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Takk for innsatsen i 2015!
Desember er en måned med stor aktivitet i framlaga. Juleverksteder, grøtfester
og juletrefester samler både medlemmer og mennesker som, ofte uansett
medlemskap, er heldige og får være med
i slike samlende aktiviteter. Noen steder
lages det utadretta aksjoner, enten ved å
arrangere Lucia-tog på et gamlehjem eller ved å holde konsert eller en innsamlingsaksjon til et godt formål. Vi ser at
det er lettere å engasjere seg for andre
når man er mer fornøyd med sitt eget
liv, og det et engasjement Norge kommer til å trenge mye av framover.
Vi oppfordrer flere framlag til å kontakte lokale asylmottak for å være med på
å gi de mange barna som bor i disse en
litt lysere hverdag. Det er flere framlag
som har lang erfaring fra slike samarbeidsprosjekter, og dersom ditt framlag
ønsker å bidra i dette arbeidet, kan dere
kontakte administrasjonen for å få hjelp
og tips til hvordan dere kan starte.
Framfylkingen har ikke hatt en egen vervekampanje i år, men medlemstallet øker
jevnt og trutt likevel. Det ser ut til at det
viktigste tiltaket for å vokse er å vise seg
fram og å lage gode aktiviteter i en hyggelig ramme som skaper nysgjerrighet og
et ønske om å komme igjen. Hvordan alle
nye medlemmer tas imot i framlaget av-
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De framlaga som arrangerte stands 20.
november, som er både Framfylkingen
og barnekonvensjonens bursdag, opplevde god respons og at flere ønsket å bli
medlemmer. Vi oppfordrer derfor alle
lag til innimellom å vise seg fram for sitt
lokalmiljø, gjerne flere ganger i året. Med
en gang man beveger seg ute i hverdagsmiljøet, enten dette skjer på det lokale
kjøpesenteret, på torget eller et annet
egnet sted, møter man potensielle medlemmer og framtidige ledere. Vi ser at vår
idé om et inkluderende samfunn deles av
mange, de strømmer til når de får vite om
vår eksistens.
Et framlag har ingen øvre eller nedre aldersgrenser, og dette gjør lederoppgavene
ekstra interessante, men også mer krevende enn i mer homogene organisasjoner. Framfylkingen er som et kinderegg,
tre ting i ett: en inkluderingsmaskin, et
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opplevelsesfellesskap og en opplæringsarena. Det er derfor gledelig å registrere
at Framfylkingen fortsetter å vokse og at
flere vil være ledere.
Å være framleder er et verv som innebære mye glede og gir muligheter til å treffe
og bli kjent med mange nye mennesker.
Lederansvaret betyr å planlegge og gjennomføre både opplevelser for, samhold
mellom og skolering av medlemmene.
Som leder bruker man sin fritid på å tilrettelegge for at andre skal få en bedre og
mer spennende hverdag, og uten ledernes
frivillige innsats kan ikke Framfylkingen
leve og vokse. De gode opplevelsene og
livsminnene skaper vi sammen.
På vegne av Framfylkingens sentralstyre
og administrasjonen ønsker jeg å takke
alle frivillige for innsatsen i 2015 og lykke
til med det viktige arbeidet ute i laga også
i 2016.

Kurt Frantzen, Generalsekretær
kurt@framfylkingen.no
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gjør om de blir og hva de forteller videre
til sine bekjente. Når laget virkeliggjør
ideen om samhold vil både barn, unge og
voksne trives bedre, og det er dette aktivitetene i Framfylkingen egentlig dreier seg
om: å skape rammer for et godt fellesskap
mellom små og store, slik at vi sammen
kan være med å påvirke utviklinga av
samfunnet vi er en del av.
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Framfylkingens arbeid er viktigere enn noensinne
Norge står i en situasjon vi aldri tidligere
har vært oppe i. Krig og nød sender millioner av mennesker på flukt. De fleste
flyktninger er på flukt i eget land eller
til sine naboland. Etter hvert som tiden
går og håpløsheten brer seg i de enorme
flyktningeleirene i for eksempel Jordan
og Libanon flykter mange videre til
Europa. Ikke minst har krigen i Syria og
oppblomstringen av terroristgruppen IS
gjort at mange blir redd. Mange er drept
i krigshandlingene, og mange flykter
for å redde sine liv, noe som har ført til
en flyktningestrøm Europa aldri før har
opplevd. Mange av flyktningene vil til
Norge, fordi de har hørt at vi har det godt
og fredelig her. Mange flyktninger med
fremmed språk og en annen kultur fører
til at mange av nordmenn blir usikre.
Terroristhandlinger som de vi den senere
tiden har sett i Paris, Beirut, Mali, København, Oslo og på Utøya gjør at vi blir
redde og usikre. Terrorens mål er alltid å
skape usikkerhet.
Politikerne har ulike meninger om hvordan vi best kan løse den vanskelige situasjonen. Noen politikere mener vi skal
stenge grensene og ta imot få flyktninger,
mens andre mener grensene skal være
åpne – og at vi skal ta imot nesten alle
flyktninger som kommer. Svaret på dette
må vi overlate til våre politikere, men når
det er sagt - vil Framfylkingen vise til
at Norge har skrevet under FNs barnekonvensjon. Framfylkingen forventer at
FNs barnekonvensjon blir fulgt også i
den situasjonen landet vårt er i, og at alle
barna som kommer hit som flyktninger
blir behandlet slik vi har lovet FN.
For Framfylkingen tror jeg noe av det
viktigste vi kan gjøre fremover – er å
jobbe aktivt med integrering. Her kan vi
gjøre en forskjell. Gjennom gode aktiviteter kan vi bidra til integrering, opplæring
i norske tradisjoner, samtidig som vi selv
kan lære av og berike oss med opplevelser
fra andre kulturer. Kanskje aller viktigst
er det at å jobbe for integrering også fører
til redusert fremmedfrykt. Når vi kjenner
noen og blir venner med noen, blir vi
ikke så lett redd lenger!
Den 9. november ble LOs konferanse for
forebyggende barne- og ungdomsarbeid
«Å høre til» i de krevende ungdomsårene,

