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- Att förändra världen
börjar med att studera den -

Inbjudan
I nära samarbete med lokala arbetarrörelsens organisationer
arrangerar vi globala studiecirklar. I studiecirkeln läggs fokus på
fackligt internationellt solidaritetsarbete i Indien och Nepal och
förutsättningarna för fackligt arbete i olika länder i världen. Vår
förhoppning är att cirkeldeltagarna ska få nya perspektiv på både i
sitt arbete och i sitt medlemskap i det egna fackförbundet.

”Man måste börja i det lilla istället för att försöka greppa det stora.
Plocka in det internationella perspektivet i det vardagliga ämnet,
säger Günther Heerén och påpekar att det är lätt att genomföra
internationella resor för deltagarna. ”Beroende på ditt boende i
exempelvis Nordvästra Skåne kostar det väldigt lite att med cykel,
buss eller tåg reser från ditt hem till Folkets Hus i Helsingborg och
kurslokalerna. Under studiecirkeln vill vi ge de fackliga deltagarna
alternativ och visa att det går att förändra. Då blir världen bättre –
och det är ett hopp.”
Vi på ABF önskar skapa aktiva och nyktra pessimister. Vi ger
studiecirkeldeltagarna alternativ. Det internationella engagemanget i
denna globala cirkel är något som skiljer den från andra. Den är
avgiftsfri både för deltagandet och för studiematerialet. Vår kamp för
bättre villkor för kamrater i världen och för att utveckla tanken på
solidaritet även på den egna arbetsplatsen och i den egna
organisationen med alla medlemmar är i dessa osäkra tider viktigare
än någonsin.

Tankeväckande övningar
Studiecirkeln är fylld av roliga, tankeväckande, handfasta och svåra övningar.
En tanke är att de ska vara lätt att överföra förvärvade kunskaperna till
medlemmar i den egna fackliga organisationen eller att informera var man själv
vill. Möjligheterna är oändliga. Det gäller att konkretisera de stora globala
frågorna för medlemmar och andra intresserade människor. Att dela ett äpple
kommer alla ihåg, men att rita en världskarta är värre. Var ligger Indien i
förhållande till arabiska halvön? Och hur ser egentligen konturerna av Ryssland
och Kina ut? Det är lätt hänt att man sätta Europa i centrum, det sätt vi i Sverige
är vana att se världen. Hur har då FN löst problemet som faktiskt har en
världskarta i sin logotyp? Jo, man har avbildat världen uppifrån.
Många frågeställningar
Vad tar du med dig om du tvingas fly från ditt hem? Hur kommer man, om 50
år att se på de sanningar som finns i studiematerialet idag? Hur ser det ut i
andra länder med fackliga rättigheter? Frågeställningarna kommer bli många
under vår aktiva studiecirkel där du har alla möjligheter att påverka.– Efter
avslutad studiecirkel ska vi även försöka att ordna en studieresa (under
förutsättning att vi gemensamt kan finansiera denna) till våra
samarbetsorganisationer i Indien och/eller Nepal. Efter avslutad studiecirkel
gäller det för hela studiegruppen även ”att landa” och fundera på: Vilken tråd
ska vi/jag nu drar i? Vi/jag måste ha en handlingsplan, men var börjar vi/jag?
Vilket mål har vi/jag för nästa år?
Alla människor är lika mycket värda. Det betyder att vi också har samma
rättigheter, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån. Det är det som handlar
Global Respekt.
Vår studiecirkel fokusera på länderna Indien och Nepal där våra
samarbetsorganisationer kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter på
alla områden. Vi ser vår globala studiecirkel inte bara som ett mål. Vi ser den
framför allt som ett kraftfullt redskap för att lära oss hur vi kan engagera oss i
kampen mot orättvisorna.
Vi lever i en tid då stora institutioner talar om möjligheten att klara de stora
världsproblemen som svält, fattigdom, allvarliga sjukdomar och orättvisor.
Detta diskuteras inte bara i FN utan även i t ex handelsorganisationen WTO
och Världsbanken. Men ofta fokuseras samtalen på nödvändigheten av
ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Vi tror inte att det räcker. Människor måste
ha grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter för att en förändring ska
vara möjlig.

