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Seminarier våren 2011 
 
Seminarierna arrangeras i samarbete med ABF 
Stockholm och Arbetarnas Kulturhistoriska 
Sällskap (AKS). Under lunchseminarierna på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
Upplandsgatan 4 i Stockholm, är du välkommen 
att ta med en enklare lunch och äta. För mer 
information kontakta forskningsledare Silke 
Neunsinger: tel. 08-412 39 27 eller e-post 
silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se. 
 
 
”Klimaträttvisa? Fackföreningarnas 
roll i den globala kampen” 
Seminarium fredagen den 11 februari kl. 9-13.  
Seminariet är ett gemensamt arrangemang av 
forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek, Kommunal, LO och Livs. 
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41  
 
 
”Gustav Landauer -  
Anarkist, Socialist, Mystiker” 
Lunchseminarium med Gabriel Kuhn torsdagen 
den 10 mars kl. 12-13. Gustav Landauer (1870-
1919) är Tysklands mest inflytelserika anarkist 
och en unik teoretiker i socialismens historia. 
2010 släpptes den första omfattande boken med 
texter av Landauer på engelska. Redaktören och 
översättaren Gabriel Kuhn presenterar boken 
och berättar om en revolutionär som mördades 
när den bayerska rådsrepubliken störtades i maj 
1919. Seminariet är på svenska.  
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

 
 
”Genus och militärt arbete 
under kalla kriget” 
Lunchseminarium med Fia Sundevall torsdagen 
den 7 april kl. 12-13. Utsagor om kvinnor och 
krig kretsar ofta kring tre teman: kvinnors 
fredsengagemang, kvinnor som offer och 
enskilda kvinnors insatser (Margret Thatcher, 
Florence Nightingale o.s.v.). Kalla kriget är 
inget undantag. Kvinnor har dock genom 
historien både uppmuntrat till och själva deltagit 
i militär verksamhet. Sveriges lottakårer 
rekryterade t.ex. hundratusentals kvinnor under 
1900-talet. Yrkesmilitärer fick kvinnor däremot 
inte bli förrän mot århundrades slut. Seminariet 
behandlar kvinnors militära arbete och 
genusgränserna för detta under kalla kriget. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 
 

 ”Facket och 'invandrarna'.  
Var går gränsen?” 
Lunchseminarium med Paulina de los Reyes 
tisdagen den 17 maj kl. 12-13. Facket har varit 
en viktig aktör i skapandet av jämlika villkor i 
arbetslivet och i samhället. När rasism och 
diskriminering breder ut sig i samhället och i 
den offentliga debatten är det viktigt att granska 
vilka problembilder som finns bakom fackets 
förhållningssätt i diskrimineringsfrågor. 
Hur uppfattar förtroendevalda inom LO-
förbunden diskriminering? Vilka möjligheter att 
agera finns i situationer där det förekommer 
diskriminering på arbetsplatsen? Under 
seminariet kommer dessa frågor att diskuteras 
utifrån en undersökning bland fackligt 
förtroendevalda inom flera LO-förbund. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 
 

 ”Facklig gränspolitik: LO:s 
invandringspolitik 1946-2009” 
Lunchseminarium med Zeki Yalcin onsdagen den 
18 maj kl. 12-13. Hur reagerade LO på 
invandringen till Sverige, vilka villkor erbjöds 
de invandrade arbetarna i det svenska samhället 
och hur såg villkoren för de invandrade 
arbetarna inom fackföreningsrörelsen ut?   
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
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 ”Främlingsfientlighet och 
arbetarrörelse - och fascism” 
Lunchseminarium med Victor Lundberg 
torsdagen den 19 maj kl. 12-13. Inom ramarna 
för det pågående forskningsprojektet 
”Främlingsfientlighet och arbetarrörelse”, som 
undersöker främlingsfientliga strömningar inom 
den svenska arbetarrörelsen, kommer detta 
seminarium att presentera preliminära resultat 
från en delstudie om 1930- och 1940-talets 
fascistiska arbetarrörelse i Sverige. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 
 

 ”Arbetskraftsrekrytering och den 
svenska arbetsmarknadsmodellen” 
Lunchseminarium med Johan Svanberg fredagen 
den 20 maj kl. 12-13. Hör mera om rekrytering 
av arbetare från Jugoslavien till Svenska 
Fläktfabriken i Växjö kring 1970. Vilken roll 
spelade Metall i rekryteringsprocessen? Hur såg 
samverkan mellan facket och 
arbetsmarknadsmyndigheterna ut? 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 
 

 ”Vem städar folkhemmet?” 
Lunchseminarium med Anna Gavanas tisdagen 
den 24 maj kl. 12-13. En presentationen av 
rapporten ”Vem städar?” som utforskar samband 
mellan migration, social exkludering och 
informalisering av arbetsmarknader med fokus 
på hushållstjänstesektorn i Stockholm. I 
synnerhet diskuterar rapporten hur villkor 
utvecklas bland migrerande 
hushållstjänstearbetare i en global ekonomi. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 
 

 ”Den reglerade arbetskrafts-
invandringen under 60-talet: fackets roll” 
Lunchseminarium med Jesper Johansson 
onsdagen den 25 maj kl. 12-13. Varför blev den 
utomnordiska arbetskraftsinvandringen reglerad 
under 1960-talet? Vilken roll spelade den 
fackliga rörelsens för denna policyförändring? 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 
 

