S

UNGDOM

FORUM

2009

Runö Folkhögskola
9–11 november

FACKLIG AKTIVISM

Konsten att hitta och använda historier
Vad krävs för att fånga och engagera människor,
hur berör man och hur ger man sig själv och
andra stöd för minnet när det gäller alla de kunskaper man har nytta av som facklig aktivist?
Det frågade vi oss inför årets forum och svaret
blev enkelt: Mun mot mun metoden, sagor, historier. Berättelser och sagor har i alla tider varit det
som lärt och engagerat människor. En värld i förändring kräver en organisation i förändring, gamla
historier måste hitta nya vägar och nya historier
måste in för att hålla en organisation modern och
i rörelse.
Vi kommer att arbeta med två olika
definitioner av historieberättande:
Ett organisationsperspektiv (vår historia)
Organisationer har ett uppdrag och ska göra en
viss nytta. En organisation består av människor
som förhoppningsvis går dit frivilligt och vars
vardag bekräftas i ett antal historier förvaltade
och framburna av människorna som arbetar där.
Berättelser om hjältar, om visioner och misstag,
om hur det började, om sorg och glädjeämnen.
Poängen är att organisationens historier, nya och
gamla, kan användas som ett kraftfullt kom-

plement till siffror, diagram, kartor och andra
abstrakta bilder av organisationsverksamheten.
Historieberättandet kan, rätt använt, befolka
bilden av en organisation, som kan upplevas som
en institution från överheten, med verkligheten
Ett socialt perspektiv (Skapa engagemang)
Det vill säga konsten att jobba med historier. Att
vara med, att vara där unga är, på arbetsplatser,
caféer, Facebook, Twitter och alla de forum som
är ungas spelplan idag. Att fånga upp och vara lyhörd för andras upplevelser, att våga vara personlig och emotionell och där målet alltid ska vara att
beröra en annan människa.
Facklig aktivism – konsten att
hitta och använda historier
Historieberättandet är en puls i den fackliga aktivismen som tillför syre både inåt och utåt i organisationen, en ständig rörelse som är nödvändig för
att hålla en oss levande. Historier direkt från unga
medlemmars vardag är ett bra sätt att få in frisk
luft i organisationen.
Du är rörelsen!
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SÅ HÄR HÄNGER
UNGDOMSFORUMS
TRE DAGAR IHOP
Dag 1, måndag.

Du är rörelsen!

Facklig aktivism byggd på historier. Varför vi är här och vad vi
ska göra.
Här får du grunderna i storytellling som verktyg för att engagera människor kring våra frågor (orättvisor, rättigheter etc). Dagen börjar med
teori kring vad det är som bygger upp en god historia och avslutas
med praktiska övningar där vi får möjlighet att skapa våra egna historier och träna på att engagera människor med hjälp av alla sinnen.
Dag 2, tisdag.

Våra frågor!

En dag fylld av seminarier. Seminarier som innehåller kunskaper,
budskap och utmaningar. Bitar som vi ska bygga våra historier och
vår fackliga aktivism på.
Nu när vi känner till grunderna för en bra historia och har tränat på
vår egen förmåga att berätta engagerande ska vi fördjupa oss i några
av de frågor som vi inom den fackliga rörelsen arbetar med idag.
Dag 3, onsdagen.

Aktivism – konsten
att engagera!

Facklig aktivism i verkligheten. Här får du verktygen, inspirationen
och en kick för att komma igång.
Sista dagen knyter vi ihop säcken genom att fokusera på hur vi ska
bedriva aktivism i vår egen verklighet. Utgångspunkten är att det är
svårt att engagera människor genom att trumpeta ut ett budskap,
agitera. Fokus ligger istället på motsatsen, att engagera människor
genom att lyssna. Och på så sätt hjälpa dem att formulera sin verklighet till engagerande historier som stärker deras frågor och rörelsen.
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Dag 1, måndag den 9 november

DU ÄR RÖRELSEN!
10.00 Buss hämtar på Stockholms central
10.40 Ankomst Runö Folkhögskola
11.00

Välkomna till Ungdomsforum 2009
Innehåll och förväntningar
Sandra Viktor, Ungdomssekreterare LO

