arbetar för att göra kulturverksamhet tillgänglig för alla. Detta genom att helt enkelt ta med
kulturen till människor på bussen, och omvänt!
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare
för dig?
– Att hjälpa människor och att vara lyhörd inför,
samt ta tillvara, andra människors visioner. Det
sociala och kreativa är en del, den andra delen är
att se till att hålla koll på alla delar i projekten och
strukturera andras idéer. En person som hugger i
där det behövs helt enkelt.
Vad har du hittills fått ta dig an och vad ser du
fram emot att få vara med och utveckla?
– Just nu arbetar jag med att skapa mig överblick
över organisationen. Som Stockholmsbo ser jag
fram emot att få träffa föreningar och deltagare
och lära känna staden genom dem.
Varför ABF och inget annat studieförbund?
– Jag tycker att demokrati och jämställdhet är
viktigt och förknippar dessa värden med abf. Det
är bara positivt att arbeta i en värdedriven organisation, de som kallar sig objektiva upprätthåller
rådande maktstrukturer.
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Pekka
Söderström
pekka söderström arbetar som verksamhetsutvecklare i Gimo och Östhammar och ansvarar
för föreningar, organisationer och fria grupper
i området.
Hur började du din anställning på ABF?
– Jag började som vaktmästare på abf
Östhammar 1996 efter en längre sjukskrivning
på grund av en svår bilolycka. Så småningom
kombinerade jag tjänsten med administrativt
arbete och blev verksamhetsutvecklare när abf
i Uppsala län samordnades för tio år sedan. Jag
var nervös i början men så pass hemmastadd i
abf och i Östhammar att jag snabbt kände mig
välkomnad i min nya roll.
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare

Mikal
Styrke
mikal styrke arbetar med de fackliga och
politiska medlemsorganisationerna inom abf
i Uppsala län.
Hur började du din anställning på ABF?
– Det började med att jag på en festival som abf
arrangerade samtalade med arrangörspersonalen,
jag hade en bild av abf som drömjobb och som en
organisation jag står bakom. Jag frågade om det
fanns möjlighet att få arbete hos abf i Uppsala län,
de ringde mig en vecka senare då jag hade tur och
en tjänst blev ledig precis då. Att jag hade musik
och politik som intressen passade bra in på
tjänsten som jag blev erbjuden. Jag arbetade med
föreläsningsserier och musikverksamhet när jag
började år 2010 och har sedan dess arbetat med
det mesta inom musik och kultur.
Vad betyder rollen som verksamhetsutvecklare
för dig?
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för dig?
– För mig är det värdefullt att kunna lyfta människor i utsatta positioner och se dem lyckas och
lära nytt när de inte trott på sin egen förmåga att
göra det.
Ge ett exempel på ett samarbete som du tycker
fungerar extra bra.
– rsmh (Riksförbundet för social och mental
hälsa) vallonerna är ett gott samarbete. Vi har tät
kontakt och arbetar tillsammans fram cirkel- och
folkbildningsidéer inom data, jämlikhet i vården
och hantverk. Gimo episka rollspelsförening är
också ett bra exempel, de är nytänkande och vi
har tillsammans lyckats skapa ett driv som är
utvecklande för deltagarna.
– Varför arbetar du på ABF och inget annat
studieförbund?
– Tidigare arbetade jag som resemontör
inom plåt och isolering och har alltid identifierat mig med de värderingar abf och arbetarrörelsen bär. För mig är andra studieförbund
inte ett alternativ.