gjennomført. Konferansen satte denne
gang fokus på- og bidro med perspektiver
på integrering i vid forstand. Alle er enige
om at norske barn bør beherske norsk
før skolestart. Spørsmålet er hvordan
man skal få det til, og svaret er gjerne
barnehage. Fafo rapport «Å være seg
sitt ansvar bevisst» viser at de aller fleste
3-5-åringer bruker barnehage, det gjelder
96,5 prosent totalt og 91,5 prosent av de
minoritetsspråklige. Barnehage og skole
viktig for integrering. Men også frivillige
organisasjoner som Framfylkingen kan
bli viktige for å integrere både nye landsmenn og andre som ellers faller utenom.
Det er vanskelig for foreldre å orientere
seg om aktiviteter som tilbys utenom de
vanlige aktivitetene som «alle» er med
på, fotball og korps. For innvandrerforeldre er det enda vanskeligere å orientere
seg. Man trenger nettverk og kunnskap
om alternativene for å søke seg til dem.
Framfylkingen kan bli et slikt nettverk.
Framfylkingen må derfor søke å være
mer synlig i barnehage og skolemiljøer i
tiden fremover. Spør gjerne om å få sette
opp plakater om aktiviteter, og spør om
de ansatte i barnehagene eller skolene
kan hjelpe til med å formidle informasjon
om våre aktiviteter.
Framfylkingen skal være åpen for samarbeid med kommunene, bydelene og
andre aktører for å vise frem aktiviteter
de har for barn og foreldre. Noen ideer
kan være muligheten til å tilby enkle kurs
for barn, men også foreldrene som f.eks.
skiskole: utlån av gratis ski og utstyr.
Svømmekurs: Skolebarn er ikke så svømmedyktige og vi leser om drukningsulykker hver sommer. Sang og kor. Mye
av tilbudet som finnes for å synge i kor
tilbys gjennom kirke. Her føler ikke alle
at de naturlig hører til, selv om ingen blir
ekskludert.
Vi vet at ikke alle foreldre har råd til å ta
barna med på ferier og ihvertfall ikke alle
ferier. De faste skoleferier som vinterferie, påskeferie, høstferie er det mange
som reiser til fjell og hytter. Men det er
også mange som blir igjen. Et viktig mål
for organisasjonen vår er derfor å skape
aktiviteter som kan inkludere barna som
ikke har andre tilbud. Her har vi allerede
et godt samarbeid med Fagforbundet og

Foto: Trond Isaksen

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på
Ringsaker om familieleirer, noe vi både
fortsetter og utvider videre. Samtidig
jobber vi med å få til lignende samarbeid
med andre forbund – nettopp fordi vi
kan bidra med inkluderende aktiviteter.
Framfylkingen snakker ikke bare om det
– vi gjør det også! Vi vet nemlig at våre
aktiviteter bidrar til å hindre mobbing,
bygge samhold og ikke minst til å gi
tilhørighet.
Frivillige organisasjoner kan også være
seg sitt ansvar bevisst, noe Framfylkingen
er et godt bevis på. Vår medlemsvekst
bygger på gode aktiviteter lokalt. Alle
våre aktive tillitsvalgte har grunn til å
være stolt. Hver gang vi viser frem logoen
vår og hver gang dere er med og gjør
noe for at både egne og andres barn skal
kunne oppleve og utvikle seg sammen –
så bidrar dere også til noe mye større enn
det dere kan se med det blotte øyet. Dere
bidrar til et samfunn der alle kan føle at
de hører til – og der vi fortsatt kan leve
sammen med hverandre i fred og godhet.
Dere bidrar til integrering og redusert
fremmedfrykt. Slik bygger Framfylkingen
fremtiden. Framfylkingen er nå viktigere
enn noensinne!

