Nordvästra Skåne och ABF Helsingborgs – internationella kommittén 2009-07-24

Varför är det ofta så svårt att få intresse och utrymme för de internationella
frågorna i den lokala och regionala fackliga verksamheten?
Det internationella frågorna är stora och viktiga för facket men det kan ibland vara svårt att få
tid och ork att räcka till även för dem vid sidan av allt annat vardagsslit.
Men ditt intresse, dina kunskaper och dina erfarenheter är en stor tillgång i våra lokala och
regionala fackliga och ABF organisationer. Det bästa vi kan göra är att sprida kunskaperna
och engagemanget till allt fler människor. Detta kan vi göra på många olika sätt.
 Stimulera fler att delta i intressanta studiecirklar.
 Ta upp dessa frågor på fackliga möten.
 Gör en utställning på något aktuellt tema och visar på klubbmöten och i andra
sammanhang.
 Använd teater, sång och musik för att ta upp en internationell fråga.
 Visa internationella filmer.
Tips
Bedriv solidaritetsarbete
Vad gör man med sin insikt om de stora orättvisorna i världen, krigshoten och
miljöförstörelsen? Det räcker inte med att studera och håller sig informerad. Du måste hitta
något sätt att göra något konstruktivt för att påverka situationen.
För att de ska ha någon betydelse vad du gör måste du göra det tillsammans med andra
människor. Gör någonting tillsammans på arbetsplatsen, i klubben eller på avdelningen. Ta
kontakt med andra organisationer i Helsingborg med omnejd som LO, ABF, FN-föreningen,
Attac, Amnesty, fredsföreningen eller liknande.
Det är viktigt att våra lokala regionala fackföreningar och ABF avdelningar engagerar sig i att
ge invandrare och flyktingar ett gott mottagande när dessa kommer till Sverige. Det finns gott
om exempel på hur flyktingar i Sverige har blivit en inkörsport till internationella
solidaritetsprojekt i det lokala facket.

VI HJÄLPER ER GÄRNA ATT KOMMA IGÅNG
VI KOMMER GÄRNA OCH INFORMERA
Kontakt Günther Heerén 042-148325 gunther.heeren@telia.com eller abf.se

GÖR SOM VI, ENGAGERA DIG!