– En verksamhetsutvecklare är en person som
gör allt som behöver göras utifrån varje given
situation. abf har en stolt historia, en radikal
värdegrund och verktyg för att förändra samhället. Rollen som verksamhetsutvecklare innebär
att bygga vidare på en historisk tradition, och att
omsätta alla vackra ord om den i praktiken.
Ge ett exempel på samarbete som du tycker
fungerar extra bra.
– Fackförbunden har god kontakt med mig och
det är roligt och utmanande att arbeta tillsammans med dem. Det är givande att utveckla det
tvärfackliga samarbetet genom att hitta olika
sätt att stötta och närma sig varandra. Vi har
god kontakt, jag blir bra bemött och viljan att
nå gemensamma mål finns där.
Varför arbetar du på ABF och inget annat
studieförbund?
– abf ingår i en radikal rörelse som utmanar, för
mig är det viktigt att vi ingår i den breda vänsterrörelsen och att vi är något större än bara ett studieförbund. Det finns en värdegrund som bottnar i att
vi ska stötta de svagaste i samhället och stå upp för
allas lika värde och rättigheter. Det gör vi på ett
sätt som är unikt bland studieförbunden.

PEKKA SÖDERSTRÖM, MIKAL STYRKE
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Det handlar om
människors makt
över sina egna liv
TEXT: JENNY BENGTSSON FOTO: FELICIA SJÖGREN

resurscenter, som ska främja vägen
till egenförsörjning inom privat, frivillig
eller offentlig sektor, har startats. Målet är
att bryta utanförskap där andra tidigare
misslyckats genom att använda folkbildningens metoder för lärande och kooperationens organisationsform för utvecklandet av företag. Projektet riktar in sig mot
utlandsfödda i områdena Vivalla i Örebro
och Stenhagen och Gränby i Uppsala som
ska få stöd i att ta sig ut på arbetsmarknaden,
till studier eller till eget företagande. Men
också, inte minst, syftar arbetet till att höja
självförtroendet hos många.
– Det handlar om möjligheter. Det här är
personer som har varit arbetslösa länge. De
har bott i Sverige länge och har gått i sfi och
de har försökt få arbete, men när de inte har
kunnat få det har de hamnat i utanförskap.
De behöver få visa vad de kan och samhället
måste ge dem en chans.
Bland utlandsfödda är det framför allt kvinnorna som av olika anledningar placerats
utanför samhällsgemenskapen. En grupp
som känns särskilt angelägna att uppmärksamma, menar Samiya Warsame, projekt
ledare för Resurscenter.
– Anledningen till att vi prioriterar
den här gruppen är för att de blir tredubbelt diskriminerade på arbetsmarknaden. De är kvinnor, de är utlandsfödda
och många av dem har kanske också en
religiös tillhörighet. De kan ha en livsåskådning som gör att de hamnar långt
ifrån normen och det gör att de utesluts
väldigt mycket från samhället. De hamnar
i utanförskap och i många fall blir de
isolerade.
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SVÅRT ATT PASSA IN I NORMEN

För Samiya, som senast kommer från Migrationsverkets tillståndsenhet, är det också
uppenbart att de krav som ställs på människor att passa in i ”normen”, är för hårda.
– Allt kan inte vara så fyrkantigt. Bara för
att man inte kan läsa och skriva betyder det
inte att man inte kan någonting. De här människorna kan hur mycket som helst! Ta till
exempel många somalisvenskor, där finns det
ju många som har varit egenföretagare i sitt
hemland. Sålt grönsaker och drivit verksamheter. De har massor av egenskaper som kan
vara till nytta och det gäller att ta sånt i beaktande och värdesätta det också. Det kommer
vi i alla fall arbeta väldigt mycket med.
Anpassning till de förhållanden som faktiskt
råder hos blivande deltagare i projektet är
viktiga faktorer för att lyckas och för Resurscenters arbete kommer det behöva arbetas
en del med livspussel.
– Familjekonstellationer spelar in här.
Kvinnorna är ofta hemma med barnen, så då
försöker vi se till att vi har barnpassning när
det behövs. Vi kommer också att försöka vara
verksamma ute i de här områdena, så att det
blir lättare för de som kanske inte kan ta sig
så långt utanför hemmet.
FAKTISKA KUNSKAPER FRAMFÖR CV:N