Are Tomasgard, Styreleder
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Liv Tørres
Foto: Norsk Folkehjelp
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Fortsatt engasjerer det norske folk seg og tar imot flyktningene som kommer til
landet. – Nå er vi avhengig av politikernes handlinger, som kan prege folks ønske
om å engasjere seg videre, mener Liv Tørres.
Tekst: Hanna Skottheim

Det er fjerde året hun jobber som generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og det
blir også hennes siste. 1. Januar tiltrer
hun i stillingen som direktør ved Nobels
Fredssenter. Men før den tid skal hun
fortsette å kjempe flyktningenes sak.
– Flyktningsituasjonen er krevende,
og vi har en situasjon i Midtøsten som
tilsier at dette kan komme til å vare en
stund. Situasjonen vil ikke roe seg før
konfliktene som produserer flyktningstrømmene løses, sier Tørres.
Ankomsten av flyktninger har ført
til utfordringer i Norge. Ifølge Tørres
gjelder det å omstille seg, finne praktiske
løsninger, samt tenkte nytt rundt organisering og bosetting.
Generalsekretæren forteller at Norsk
Folkehjelp en av de få humanitære organisasjonene i Norge som jobber med å
drifte asylmottak.
– Det er fortsatt for stor avstand mellom det antallet mottaker som trengs og
det som er tilgjengelig. For ikke lenge
siden etterlyste UDI 30.000 nye plasser,
men de har kun blitt tilbudt bortimot
7000. Dagens bosettings,- og mottakspolitikk byr ikke på et system som kan ta
imot dem som kommer raskt nok, ifølge
Tørres.
Prognosene tilsier at vi vil få 33.00035.000 flyktninger til Norge i år, noe
Tørres ser på som relativt små tall.
– Vi bør klare håndtere dette uten å
skape katastrofestemning i landet. Men
isteden for at politikerne er løsningsorienterte i flyktningkrisen, får de lettere
panikk. De framstiller det nærmest som
at Norge kommer til å kollapse som en
følge av de store strømmene. Det er litt
skuffende, men så er det også ganske
krevende det vi står overfor.

Ifølge Tørres kan enkeltmennesker
stille opp for å bidra til at Norge håndtere situasjonen på en god måte.
– Vi må alle gjøre litt ekstra og tenke
over hvordan vi møter folk i hverdagen.
Det er ingen tvil om at hvis vi alle hadde
bidratt litt i møte med en familie eller en
enkeltperson, hadde dette gått knakende bra.

uten at dette har skapt betydelig høyere
arbeidsledighet. Økte asylankomster
skaper også flere arbeidsplasser, både i
forvaltningen, i mottaksstrukturen og i
kommunene.
Ifølge Tørres er det mange økonomer
som argumenterer for at pengebruken
som følger med de økte ankomstene, er
bra for norsk økonomi.

I høst ble hun kjent med en syrisk
familie. Hun traff dem utenfor Politiets
Utlendingsenhet på Tøyen.

– Det kan motvirke arbeidsledighet i
nedgangstidene som vi nå har på grunn
av fallet i oljeprisen.

– Familien er nå bosatt på et mottak
utenfor byen, men de var nylig på besøk
hos meg og vi hadde en fin helg sammen
i Oslo. Det er vanlige folk som har kjempet for verdier vi setter høyt. De ønsker
en trygg fremtid for sine barn og de er
ivrige etter å lære språket, samt komme i
gang med hverdagen og arbeid.

Tørres møtte nylig Hasko, en kunstner fra Syria. Han fortalte sin historie
gjennom en tegneserie Norsk Folkehjelp
nylig har laget for å få frem nettopp
historien til disse enkeltmenneskene.
Hasko forlot kone og tre barn og flyktet
i forveien over Middelhavet for å skaffe
en fremtid for sin familie.

Også lokalsamfunnet spiller en viktig
rolle i disse dager. Tørres mener det er
ingen tvil om at det trengs langt flere
mottaksplasser og større kapasitet i
kommunene. Hun ønsker å understreke
at menneskene som kommer på flukt
har masse ressurser og et ønske om å
bidra.

– Han ble forent med familien sin
etter omtrent et år i Danmark. Hele
familien kom på lanseringen av tegneserien og lettelsen for å være i trygghet var
synlig lang vei, forteller hun.

