Framfylkingen
LOs barne- og familieorganisasjon

Handlingsplan 2015-2017
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Vi engasjerer, inkluderer og bryr oss!
Vi engasjerer
Vi i Framfylkingen skal være barn og unges høyttaler!
Framfylkingen skal være en arena for opplæring i demokrati og aktiv deltakelse i
samfunnslivet. Gjennom organisasjonens aktivitet skal medlemmene få praktiske erfaringer i
demokratiske spilleregler. Framfylkingens aktiviteter er tilrettelagt av, for og med barn og
unge. Medbestemmelse og demokrati er en viktig del av organisasjonens virksomhet.
Gjennom aktiv deltakelse i beslutningsprosesser blir barn og unge med på å forme
organisasjonen og samfunnet.

Vi inkluderer
Vi i Framfylkingen har plass til alle!
Menneskeverd handler om gjensidig respekt og toleranse og at alle mennesker er like mye
verdt. Alle har rett til å føle denne likeverdigheten og bli godtatt uansett hudfarge, kjønn,
seksuell legning, bakgrunn, kultur, tro eller funksjonsnivå. Våre aktiviteter skal være åpne og
tilgjengelige for alle grupper i samfunnet.
Framfylkingen er også en aktiv deltaker i internasjonalt solidaritetsarbeid rettet mot barn og
unge gjennom en rekke ulike organisasjoner, blant annet Landsorganisasjonen (LO) i Norge,
Norsk Folkehjelp, Arbeiderbevegelsens barneorganisasjoner i Norden (ABN) og International
Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI).

Vi bryr oss
Vi i Framfylkingen bryr oss både om hverandre og miljøet!
Det skal være godt å være barn. Dessverre er det mange barn som ikke opplever at deres
hverdag er god. At barn vokser opp i fattigdom strider mot vår rettferdighetssans. Det er
ikke sånn samfunnet skal være. Derfor skal Framfylkingen arbeide for at alle barn får gode
oppvekstvilkår og mot barnefattigdom. Barn kan ikke selv kan løse disse problemene.
Framfylkingen vil samarbeide tett med andre for å styrke kampen mot barnefattigdom.
En femtedel av alle barn i verden mellom 5 og 14 år er i arbeid. Det er ikke mangel på voksen
arbeidskraft som fører til at barn utnyttes i lange arbeidsdager og helsefarlige
arbeidsmiljøer. Framfylkingen skal jobbe aktivt mot barnearbeid. Et av de viktigste
virkemidlene i kampen mot barnearbeid er å satse på skolegang og at skolen skal være gratis
for alle i hele verden.
Framfylkingen vil ta vare på naturen og dens mangfold. Formidling av kunnskap om miljø og
naturarv er derfor viktig. Disse kunnskapene og holdningene skal gjenspeiles i all vår
aktivitet. Vi må ivareta jordkloden, slik at også framtidige generasjoner kan dra nytte av
dens mangfold.
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Handlingsprogram 2015-2017
Framfylkingen skal være en organisasjon i stadig utvikling. Framfylkingen setter seg for
landsmøteperioden 2015-2017 følgende målsettinger, prioriterte områder og tiltak:

Målsettinger:
Framfylkingen skal:
 Starte flere nye framlag i samarbeid med lokal fagbevegelse
 Øke antallet medlemmer under 26 år i løpet av landsmøteperioden
 Etterstrebe at alle våre aktiviteter skal være tilgjengelige for alle
 Jobbe aktivt mot barnearbeid ved deltakelse i prosjekter og kampanjer
 Være en bevisst miljøorganisasjon og ta bevisste miljøhensyn ved alle innkjøp
 Styrke samarbeidet med fagbevegelsen og Framfylkingens venner
 Styrke kampen mot barnefattigdom i Norge

Prioriterte områder og tiltak:













Bedre oppfølgingen av alle medlemmer og lag
o Bistå lokallag i synlighetsarbeid og med kampanjemateriell
o Nye medlemmer får elektronisk velkomstmelding
o Lage et eget utviklingsprosjekt for Rett fram
o Legge til rette for økt utveksling mellom lag i Norden
Kompetanse- og lederutvikling
o Utvikle og gjennomføre opplæringsprogram for nye/unge ledere
o Ledertreff med fokus på organisasjonsarbeid, strategi og motivasjon
o Opplæring og kursing i nytt medlemssystem og lagsøkonomi
Informasjonsarbeid og markedsføring
o Medlemsbladet Ung med meninger fortsetter
o Elektronisk nyhetsbrev utgis regelmessig
o Lage ny nettportal for Framfylkingen
o Utvikle eget infomateriell for Rett fram til bruk både intern og eksternt
o Videreføre samarbeidet med Arbeiderbevegelsens folkehøgskole
Arbeid mot barnefattigdom og for en bedre oppvekst for alle barn
o Iverksette praktiske tiltak mot fattigdom i samarbeid med andre
o Styrke barns posisjon i barnevernssaker
o Styrke og støtte tiltak som utjevner sosiale forskjeller
o Framfylkingen vil ha større fokus på fysisk aktivitet
o Arbeide for asylbarns rettigheter
Internasjonal solidaritet og kamp mot barnearbeid
o Samarbeid mellom framlag og lokalavd. i Fagforbundet om SOS-barnebyer
o Utvikle et opplæringsprogram til bruk i East Africa Cup
o Gjennomføre en nasjonal bevisstgjøringskampanje om barnearbeid
o Ta i bruk og distribuere kampanjemateriell om barnearbeid
o Bruke det internasjonale utvalget i kampanjer og synlighetsarbeid
Kultur
o Gjennomføre og tilrettelegge for flere kulturaktiviteter på tvers av laga
o Støtte lag som satser på kulturarbeid og kulturelle aktiviteter
Miljø
o Styrke Framfylkingens miljøprofil
o Øke miljøbevisstheten blant egne medlemmer og i framlaga
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Sentrale arrangementer i perioden:


Årlige ledertreff for tillitsvalgte i alle ledd



Gjennomføre minst to årlige ungdomskurs gjennom Rett fram



Årlig barnekonferanse for deltakere 10-18 år



Arrangere en barnefattigdomskonferanse



Fagkurs for lokale ledere i samarbeid med AOF



Gjennomføre fagkurs for egne ledere i 2016 om barnefattigdom



Markering av FN-dagen mot barnearbeid 12. juni



Markering av dagen for FNs barnekonvensjon og Framfylkingens dag, 20. november



Delta i IFM-SEIs internasjonale leir i Tyskland i 2016



Gi medlemmene tilbud om leir hver sommer



Delta i East Africa Cup i samarbeid med Norsk folkehjelp



Delta i internasjonale tiltak og arrangementer i regi av ABN og IFM-SEI
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