Projektet drar igång mitt i en valrörelse där
just den grupp det riktar sig till ofta står i
fokus för kopplat till integration, arbetsmarknad och inte minst språk. Att kunna prata
svenska lyfts ofta som en viktig faktor när
det gäller att komma ur utanförskap. Men
för Samiya är det inte så enkelt.
– Språk är såklart viktigt och det kommer

vi att arbeta med. Språket är en nyckel för att
ta sig in i samhället. Men parallellt med det
måste man ju kolla efter vad de här människorna faktiskt kan och inte bara efter olika certifikat och cv-rader. Sedan kanske man egentligen inte behöver kunna läsa och skriva på
svenska, utan att det kanske räcker med att
man kan kommunicera. Sådant värdesätter vi.
YTTERLIGARE ETT PROJEKT?

Samhälls- och arbetsmarknadsintegrering
för utlandsfödda har länge varit en laddad
fråga i samhällsdebatten och många insatser
och program har passerat. Samiya, som tidigare också arbetat i de gamla etableringslotsar som placerade ut människor i olika arbeten
oavsett om de ville arbeta där eller inte, ser
mycket större möjligheter för det projekt hon
nu är med och driver att lyckas. Framgångsfaktorn stavas egenmakt – och det är just den
som är grundstenen i projektet.
– Det viktigaste är att de här personerna
känner att de har makt över sitt eget liv. Vi
kommer att försöka hjälpa dem att hitta en
väg utifrån de egenskaper de har och vad de
redan kan, men det ska alltid utgå ifrån vad
de själva vill och inte vad något färdiggjort
program säger att de ska göra, eller borde
eller måste göra. När folk kommer till oss
kommer vi att ge dem val istället. Arbete,
studier eller kooperativt och socialt företagande. De mår garanterat bättre av det – och
samhället också.
Men Resurscenter ska inte vara ”ytterligare ett
projekt” för den här gruppen, menar Samiya.
– Det har varit institutioner, det har varit
projekt och det har varit program. Till slut
ger många upp. De känner sig som en börda
för samhället. Deras självförtroenden är
förstörda. Många känner att de inte klarar
det för att de inte kan leva upp till normen
och liksom accepterar det. Ska vi få en långsiktig lösning för integrationen så är egenmakt nyckeln. Alla måste få möjligheter att
kunna bestämma själva och gå fram i sin
egen takt. Det är vuxna människor det här
handlar om. Vi ska inte hålla på och omyndigförklara dem. De här människorna måste
få känna att de har makt själva och att man
inte tar stoltheten ifrån dem.

Vill du veta mer om Resurscenter?
Kontakta Samiya Warsame:
samiya.warsame@abf.se
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Här är en ny
vandringsled
RSMH i Gimo har skapat en helt ny vandringsled – Vallonstigen. Stråket gynnar
hälsa, marknadsför föreningen och bidrar till att hela Gimo får ett lyft.
– Vi är jättestolta, säger Barbro Andersson, ordförande.
TEXT: UNT FOTO: PETER TÖRNQVIST

förebilden bakom vallonstigen är Hälsans
stig, ett stråk som finns på olika platser i
landet. Men Vallonstigen är en vandringsled
som också berättar Gimos historia. Längs den
5 kilometer långa promenaden, genom biotopskog, bostadsområden och förbi en gammal
kvarn, finns skyltar som beskriver den historiska bruksmiljön liksom naturen. På varje
skylt står det att rsmh har gjort stigen.
– Våra medlemmar och personalen är
jättestolta. Vi har varit med och gjort något
fint för Gimo som alltid kommer att finnas
kvar, säger Barbro Andersson, ordförande
i rsmh Vallonerna i Gimo.
Att skapa stigen har tagit runt ett år och
krävt mycket arbete. Personalen i föreningen
tog kontakt med Hembygdsföreningen för ett
samarbete, de kontaktade kommunen för att
söka pengar och få alla tillstånd som krävdes.
Vallonstigen har utarbetats i cirkelform
tillsammans med abf. Vi lade ut flis genom
biotopskogen för att förbättra underlaget och
ica har helt gratis sponsrat invigningen med
cider. Medlemmar har bland annat varit med
och grävt hål i marken för att sätta ned informationsskyltarna, tittat igenom gamla arkivbilder och har vandrat på stigen för att mäta
och hålla efter den. Inför invigningen spred
föreningen information om stråket, dels via
redan upparbetade kontakter såsom närliggande rsmh-föreningar, Funktionsrätt Sverige
(tidigare Handikappförbunden, hso) och