– Kommuner og lokalsamfunn kan
gjøre flyktningstrømmen til en vinnvinn situasjon hvis man tenker på den
flotte investeringen lokalbefolkningen
får av deres ressurser, og at lokalsamfunnet kan hjelpe dem tilbake.
Kan man være bekymret for at flyktningstrømmen kan komme til å redusere
arbeidsmulighetene for nordmenn?
– Vi har behov for arbeidskraft i
Norge, og hvis man får til en best mulig
integrering vil dette gå bra. Norge har
de siste ti årene absorbert et høyt antall
arbeidsinnvandrere fra EØS-området

Mot slutten av sommeren så man
nordmenn engasjere seg fra alle kanter
og på ulike måter. Det samme engasjementet ser Tørres blant folk enda.
– Samtidig er krisen preget av at enkelte politikere får panikk, mens andre
bruker krisen til å vinne oppslutning
om strengere asylpolitikk. Det bidrar til
å skape usikkerhet, uro og bekymring
blant folkene i Norge.
De nyeste asylkravene regjeringen har
kommet fram til er blant annet å gjøre
det vanskeligere for familiegjenforening.
Tørres mener et slikt krav rammer dem
som har krav på beskyttelse.
Fortsetter på neste side »
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– Familiegjenforening er en rettighet.
Å forsinke denne prosessen er svært
alvorlig både for flyktninger som er
kommet til Norge og for dem som er
blitt igjen. Å få sine nærmeste i trygghet
er helt nødvendig for å klare å starte et
nytt liv, sier hun.
Økt brukt av midlertidig opphold er et
av de andre asylkravene.
– En slik bestemmelse er lite klok.
Det fører til midlertidig usikkerhet og
utrygghet i Norge. Samtidig er det ingen
tvil om at mange av dem som har flyktet
ønsker å reise tilbake til hjemlandet for å
bidra til å bygge det opp igjen. Dette må
være en selvstendig avgjørelse.
Regjeringens valg om å ta fra bistandsbudsjettet for å finansiere økte kostnader
for asylankomster mener Tørres også var
en dårlig og korttenkt løsning.
– Det er uklokt og usolidarisk å kutte
i dette i en tid hvor verdenssamfunnet
står midt oppe i en rekke humanitære
kriser.
Hun ble derimot mer fornøyd da sivilt
samfunn fikk 1,3 milliarder mer enn
i regjeringens tilleggsbudsjett fra 30. Oktober etter nye forhandlinger i midten av
november.
– Samtidig er det viktig å si at et kutt
på 1,8 milliarder, blant annet i støtten til
menneskerettighetsforkjempere og fred
og forsoningsprosjekter, fremdeles er
alvorlig.
Tror du det norske folk klarer å ta
innover seg hvor alvorlig flyktningkrisen
er?
Mange av oss innser alvorligheten.
Samtidig må man ha forståelse for at
folk blir urolige når de ser at hundre
tusener ankommer Europa. Det kreves
lederansvar for å roe ned folk, og det er
primært de politiske lederne som sitter
med det ansvaret.
En stor uro har bredt seg over flere
den siste tiden. I etterkant av terroren
i Paris er det blitt diskutert hvor vidt
det kan være ISIL-sympatisører blant
flyktningene.
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Liv Tørres besøkte Sør-Sudan og fikk innsyn i livssituasjonen til innbyggerene i det unge
Afrikanske landet. FOTO: Norsk Folkehjelp / Norwegian Peoples Aid

– Slikt snakk skaper enda mer angst
og bekymring. PST har understreket
at de største utfordringene for norsk
sikkerhet og beredskap, dreier seg om
holdningen man finner hos det norske
folk og hvordan de kan provoseres i
forbindelse med flyktningstrømmen.
Tørres forteller at en polarisert debatt
nører opp under frykten folk har for at
terrorister er blant flyktningene. Ifølge
henne kan redselen føre til angrep på
asylsøkere og på asylmottak, som man
har sett i andre land i Europa.
– De aller fleste som kommer er
vanlige folk som har mistet alt. Derfor
må man være flink til å skille mellom
flyktningkrise og radikalisering når man
omtaler situasjonen. Dem som kommer
hit flykter fra det samme vi er redde for,
sier hun.
Selv om det er noen som viser avsky
mot flyktningene i kommentarfeltene på
nett, mener Tørres at Norge fremdeles
er heldig som har lokalsamfunn som
organiserer seg og stiller opp når flyktningene kommer til bygda.

– Det viktigste vi kan gjøre for å møte
holdningene til dem som viser avsky, er
å sørge for at dette ikke er en retorikk
som føres fra politikernes side. Norske
myndigheter må forsikre befolkningen
om at de gjør sitt for en god integrering,
samt oppfordre hver og en til å gjøre det
samme.
Hvordan forklarer man for barna
hvorfor det er så mange som kommer til
landet og lokalsamfunnet?
– Jeg syns man kan være ærlige med
barn og fortelle dem at akkurat nå er det
mye krig i verden, men at den er langt
unna oss. Vi bør understreke at Norge
er trygt og at det er derfor det kommer
mange mennesker hit og vil bo sammen
med oss. Mange av de som kommer er
barn og kan bli en ny venn i barnehagen
eller på skolen. Det er fint hvis vi tar litt
ekstra vare på barna som er drevet på
flukt vekk fra kjente omgivelser.

