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Facklig studieresa till Ungern, 14 oktober–18 oktober 2012

Ungern är ett i många avseenden spännande land som nu börjar få några
års perspektiv som EU medlem. Landet har varit högaktuellt i svensk
media det senaste året utifrån en mycket hårdför politik som riktats mot
sjuka, arbetslösa och minoriteter. Ungern har inom EU ifrågasatts för
lagstiftningar som försvagar eller sätter demokratin ur spel. Ungern styrs
idag av en av Europas mest konservativa regeringar, ivrigt påhejade av
starka nationalistiska krafter.
Vi kommer att få träffa både fackliga och politiska företrädare för att lära
av deras erfarenheter och arbete. Vad förväntar de sig av framtiden? Vi
lyssnar på föreläsningar om Ungerns historia och kulturella och sociala
liv. Vi får veta hur ekonomi och arbetsmarknad ser ut, hur processen från
öststat till en modern demokrati och det som sker nu i politiken, har
påverkat landet och människorna vi möter på gatan. Vi besöker också ett
par arbetsplatser. Självklart får vi också en inblick i vardagslivet för
ungraren, även om det blir kort och intensivt. Lite tid finns också till
upptäckter på egen hand.
Vårt syfte med denna resa / utbildning är att skapa möjligheter för er att
knyta internationella kontakter som ni kan ha nytta av i det fackliga
arbetet.
För att den som deltar ska få ut maximalt av programmet krävs att man
behärskar lättare ”turistengelska”.
Vi bor på hotell (singelrum) i Budapest. Måltider som är i anslutning till
programmet ingår i kursavgiften, liksom de transporter som blir
nödvändiga för programmet. Vi samlas på söndagen på Landvetter 10.30,
och flyger med Lufthansa 11.55.
Torsdagen har program hela dagen. Vilket gör att vi har ett sent flyg och
är tillbaka på Landvetter 23.30.
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Kursfakta, Ungern-Budapest.
Datum

Söndag 14 oktober – torsdag 18 oktober.

Kursavgift

9800 kronor.

Detaljer

Detaljerat program sänds med i samband med
bekräftelse.

Ekonomi

Det mesta täcks av kursavgiften. Vad som inte ingår är
förlorad arbetsförtjänst, någon måltid och anslutnings
resor i Sverige.

Anmälan

Till Liza Cailipan på tel. 031-774 30 56 eller via e-post
liza.cailipan@lo.se eller på bifogad blankett senast
måndag 3 september. Efter detta datum är anmälan
även bindande.

Kursledare

Ingrid Andreae, LO-Distriktet i Västsverige.

Frågor

Kontakta Krister Andersson, 070-541 98 27,
eller Ingrid Andreae efter 1/9, 070-585 29 11

Med vänlig hälsning

Krister Andersson
Förste Ombudsman
LO-distriktet i Västsverige
Telefon: +46 31 7743059
E-post: krister.andersson@lo.se
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Anmälan
Facklig studieresa till Ungern, 14 oktober–18 oktober 2012

Ev allergier……………………………………………………………………
Namn: ………………………………………………………………………………..
Persnr:………………………………………………………………………………..

Adress:…………………………………………………………………………
Postnr/ort…...………………………… …………………………………….
Mobil …..………………………………………………………………………
E-post …………………………………………………………………………….
Organisation……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Faktura/debiteringsadress……………………………………………………
Ange korrekt faktureringsadress.
Anmälningsblankett skall vara LO-distriktet tillhanda via fax 031-774 3055 eller via e-post
liza.cailipan@lo.se snarast dock senast måndagen den 3 september 2012.
Om ni inte mejlar in detta underlag så var noga med att alla uppgifter enligt
ovan finns med
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