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Vänortsutbyte med fackliga förtecken

Piteå lokalavdelning av Lärarförbundet har haft sin sjunde utbyteskonferens med
lärarfacket i Kandalaksja sedan projektstarten i april 1999. Elva ryska lärare har under
fyra intensiva oktoberdagar besökt Piteå och deltagit i seminarier och tagit del av vårt
vardags- och arbetsliv.

Seminarierna har sedan starten haft fokus på demokratiska arbetssätt och strukturer
samt att försöka stötta våra ryska kollegor att få en varaktig och stabil tillämpning av
dessa. Uppvärderingen av läraryrket i Kandalaksja och i förlängningen i hela landet är
en lika viktig fråga där som här i Piteå och har stått högt på agendan vid samtliga
konferenser sedan 1999.

Under besöket i oktober gjordes studiebesök och auskultationer vid ett antal
förskolor, fritidshem, skolor, Musik- och dansklasser samt Hotell- och
Restaurangprogrammet på Strömbackaskolan. De fackliga seminarierna var i början
av utbytesperioden mestadels bestående av föreläsningar men har under utbytets
gång kommit att innehålla bl.a. gruppdiskussionsmodeller och rollspel vilket för
många ryssar varit nytt och helt oprövat och har väckt fascination och inspiration.

Sedan starten i det projekt som är planerat att sträcka sig till 2006 har
deltagarvillkoret för utbytet varit att inkvartering sker i familj för att gynna det sociala
utbytet men också för att skapa en mer avslappnad dialog vid seminarierna – vilket
annars kan vara nog så svårt att skapa på bara fyra dagar. 

Det är glädjande att vi nu kan konstatera att vårt utbyte efter enträget arbete börjar
att bära frukt. Vi märker idag en tydligt förändrad roll hos de fackliga
ombudsmännen i Kandalaksja. Jevgenij Kilin, lärare vid en av skolorna i Kandalaksja,
gav vid en av våra senare konferenser uttryck för denna förändring och ryssarnas
skirande optimism:
”Jag är så glad för att jag känner att den kritik jag känt inombords mot det system vi
haft under så lång tid har varit rätt. Jag känner också att mitt självförtroende har
stärkts i min roll som fackligt ombud. Det är med stolthet jag numer skriver under
handlingarna med våra fackliga beslut för jag känner att det verkligen är ett beslut
som alla har del i.”

Denna utvecklingsprocess som Ryssland och Kandalaksja nu genomgår är givetvis
något som vi i utbytesgruppen från Piteå lokalavdelning av Lärarförbundet är stolta
över att vara delaktiga i. Att dessutom kunna diskutera och inspirera till något som de
flesta av oss tar för givet varje dag är hälsosamt även för oss och vårt fackliga arbete.
Vår förhoppning är att kunna bredda utbytet till att omfatta fler lärare – men för att
detta ska bli möjligt krävs även att Piteå Kommun prioriterar utbytesprojekt av den
här karaktären – något som beklagligt nog inte är fallet idag.

Bosse Åström, ordförande
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