Reisebrev fra East Africa Cup 2015
Den siste uken i juni reiste tre
delegater fra Framfylkingens
Internasjonale Utvalg, Shakeel
Rehman, Tord Jarsve og undertegnede, ned til Moshi i Tanzania, som observatører under East
Africa Cup (EAC). Bakgrunnen
for reisen var at vi i lengre tid
har lett etter et internasjonalt
prosjekt hvor Framfylkingen kan
engasjere seg og bidra
Tekst: Sofie Solli Løseth
Foto: Shakeel Rehman
Etter dialog med Norsk Folkehjelp
høsten 2014, falt vi ned på at East Africa
Cup er et spennende arrangement hvor
vi virkelig har noe å bidra med som
organisasjon. East Africa Cup drives
av fire kjerneorganisasjoner: Norsk
Folkehjelp, Christian Sports Contact
(CHRISC), Mathare Youth Sports Association (MYSA) og Kristen Idrettskontakt (KRIK).
Arrangementet administreres av
CHRISC Tanzania. EAC er en fotballturnering som årlig arrangeres i Moshi,
Tanzania. Deltakerne på turneringen er
gutter og jenter i alderen 12 til 16 år (til
18 år i sporten sittende volleyball), fra
landene Mosambik, Zambia, Zimbabwe,
Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania,
Uganda, Sør-Sudan, og Somalia.

Formålet med EAC er todelt. Arrangementet byr på en uke med lek,
læring og sport i et multikulturelt miljø.
Deltakerne lærer om lederskap, urbanisering, AIDS-forebygging, førstehjelp eller
konflikthåndtering gjennom seminarer
på morgenene før fløyten blåser i gang
turneringer i både fotball, volleyball og
sittende volleyball på ettermiddagen. På
kveldene samles alle foran scenen for å
dele av sine kulturer gjennom sang, dans
og teater.
EAC kombinerer læring og sport på
en helt unik måte. For å gjøre ungdom
i stand til å ta tak i utfordringen deres
respektive lokalsamfunn byr på, må
det mobiliseres engasjement og verktøy
for at de selv blir i stand til å gjøre en
forskjell. EACs motto, «En uke i Moshi,
et helt år i lokalsamfunnet», oppsummere dette godt. Det handler om at
ungdommen skal reise tilbake til sine
lokalsamfunn med nytt pågangsmot,
ny kunnskap og troen på at de selv kan
gjøre en forskjell.
De kulturelle innslagene på kveldstid,
bidrar med å belyse tema som AIDSforebygging, konflikthåndtering eller andre aktuelle problemstillinger gjennom
teater og sang, samtidig som det hjelper
til med å ta vekk de fordommer som
fins mellom de forskjellige kulturene og
etnisitetene.

Gjennom den uken vi var observatører fikk vi innblikk i de forskjellige
seminarene og turneringene. Vi ble også
kjent med administrasjonen, fikk lære
hvordan organisasjonene samarbeider
og hvordan det organiseres rent logistisk.
EAC gjorde store inntrykk på meg. Å
se de unges engasjement og glede stige
utover uken, både i klasserommet og ute
på banen, var noe som gav meg inntrykk av at det virkelig er mulig å gjøre
en forskjell og at prosjekter som dette
er utrolig viktig for å bidra til et bedre
samfunn.
Vi diskuterer nå hvordan Framfylkingen kan bli en fullverdig samarbeidspartner i EAC. Arrangementet kan
bli en døråpner ut til verden for våre
medlemmer, og bidrar til å engasjere
på et internasjonalt plan. Gjennom et
samarbeid kan vi øke vår kunnskap og
forståelse for utfordringer unge i andre
deler av verden står ovenfor.
Under oppholdet så jeg for meg
mange områder hvor Framfylkingen kan
bidra. Vår kompetanse innen for eksempel leirplanlegging, kultur og drama,
inkludering eller Barnekonvensjonen er
bare noen eksempler på kunnskap vi kan
dele av i et slikt samarbeid. Mulighetene
er mange.
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Barnekonferansen 2015