38

Pensionärernas Riksorganisation, pro. Dels
genom att lämna broschyrer på vårdcentralen, biblioteket, mataffärer och genom att
kontakta lokaltidningarna, varav flera publicerade artiklar om Vallonstigen. Framöver är
tanken att föreningen ska fortsätta sköta om
stråket genom att sätta upp fler skyltar, fylla
på flis och se till att markeringarna längs
leden fortsätter vara tydliga.
– Sammanhållningen i föreningen blev
väldigt bra och stigen gynnar hälsan för alla i
samhället. Det behövs alternativ till att springa
och träna! säger Barbro Andersson.
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– gemenskap
och förändring
PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser.
Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som
pensionär blir roligare och mer utvecklande.
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är Sveriges största mötesplats för
pensionärer. Våra ca 350 000 medlemmar finns utspridda över hela landet.
Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur och
delta i olika friskvårdsaktiviteter. PRO är också pensionärernas röst i politiken.
Vi påverkar beslutfattare och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre.
PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. Tillsammans verkar vi för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där
livsmiljön är trygg och stimulerande. Välkommen till PRO!

I Uppsala län har vi följande lokalföreningar:
PRO Almunge
PRO Alunda
PRO Björklinge
PRO Byggnads
PRO Bälinge
PRO Dannemora/Österby
PRO Enköping
PRO Eriksberg
PRO Fjärdhundra
PRO Fjärdingen/Luthagen
PRO Fålhagen
PRO Gimo
PRO Gottsunda/Sunnersta
PRO Gårdskär
PRO Harg-Hargshamn

PRO Heby
PRO Håbo
PRO Hållnäs
PRO Knivsta
PRO Kultur Uppsala
PRO Kungsängen
PRO Månkarbo/Kyrkbyn
PRO Norra Trögd
PRO Posten
PRO Rasbo/Rasbokil
PRO Samorganisation i Uppsala
PRO Skutskär
PRO Storvreta
PRO Svartbäcken
PRO Söderfors/Mehedeby

PRO Södra Hagunda
PRO Södra Trögd
PRO Tierp
PRO Tuna/Stavby
PRO Tärnsjö
PRO Uppsala Samorganisation
PRO Vaksala/Danmark
PRO Vattholma
PRO Vendel
PRO Vittinge
PRO Västland
PRO Älvkarleby Marma
PRO Öregrund
PRO Österlövsta
PRO Östhammar

PRO UPPSALA LÄN | BÖRJEGATAN 9 | 753 13 UPPSALA
TEL: 018-13 07 97 | E-POST: INFO@UPPSALA.PRO.SE
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Club Lindormen – Träffpunkt i Luthagen
för dig med psykisk ohälsa.
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) driver
träffpunkt Club Lindormen med hjälp av kommunalt anställd
personal. Den grundar sig på kamratstöd och intressepolitik
och viktiga moment är förenings- och demokratiarbete,
utflykter, samt studiecirklar i bl.a. måleri, film, filmredigering,
musik, att resa och lätt data. I samarbete med ABF och TV
Uppsala producerar Club Lindormen TV-reportage.
Medlemmarna gör också en egen tidning.

