
        
Genèveskolan  

– den nordiska folkhögskolan  
 

 

Kursen 2010 vid FN-palatsets flaggborg i Genève 

• är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter 
att påverka i en globaliserad värld 

 
• möter hela världens arbetsliv på FN-organet ILO:s konferens i 

Genève 
 
• vänder sig till aktiva i fackföreningar och folkrörelser i alla 

nordiska länder, för kulturellt utbyte och bättre språkförståelse 
inom Norden 

Dags att söka kursen 2011 



 
Detta är Genèveskolan 
Nordiska folkhögskolan i Genève startade 1931 och syftar både till att öka 
kunskapen om globalisering och internationalisering inom nordiska fackliga 
organisationer och folkrörelser och till att stärka det nordiska samarbetet. 
Skolans utåtriktade verksamhet utgörs av en årlig kurs som samlar deltagare från 
Island, Sverige, Norge, Finland, Danmark och Grönland. Under cirka tre veckor i 
juni följer deltagarna FN-konferensen om arbetslivsfrågor vid ILO i Genève. En 
förkurs på fyra dagar i mars samt en elektronisk förkurs på nätet ingår också. 

 
"Skolan är öppen 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 i det internationella samarbetet inom och utom Norden"  

(§ 3 i skolans stadgar).  

 

Målen för kursen är att 
• öka kunskapen om internationellt samarbete och internationellt regelverk, 

ILO och andra internationella organisationer  
• öka insikten om EU:s och de europeiska organisationernas roll i 

globaliseringsprocessen  
• stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt  
• öka gemenskapen inom Norden samt den  
• ömsesidiga språkförståelsen.  

 
Kurstid 2011 
Så här är kursen tidsmässigt upplagd: 
Del 1: Förkurs på kursgård i Sverige: 24-27 mars. Innehåll: De internationella 
studierna och kursens arbetsformer introduceras, nordiskt samarbete och nordisk 
språkförståelse. Föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Förkursen startar 
till lunch torsdagen 24 mars och avslutas före lunch söndagen 27 mars.  
Del 2: Elektronisk förkurs på nätet: april-maj. Cirka 30 timmar vid din 
dator/computer. 
Del 3: Huvudkurs i Genève: 29 maj-17 juni. Innehåll: Huvudsakligen 
projektstudier kring globaliseringsfrågor och med ILO:s arbetskonferens i fokus, 
föreläsningar och diskussioner. Kursen avslutas med att grupperna presenterar 
sina arbeten både muntligt och skriftligt. 
 
Observera att deltagande i samtliga kursdelar är obligatoriskt för alla 
kursdeltagare. 
 

 



Kursledning 
Skolan arbetar med lärare som engageras för hela kursperioden. Lärarna 
kommer från skilda nordiska länder och har främst en vägledarfunktion. 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och projektarbeten. Därutöver 
engageras sakkunniga för presentation av speciella områden. 

Kursavgiften 
Kursavgiften är 28 000 svenska kronor (eller motsvarande i annan valuta). I 
avgiften ingår kostnader för mat och husrum (OBS! inkvartering i dubbelrum) 
samt resor tur-retur mellan deltagarnas hemorter och kursorterna. 

Stipendier 
Stipendier beviljas av flera riksorganisationer och lokala organisationer, främst 
fackliga. Likaså beviljar i vissa fall även kommuner stipendier. Deltagarna 
uppmanas att söka stipendier från dessa håll. 

Förkunskaper 
Föreläsningar och inläsning sker till stor del på engelska. Inom kurskollektivet 
använder vi våra respektive modersmål med undantag av finskspråkiga 
finländare, islänningar och grönlänningar som måste förstå och kunna göra sig 
förstådda på endera 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ansökan Sänd din ansökan före den 10 januari 2011 till Genèveskolans 
sekretariat i ditt land. Se nedanstående adressförteckning. På den adressen kan 
du också få ytterligare information om kursen.  

AOF Danmark Teglvaerksgade 27, 1.sal 
 DK-2100 København Ö, Danmark 
 Tel: 24 65 15 70 / 41 88 77 70 
  
 aof@aof-danmark.dk 

  

TSL Finland Siltasaarenkatu 4 
 SF-00530 Helsinki, Finland 
 Tel: +358 – 207 - 457 600 
 Fax: +358 – 207 - 457 601 
  
 merja.leskinen@tsl.fi 
  
AOF Norge  Youngs Gate 11 
 N-0181  Oslo, Norge 
 Tel: +47 – 23 – 061250 
 Fax: +47 – 23 – 061270 
  
 arthur.danielsen@aof.no 
  

ASI/FMA/MFA Island Saetún 1 
 IS-105 Reykjavik 
 Tel: +354 53 55 600 
 Fax: +354 53 55 601 
  
 eyrun@asi.is  
  

ABF Sverige Box 522 
 S-101 30  Stockholm, Sverige 
 Tel: +46 (0)8 613 50 85  
 Fax: +46 (0)8 21 52 76  
  
 nordiska.geneveskolan@abf.se 

 

 