– rekordstor deltagelse om temaet inkludering

Framfylkingens barnekonferanse
ble i år arrangert på Sørmarka
i perioden fredag 16. til søndag
18. oktober. Hovedtemaet i år var
«Inkludering». I en tid der vi
opplever en av vår tids aller
største humanitære kriser var
temaet for konferansen et enkelt
valg. Millioner av mennesker er
på flukt og vi ville at deltagerne
gjennom samtaler, oppgaver og
rollespill skulle arbeide med innspill til hvordan vi kan skape et
mere inkluderende samfunn?
Tekst & foto: Birgitte Kalvik
Fredag samlet forventningsfulle deltagere
seg til åpning av barnekonferansen 2015.
I år hadde vi sekstiåtte barn og femten
deltagere over 20 år, noe som er rekordstor deltagelse. Det er åpenbart populært
å samles for å arbeide med et samfunnsnyttig tema.
Fredag kveld, etter generalsekretærens
åpning av konferansen, innledet Shakeel
om hovedlinjene for barnekonferansen
og om programmet vi skulle gjennom.
Kvelden ble avsluttet med en dokumentarfilm som følger prosessen til en
småbarnsfamilie og en enslig, mannlig
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asylsøker på deres vei fra å være flyktning
i Libanon til å få opphold i Norge. Dette
var en fin oppkjøring til innlederen fra
Flyktninghjelpen, Hanna Skåden, som
tok turen ut til oss på lørdag for å lære
oss mer om situasjonen i Syria og nabolandene som tar brorparten av flyktningstrømmen. Hanna ga oss også tallene og
fakta fra andre land hvor det er mange på
flukt nå.
Etter en sesjon med praktiske oppgaver
fra Rainbow Resources, og et kort rollespill om å være på flukt fikk vi
besøk av Svein Olsen fra Norsk
Folkehjelp. Han fortalte oss
om East Africa Cup, en svær
fotballturnering som arrangeres
årlig i Moshi, Tanzania. Svein
er ildsjel og primus motor bak
turneringen som er laget på
lest fra Norway Cup. Sammen
med Shakeel og Sofie, som var
i Moshi som observatører for
Framfylkingen i juni, fortalte
han oss hva som er målet med
turneringen ut over det at idrett
er engasjerende og sosialt. Hver
morgen seminarer og kurs
innen temaer som er nyttig for
deltagerne, og hver kveld er det
kulturutveksling og underholdning fra alle deltakerlandene.
Mottoet til turneringen er «En
uke i Moshi, hele året i samfunnet».

Etter en lang dag med informasjon rundt
temaet ble barna delt inn i mindre grupper. Oppgaven var å utarbeide en liste
med krav til hva de ønsker at styresmaktene skal gjøre for å bedre situasjonen for
de som er på flukt fra krig og nød. Alle
gruppene framførte sine krav fra talerstolen og overleverte dem til administrasjonen. De ble så samlet i et formelt brev og
undertegnet av alle barna på konferansen
før det ble sendt til statsministerens
kontor.

Søndag var det tur til Nobels Fredssenter
med omvisning der som sto for tur. Rett
etter utsjekking reiste vi til Oslo. Siden vi
var så mange deltagere måtte vi deles inn
i fire grupper for å få mest mulig ut av
omvisningene. Utstillingen om fjorårets
vinnere Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi var fremdeles oppe, noe som var
svært aktuelt ifølge temaet vi jobbet med
den helgen. Takket være flinke deltagere
og noen engasjerende guider fikk alle et
godt utbytte av turen.

Konklusjonen etter årets barnekonferanse er at Framfylkingen har mange flotte
og engasjerte barn og ungdom blant sine
medlemmer. Vi hadde gode innledninger av flinke folk som kan mye om
temaet inkludering og samhandling, noe
som førte til stort engasjement, mange
innspill til debatt og gode ideer i løpet
av arbeidsøktene i helgen. På diskoen
lørdag kveld var det også hygge og topp
stemning, barn i alle aldre ristet løs til
danseleker og musikk med et flott lysshow. Etter besøket på Nobel Fredssenter

var det tid for oppbrudd og avreise. Vi
rakk å samle alle i en svær ring ute på
plassen foran fredssenteret, noe dere kan
se på forsiden av dette nummeret, og vi
gjennomførte en fantastisk «Broderring»
til forbipasserendes undring og glede.
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Kan du finne de gjemte ordene?
ME T O S K S GA L J RM J I
HN I S S E G R T P UQ L V T
F Z E R U NM X K T L H G F K
ORUGA T E ZH F E T K T A
J BOG L ØGGA L B L J D L
U S P V K R F QG J R T B F E
L S P MG B S S T D U G H T N
EMB LML A S C T S F T GD
T EMV S B J NAD R B S A E
R S RØ T J GØK E L K G V R
EMTOT F L S T KH E T E K
DA SNFØV I N T E R T R F
HP E PP E RKAKE F KHT
B L SGB J I E THJOLOE
H E V K T B G R Ø TMC T DH

Finn 5 feil
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PEPPERKAKE
JULEBRUS
GLØGG
JULETRE
SNØ
NISSE
GAVER
GRØT
VINTER
KALENDER

Lag ditt eget juletre!

Klipp ut bitene

Brett langs de svarte
strekene og dekk klaffene
med lim

Sett sammen treet

Du er ferdig! Godt jobba!
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Rett Fram – Teater-/film- og fotokurs i Porsgrunn
Grønli Framlag var vertskap for Rett
Fram da de arrangerte teater-/film- og
fotokurs i sine lokaler på Grønli skole
i Porsgrunn tidligere i høst. Kurset var
fulltegnet og det var mange forventningsfulle ungdommer som møtte opp en
fredag i slutten av september for å tilbringe en lærerik og gøyal helg sammen.
Erik Mogeno, kjent fra Norske Talenter,
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hadde underholdning første kvelden med
trylleshow. Det ble også holdt skuespillerkurs av Tobias Vik. Deltagerne ble
utfordret gjennom praktiske øvelser i
skuespill og kommunikasjon.
Deltagerne hadde også tilgang til framlagets kostymeverksted som er breddfullt
av klær, sko, parykker og mye tilbehør, en

drøm for kreative sjeler. Ifølge deltakerne
var dette et veldig vellykket kurs!
Rett Fram har planlagt flere spennende
aktiviteter i 2016. Allerede i slutten av januar er det planlagt et nytt kurs i Oslo, på
Lambertseter ungdomsklubb. Mer informasjon om denne samlingen vil komme
på Rett Fram sin side på Facebook.

