Inbjudan till Genèveskolan 2022

Dags att ansöka till Genèveskolan 2022!
En kurs om fackföreningars och folkrörelsers
möjligheter att påverka i en globaliserad värld.

● Kursens deltagare möter hela världens arbetsliv på FNorganet ILO:s konferens i Genève i juni 2022
● Kursen vänder sig till aktiva i fackföreningar och folkrörelser i
alla nordiska länder, för kulturellt utbyte och språkförståelse inom Norden
Hur ansöker jag? Kontakta din sändande organisation och/eller det nationella sekretariatet för mer information.
Fyll i ansökningslänken senast den 10 december 2021. Urvalsprocessen sker under december och början av
januari. Antagningsbesked sänds ut i januari 2022.
Detta är Genèveskolan
Kursen startade redan år 1931. Det är en årlig kurs som samlar deltagare från hela Norden. Under
cirka två veckor i juni följer deltagarna FN-organet International Labour Organizations (ILO)
internationella arbetskonferens på plats i Genève, Schweiz. Deltagarna inleder med att samlas på
en förkurs under våren och genomför även ett mellanliggande distansarbete på nätet.
Ur skolans stadgar:
”Utbildningarna är öppna för alla men vänder sig främst till yngre,
aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa
folkrörelserna, som inom sina egna organisationer visat vilja att göra en
insats för det internationella samarbetet.”
Datum 2022 – kursens tre delar
Del 1
Förkurs i Bryssel, 24-29 april (ankomst söndag.)
Del 2
Mellanliggande grupparbete inför ILC.
Del 3
Huvudkurs i Genève, 28 maj till 12 juni
Observera att deltagande i samtliga kursdelar är obligatoriskt.
Förkunskaper
Föreläsningar och inläsning sker till stor del på engelska. Inom kurskollektivet använder vi
i huvudsak våra respektive modersmål med undantag av finskspråkiga finländare, islänningar och
grönlänningar som bör förstå och kunna göra sig förstådda på danska, norska eller
svenska.
En stor del av kursen består av arbete i projektgrupper. Därför är det viktigt att deltagarna har
erfarenhet av frivilligt studiearbete. Deltagarna bör även ha ett dokumenterat intresse för
nordiska, internationella och fackliga frågor, antingen genom att praktiskt ha arbetat kring
detta, eller genom att ha deltagit i studiecirklar eller kurser i dessa ämnen.
Kursledning
Skolan arbetar med lärare från olika länder i Norden och de har främst en vägledarfunktion.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar av sakkunniga inom speciella områden och
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projektarbeten i mindre tvärnordiska arbetsgrupper.
Resor och uppehälle
Resor till och från resp. kursort samt t.ex. matkostnader i Bryssel och Genève täcks inte av
kursavgiften. Kontakta din sändande organisation för närmare information. Räkna med ca 50
CHF/dag i matkostnader.
Kursavgiften inkluderar logi i enkelrum i Bryssel samt logi i delat dubbelrum inkl. enklare frukost
under vistelsen i Genève.
Ansökan
Sänd in din ansökan senast den 10 december 2021. Läs gärna mer på www.geneveskolan.org.
Kontaktuppgifter resp. lands sekretariat:
AOF Danmark Molestien 7
DK-2450 København SV, Danmark
+45 24 65 15 70/41 88 77 70
habo@aof.dk
TSL Finland Siltasaarenkatu 4
SF-00530 Helsinki, Finland
Tel: +358 40 845 1590
riitta.mikola@tsl.fi
ASI/MFA Island Guðrúnartún 1
IS-105 Reykjavik
Tel: +354 53 55 600
eyrun@asi.is
AOF Norge Youngs Gate 11
N-0181 Oslo, Norge
Tel: +47 977 48 156
geneveskolen@aof.no
ABF Sverige Box 522
S-101 30 Stockholm, Sverige
+46 8 613 50 80
nordiska.geneveskolan@abf.se