 
 ”Den tysta erfarenheten: 

att inte bli vald eller sedd” 
Lunchseminarium med Paula Mulinari 
torsdagen den 26 maj kl. 12-13. Betydelsen av 
socialt kapital och informella kontakter i 
arbetslivet är centralt. Forskning visar att detta 
ofta innebär att redan existerade ojämlikheter 
förstärks. Utifrån intervjuer med läkare kring 
karriär och vikten av nätverk diskuteras 
erfarenheten av diskriminering och solidaritet i 
resan genom organisationen. 
Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 
 
 
 
    Seminarier märkta med  ingår i vårens 
    temavecka ”Arbetare i rörelse: flyktingar  
     & migranter - solidaritet & konkurrens”.  
    Temaveckan omfattar också en utställning  
    som kommer att visas i anslutningen till  
    seminarierna  kl. 13 på tisdagar och torsdagar,   
    d.v.s. den 17, 19, 24 och 26 maj (ingen  
    föranmälan krävs). Dessutom kan du boka tid  
    för extra visningar. Då ska du ta kontakt med  
    oss – antingen via forskarexpeditionen eller  
    på adressen info(snabel-a)arbark.se. 
 
 
 
 
Happy Friday! 
 
Sista fredagen varje månad skänker vi bort 
överbliven material från verksamheten. Kom in 
till oss på Upplandsgatan 4 i Stockholm och 
fynda bland affischer, gem, vykort, begagnade 
böcker och pärmar. Vi har öppet på fredagar 
mellan kl. 10 och 15. 
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Aktuella nummer av 
Arbetarhistoria 
 
Arbetarhistoria nr 134-135 (2-3/2010) är ett 
temanummer om svensk solidaritet med Chile 
under rubriken ”Antipodes - Chile och Sverige 
under diktatur och demokrati”. 
 
Arbetarhistoria nr 136 (4/2010) handlar bl.a. 
om kvinnor i politiken. 
 
Arbetarhistoria nr 137 (1/2011) kommer ut i 
början av april 2011 och är ett gemensamt 
nummer med danska Arbejderhistorie, som 
handlar om politisk turism. 
 
Arbetarhistoria nr 138-139 (2-3/2011) kommer 
att handla om arbetsmarknadskonflikter och 
beräknas komma ut i slutet av augusti. 
 
Arbetarhistoria beställs enklast på 
www.arbetarhistoria.se eller från 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124, 
111 81 STOCKHOLM, tel. 08-412 39 00; fax 
412 39 90; e-post: arbetarhistoria(snabel-
a)arbark.se. Detta gäller både prenumerationer 
(250 kr) och lösnummer (enkelnummer 75 kr, 
dubbelnummer 130 kr, porto tillkommer) – Pg 
55 75 94-9. Artiklarna (teman, författare, 
rubriker) i alla nummer av Arbetarhistoria kan 
sökas på www.arbetarhistoria.se eller via 
www.arbark.se. 
 
Öppettider 2011 
 
måndag                          stängt 
tisdag och onsdag          10:00 – 17:00 
torsdag (sept-maj)         10:00 – 19:00  
              (juni – augusti 10:00 – 17:00)  
fredag                            10:00 – 15:00 
lördag och söndag         stängt 
 
Stängt våren 2011 
 
torsdag 21 april (skärtorsdag), 
fredag 22 april (långfredag), 
tisdag 31 maj – fredag 3 juni (Kristi 
himmelsfärdsveckan) 
torsdag 23 juni,  
fredag 24 juni (midsommarafton) 

Framtagningstider 2011 
 
Efter att beställningen är inlämnad hämtas 
materialet från något av våra magasin. Beroende 
på var materialet är placerat tar det olika lång tid 
innan det finns tillgängligt på forskarhyllorna. 
 
Upplandsgatan 
Inlämnad beställning:  tis-fre 10.00, 
    11.00, 14.00 och 
    15.00 (ej 15.00 på 
    fredagar) 
Tillgänglig på hylla:  ca. 15 min efter 
    hämtning 
Runömagasinet  
Inlämnad beställning:  fredagar 15.00 
Tillgänglig på hylla:  onsdagar 10.00 
Inlämnad beställning:  onsdagar 16.00 
Tillgänglig på hylla:  fredagar 10.00 
 
Grängesberg (endast jämna veckor)   
Inlämnad beställning:  tisdagar 17.00 
Tillgänglig på hylla:  fredagar 10.00 
    
Metallmagasinet  
Inlämnad beställning:  tisdagar 17.00 
Tillgänglig på hylla:  torsdagar 10.00 
 
Vissa inskränkningar kan förekomma i samband 
med helgdagar. Mer information på 
www.arbark.se. 
 
 
Ladda ner Arbetarhistoria! 
 
Tidigare nummer av Arbetarhistoria (fr.o.m. 
2008) blir fritt nedladdningsbara i PDF-format 
med ett års eftersläpning. Gå in på 
www.arbetarhistoria.se och hämta ditt eget 
digitala exemplar. Arbebetarhistoria frigörs 
löpande, häfte för häfte. Det innebär att nr 
1/2010 blir fritt när innevarande års första 
nummer kommer ut i början av april.  
 
 
 
    Följ ARAB och Arbetarhistoria på nätet  –   
    bli ett av våra fans på Facebook! 
 