Kontakta oss: 018-50 46 86 eller lindormen@telia.com

BOKCAFÉ PROJEKTIL
är ett socialistiskt och feministiskt
bokcafé. Vi arrangerar föreläsningar,
filmvisningar och studiecirklar i ABFs
lokaler på S:t Persgatan 22 B. Vi har
alltid gott fika och intressant litteratur till försäljning de dagar vi arrangerar föreläsningar och liknande.

Har du några förslag på föreläsare
eller verksamhet vi borde ha? Eller
vill du engagera dig i Projektil? Hör
av dig till: info@bokcafeprojektil.se

Folkbildning närsomhelst
och varsomhelst.
ABF Play är till för nyfikna människor, och här erbjuder vi
en bredd av föreläsningar, dokumentärer, debatter, kultur
och filmer som är gjorda som verksamhet inom ABF.

W W W.ABFPL AY.SE
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Starta studiecirkel* – steg för steg
Vill du, dina vänner eller din förening lära er något nytt tillsammans?
Hos ABF kan ni starta en studiecirkel och få hjälp med lokal,
litteratur och mycket annat.
SÅ STARTAR DU EN STUDIECIRKEL

Kontakta ABF där du bor (som privatperson eller organisation). Du får hjälp att
skapa en studieplan och att välja studiematerial. Du får fylla i en anmälningsblankett. Studiecirkeln godkänns och registreras. Ni samlar minst tre deltagare
och sätter igång!
DET HÄR KAN ABF BIDRA MED

Vi kan exempelvis hjälpa till med lokaler och studiematerial. Dessutom kan vi
vara ett stöd i arbetet med att planera studiecirkelns upplägg och utarbeta en
studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln.
CHECKLISTA FÖR STUDIECIRKLAR

Studiecirkeln ska:
• ha minst tre träffar
• ha minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter)
• ha minst tre deltagare inklusive cirkelledaren

* En studiecirkel kan handla om nästan vad
som helst. Det kan vara ett gäng som spelar musik,
en grupp som tycker om att fotografera eller några som vill läsa mer
om och diskutera ett särskilt politiskt ämne. Deltagarna bestämmer
tillsammans innehållet och målet med lärandet. Det är det egna
intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln.Det går
att träffas på en fast tid i ett studierum, lära sig på distans via ett
webbaserat forum eller kombinera vanliga träffar med webbträffar.

Har du tankar eller åsikter om innehållet i den här tidsskriften, ris
eller ros, så vill vi gärna veta det! Eller har du en förening och vill
synas här i framtiden? Vad det än gäller är du välkommen att höra
av dig till info.uppsala@abf.se, eller kontakta oss via Facebook:

/ABFuppsala
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HÄR FINNS

I UPPSALA LÄN

UPPSAL A • S:T PERSGATAN 22 B
Kontakt: Mikal Styrke
010-199 04 42

ENKÖPING • ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 1
Kontakt: Patrik Sporrong
010-199 04 45

GIMO • KÖPMANGATAN 2
Kontakt: Pekka Söderström
010-199 04 53

TIERP • BONDEGATAN 2
Kontakt: Gunnel Eriksson
010-199 04 49

ABF i Uppsala län arbetar med att etablera fler mötesplatser runt om i länet där man som förening
kan komma och bolla idéer om folkbildning och föreningsutveckling. Kontakta oss för att veta mer!

ABF i Uppsala län växel: 010 -199 04 40 • E-post: info.uppsala@abf.se
WWW.ABF.SE/UPPSALA •

/ABFUPPSALA
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Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges
ledande studieförbund. Vi erbjuder folkbildning
i alla landets kommuner. ABF grundades för över
hundra år sedan, men nu som då kämpar vi för
att utjämna klassskillnaderna, och för att ge alla
ABF I UPPSALA LÄN

samma möjligheter, oberoende av kulturell bak
grund, bostadsort eller ekonomisk situation.
Övertygelsen om att demokratin ständigt måste
återerövras är alltjämt en av grundtankarna
inom organisationen.
•

A B F. S E / U P P S A L A