11.15

Blåsta – Nedskärningsåren
som formade en hel generation
En föreläsning om vilka faktorer som
egentligen avgör förutsättningarna för
unga människor på arbetsmarknaden.
Gustav Fridolin, journalist

12.30

Lunch

13.30

Storytelling – konsten att berätta en
engagerande historia
Vad krävs för att fånga och engagera
unga människor genom kommunikation?
Organisation eller relation?
Hur engagerar man människor genom att
berätta en bra historia?
Emilia Molin, Me and you

15.00 Fika
15.30

Du är rörelsen!
Snart går vi utan er!
Daniel Suhonen, redaktör för Tvärdrag

16.30

”Ungas problem är att få schysta
jobb – inte att de får sparken först!”
Dramaworkshop
ABF

18.30 Middag
19.30

”Ungas problem är att få schysta
jobb – inte att de får sparken först!”
Dramaworkshop forts.
ABF
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Dag 2, tisdag den 10 november

VÅRA FRÅGOR!
08.30 Ungdomsarbetslösheten, LAS
och lägstalöner

13.00 Valfria seminarium II
1. Trovärdighetsfrågor för facket
Fackliga aktiviteter med mycket alkohol
och fackpampar som köpte löspenisar.
Hur vill vi uppfattas? Hur blir vi behandlade som en idéburen organisation i
media.

Thomas Carlén, LO ekonom
Claes – Mikael Johnsson, LO jurist
Linnéa Björnstam, utredare Handels

10.00 Fika
10.30

Valfria seminarium I

Karl-Petter Torvaldsson, Förbundsordförande ABF

1. Löftet
Varför har vi en fackförening?

2. Personlig integritet på jobbet
Kalle fick sparken för han bloggade illa
om chefen och Mia tvingas till urinprov en
gång i veckan. Hur långt kan chefen gå i
sitt kontrollbehov?

Ingemar Göransson, LO

2. Jobbare mot rasism
Lokalt arbete mot främlingsfientlighet
och rasism på arbetsplatsen.

Sofie Rehnström, LO-jurist
Martin Miljetejg, Transportarbetarförbundet

Ann-Sofie Garsén, Jobbare mot rasism

3. Välfärd nu!
Hur hänger allt samman egentligen?
Ordning och rättvisa

3. Internationellt samarbete
Starta internationella ungdomsutbyten
och projekt

Linda Grape, utredare LO
KG Westlund, LO-distriktet i Stockholm

Jonathan och David, Belgiska FGTB
Marie Ende, LO/TCO biståndsnämnd

4. Hur går det för ungdomarna i
avtalsrörelsen?

4. Hur skapar vi nya tidens
arbetsplatser?
Gröna och rättvisa eller tysta och rädda.

Per Bard, LOs avtalssekreterare
Ulrika Vedin, utredare Handels

Håkan Juholt, biträdande partisekreterare i S

15.00 Fika
12.00 Lunch
15.30
För vem?
Vi har kunskapsgraderat varje seminarium
så att alla kan välja seminarium efter
erfarenhet och kunskapsnivå.
= ingen förkunskap om facket eller ämnet
behövs.
= Du bör ha gått en facklig grund
utbildning för att lättare hänga med.
= Du ska gärna gått fackliga grundoch fortsättningsutbildningar och ha ett
uppdrag inom din avdelning eller förbund.

Förbundens egen tid

16.00 Repetitioner inför kvällens framträdande
18.00 Egen tid
19.00 Galamiddag
Distrikten framför sina tolkningar av
”Ungas problem är att få schysta jobb
inte att de får sparken först!”
Prisutdelning ”Årets fackliga hjältedåd”
Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO

S

UNGDOM

FORUM

2009

Dag 3, onsdag den 11 november

AKTIVISM – KONSTEN
ATT ENGAGERA!
08.30 Verktygslådan
Kunskap, erfarenheter och konkreta tips
från våra egna verksamheter.
Sandra Viktor, LO
David och Jonatan, FGTB
Jonatan Karreskog, SSU
Emelie Bergermark, ABF

10.00 Fika
10.30

Konsten att engagera människor
Vad kan vi lära av Piratpartiet
och Obama?
Lyssna, Analysera, Bilda opinion
Alexis Wicklin, In Love Again

12.00 Lunch
13.30

Från ord till handling

14.30

Fika, puss och kram

15.00 Avfärd mot Stockholms central