Mørketid er tid for juleforberedelser og kos

I den seine høstmåneden november og utover i desember er det høyt aktivitetsnivå i mange framlag
rundt i landet. Engasjerte og dyktige tillitsvalgte samler medlemmene sine til litt ekstra julehygge på
denne tida av året. Her er et lite utdrag fra tre av framlaga våre og deres juleaktiviteter.
I Bergen hadde Sentrum Framlag sitt
tradisjonelle juleverksted til stor glede for
de som deltok. Det var mange ivrige og
kreative medlemmer og tillitsvalgte som
møttes onsdag 9. desember for en koselig
stund med stor produksjon av julegaver
og pynt. Det meldes fra arrangørene at
det ble laget mye flott på verkstedet, alt
fra pinnenisser til handlenett, og at det
var rom for samtaler om stort og smått
underveis.

Kurland Framlag hadde sammen med
Auli Framlag sin årlige helg for juleverksted og grøtfest på Viubråtan i slutten av
november. Det var med glede men også
med et visst vemod siden dette var siste
gangen på Viubråtan før nye eiere overtar
stedet. Det var uansett mange deltagere,
stor produksjon og høy hyggefaktor på
Viubråtan denne helgen.

Odal Framlag arrangerte juleverksted og
grøtfest på gamle Bjelker skole i NordOdal søndag den 22. november. Det var
mange store og små medlemmer som
koste seg sammen denne dagen med
kreativt juleverksted, deilig julegrøt og
lek og hygge for barna. Det ryktes også at
selveste nissen tok turen innom og hilste
på.
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Den gode veksten i Framfylkingen fortsetter også i 2015

2015 går mot slutten, og det er derfor tid
for en oppsummering av året for
Framfylkingen. Den gode medlemsveksten vi har hatt de siste åra fortsetter også i år, 20 av framlaga har økt
medlemstallet sitt, og noen lag har en
markant økning. Det er registrert tre
nye framlag i år, Modum i Buskerud,
Lillehammer i Oppland og Skjennungen
i Oslo. Det jobbes også med oppstart
av nye lag flere steder i landet, og med
fortsatt god innsats fra frivillige ildsjeler
vil det komme enda flere framlag i 2016.
For første gang på denne siden av
tusenårsskiftet har vi fått framlag med
mer enn 300 betalende medlemmer.
Det var Odal som passerte denne
symbolske grensa først, men flere lag er
på vei etter. Når året skal telles opp kan
det være flere lag i denne gruppa. Det
som er mest gledelig er imidlertid at vi
nå ser ut til å få feste i alle landsdeler.
Vi er i ferd med å etablere framlag flere
steder i Nord-Norge, og i fylker der vi
lenge kun har hatt ett framlag, blir det
nå oftere starta nye framlag. Et godt eksempel er Oteren framlag, som nesten
har doblet medlemstallet sitt i 2015.
Denne trenden ser ut til å fortsette inn
i 2016, og har du tips til steder vi bør
forsøke å starte nye framlag eller et
ønske om sjøl å starte opp et framlag,
vil administrasjonen gjerne høre fra
deg. Vi gleder oss over slike ønsker. Når
2015 ebber er det kun fire fylker uten
framlag. Målet om framlag i alle fylker
er i sikte. Vi ser at det kan være lurt å
starte lag flere steder i Nord-Norge, der
er avstandene så store at vi vil trenge
flere lag de kommende åra. Bli med og

start opp et framlag der du bor.

med en gang dette er mulig.

Det er Hedmark fylkeslag som nå er
størst med seks aktive lag og over 1000
registrerte medlemmer. Gode aktiviteter i framlaget og aktiv kommunikasjon
er viktig for å få oppmerksomhet og
verve nye medlemmer. Laga i Hedmark
har noen felles aktiviteter gjennom året,
disse gjør at medlemmene i forskjellige
lag lettere ser seg sjøl som medlemmer
i en større organisasjon. I Østfold er det
felles leir både i pinsa og egen sommerleir, og disse tilbudene ser ut til å
sveise medlemmene sammen på tvers
av lagstilhørighet og gir også grobunn
for start av flere nye lag. Lag som tar
steget ut på gata med stand eller andre
markeringer får også gode tilbakemeldinger og ofte flere medlemmer. Det er
også gledelig at Oslo og Trondheim er
i tydelig framgang, det blir spennende
å se hvilket fylke som først når den
neste store milepælen; 1000 betalende
medlemmer.

Støtten fra fagbevegelsen er viktig
for Framfylkingen. I år har vi styrka
samarbeidet med flere av LOs forbund.
Fagforbundet viser vei, og lesten for
leirsamarbeidet vi har gjennomført de
siste åra kan gjerne kopieres av flere
forbund. Fellesforbundets landsmøte
bevilget 50 000 kr til oss, og landsmøtet
til NAF stadfesta sin årlige bevilgning
på 30 000 kr til framfylkingens arbeid.
Vi takker og ser fram til et enda tettere
samarbeid de kommende åra. Etter
nyttår går administrasjonen i samtaler
med flere ander LO-forbund for å finne
ut hvordan vi kan styrke samarbeidet.

I februar får hjemmesiden til
Framfylkingen nytt ansikt. Det er vår
gode støttespiller Mats Johannessen
fra miljøet ved AFR som har ansvaret
for utforminga av hjemmesiden. Ei ny
hjemmeside har vært ønsket lenge, og
når vi endelig tar steget ønsker vi at den
skal brukes aktivt av alle laga. Derfor
blir den nye sida utformet slik at lokallaga kan lage egne undersider med info
og opplysninger om aktiviteter i laget.
Når nettsidene tas i bruk inviterer vi
også til kurs i hvordan dette kan bli et
godt redskap for laga. Vi håper mange
framlag tar den nye hjemmesida i bruk

Ungdomsnettverket Rett fram tilbyr
aktiviteter, kurs og skoleringstiltak for
medlemmer mellom 13 og 26 år. Hovedmålgruppa er tenåringer, og nettverket når drøyt 20 % av Framfylkingens
medlemmer. Styret har gode planer og
forbereder spennende aktiviteter i 2016,
alt nå kan du melde deg på til de første
aktivitetene til nettverket. Et engasjert
nettverk som Rett fram kan gjøre det
lettere å beholde flere tenåringsmedlemmer og å motivere dem for framtidige
verv i egen organisasjon eller i fagbevegelsen. Følg med både på facebook og
hjemmesida, husk at det kommer egen
underside for Rett fram når den nye
hjemmesida er klar til å tas i bruk. Ta
gjerne med deg en venn neste gang du
skal på en aktivitet i Rett fram. Jo flere vi
er jo sterkere står vi.
Kurt Frantzen, Generalsekretær
kurt@framfylkingen.no
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Framfylkingen, Youngsgate 11, 0181 Oslo

Kalender 2016
22. - 24. JANUAR
Rett Fram kurs,
Lambertseter Ungdomsklubb
19. - 23. MARS
Rett Fram kurs,
AFR, Ringsaker
1. MAI
Aktiviteter ute i laga
Arbeidernes internasjonale
kampdag
12. JUNI
Verdens dag mot barnearbeid
FN-sambandet
11. - 14. AUGUST
Barnekonferansen,
AFR, Ringsaker

Engasjer deg!
Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Hos oss kan voksne og barn ha det gøy
sammen. Vi arrangerer fritidsaktiviteter for barn, unge og familier gjennom aktive lokallag over
hele landet. Vårt formål er å videreføre arbeiderbevegelsens kulturelle og sosiale tradisjoner. Vi
jobber for et inkluderende samfunn, med fellesskap og toleranse – både for voksne og for barn.
Hos oss er ingen fattig eller rik, alle deltar på like vilkår.
Har du lyst til å ligge ute i lavvo eller gapahuk? Eller kanskje frister det med en kanotur, hyttetur eller fjellklatring? Hva med sommerleir, teater, bål og sang? Tusenfryd? Eller hva med
juleverksted og juletrefest? Framfylkingen tilbyr aktiviteter som er morsomme, engasjerende og
lærerike.
I tillegg jobber vi aktivt med miljøvern, mot barnefattigdom og barnearbeid og for å fremme
barns rettigheter både i Norge og resten av verden.
Å være medlem i Framfylkingen koster 50 kroner i året. Melder du deg inn kan du delta i ditt
lokale framlag hvis det finnes et der du bor. Gjør det ikke det, hjelper vi deg gjerne med å starte
et. Du får også tilbud som sentrale aktiviteter som leire, ungdomskurs og turer og får dette bladet
tilsendt i posten to ganger i året.

Du kan nå oss på tlf:

Vi engasjerer, vi inkluderer og vi bryr oss!

415 89 668

Bli med – gjør en forskjell!
Meld deg inn i Framfylkingen i dag! For å melde deg inn gå
inn på www.framfylkingen.no og fyll ut skjemaet der. Du kan
også sende mail til postmaster@framfylkingen.no eller sende
en sms til Kurt Frantzen på tlf. 415 89 668.

Husk å notere navn, adresse, fødselsdato, tlf og epost adresse.
Er du familiemedlem, må du notere navnet på hovedmedlemmet,
slik at dere havner i samme gruppe.
Det koster 50 kroner per kalenderår, per person å være medlem i
Framfylkingen.
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