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TRYGGE BARN BLIR TRYGGE VOKSNE
Trygghet. Hva ville du si om jeg spurte
hva trygghet er for deg?
Å ikke være redd vil noen si. Andre vil
trekke fram familiens betydning. Noen
syns det å være velkommen gir en følelse
av trygghet, eller bare det å være glad og
harmonisk. Smak på følelsen.
Det finnes barn og unge som går med en
vond klump i magen hver dag fordi de er
redde. Det finnes barn og unge som føler
at de må være forberedt på det verste
døgnet rundt. Som aldri kan puste rolig
og slappe av. Jeg prøver her å beskrive er
en virkelighet hvor alt for mange barn er
ekskludert fra en normal barndom. Slik
skal ikke barn ha det!
Framfylkingen har tro på barn og unge vi har tro på framtida.
Framfylkingen er opptatt av at alle barn
skal ha en trygg oppvekst. Vold og overgrep mot barn og unge er et alvorlig samfunnsproblem. Framfylkingen må sørge
for å bidra til å forebygge vold, mobbing
og seksuelle overgrep.
Hver enkelt av dere som leser dette må
både tørre å se det som er ubehagelig,
og tørre å si ifra når dere oppdager at
ting ikke er slik det skal. Dere må tro på
barn som sier ifra om vold, mobbing og
seksuelle overgrep - og dere må gjøre noe
med det. Men rådfør dere med fagfolk
om hva som er riktig å gjøre. Kunnskap
er avgjørende for å handle riktig.
Barneombudets rapport 2018, «Hadde vi

fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» - om erfaringer fra barn og unge
som har vært utsatt for vold og overgrep,
er viktig å lese. Du finner den på www.
barneombudet.no Der kommer det fram
at selv om barn har sagt ifra, har voksne
latt være å gjøre det de skal. Barn ble
ikke tatt på alvor og hjelpen kom for sent.
Dette er bekymringsfullt, for det må være
trygt å si ifra for barn, og de voksne må
ha handlingskompetanse for å stoppe
volden.
FNs barnekonvensjon § 31 handler om at
barn har rett til lek og fritid.
Regjeringen signerte sammen med de
frivillige organisasjonene en fritidserklæring for to år siden. Dette er et flott tiltak.
Men få utrygge og redde barn har lyst til
delta i fritidsaktiviteter, så det må jobbes
parallelt med å forebygge vold og overgrep og samtidig tilrettelegge fritidstilbudet. Framfylkingen har også et ansvar
for å bistå i fritidserklæringens mål om
å gi alle barn som ønsker det, minst en
fritidsaktivitet uavhengig av foresattes
ressurser og sosiale bakgrunn.

for å kunne utvikle seg og det er en forutsetning for å kunne delta i samfunnet.
En viktig oppgave for framlagene er å
sørge for både å inkludere og å ha trygge
rammer for medlemmene. Snakk om
dette og lag regler på styremøtet. Snakk
sammen på framlagsaktiviteten. Lag
temamøter der barna kan diskutere. «Hva
betyr det å inkludere? Når og hvor føler
du deg trygg? Hvordan skal vi sammen
stoppe mobbing? Alle Framfylkingens
tillitsvalgte og frivillige fritidsledere skal
være gode og trygge rollemodeller. Den
oppgaven skal gjennomføres gjennom
å ha gode forebyggende rutiner mot
mobbing, vold og seksuelle overgrep og
beredskapsplaner. Hele organisasjonen
skal involveres i arbeidet med å lage nye
etiske regler som skal vedtas Landsmøtet
2019. Det skal synliggjøres og garanteres
at det er trygt å delta i Framfylkingens
virksomhet.
Jeg har tro på framtida!
Tonje Tovik, generalsekretær
for Framfylkingen
tonje@framfylkingen.no

Kan vi gi en trygghetsgaranti?
Framfylkingen skal være et fristed fritt
for krenkelser fordi vi vet at utenforskap og utrygghet kan ødelegge et helt
liv. Framfylkingen må sørge for at det er
trygt å være med i alle organisasjonens
aktiviteter. Å vite at man er velkommen
og trygg både hjemme, på skole, i barnehage og i lek og fritid er grunnleggende
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15. MAI ER FNS INTERNASJONALE FAMILIEDAG

Tekst/Foto: Birgitte Kalvik
FNs internasjonale familiedag markeres den 15. mai hvert år, det ble bestemt
gjennom en resolusjon i FNs generalforsamling i 1993. Den internasjonale familiedagen understreker den viktige rollen
familien har i å skape trygge og gode liv
for barna. Omsorgspersoner i nær familie
er viktige, enten det er foreldre, besteforeldre eller søsken, de spiller en stor rolle
i barnas velferd og framtidsmuligheter. Å
ha gode omsorgspersoner rundt seg gjør
at barn får tidligere utdanning og nødvendig erfaringsoverføring fra tidligere generasjoner.

unge og familien. Vi er LOs barne- og
familieorganisasjon og det er viktig for
oss at vi kan lage aktiviteter alle kan delta
på sammen - både voksne og barn. Dette
gjør vi for å skape gode relasjoner på tvers
av generasjoner, økt trygghet og en solid
plattform. Vårt hovedmål er at alle barn
skal tas på alvor, at barna skal være trygge,
at de blir sett og at deres rettigheter blir
ivaretatt. Framfylkingen jobber hele tiden
med bakgrunn i FNs barnekonvensjon,
og å ha trygge og gode omsorgspersoner
er en viktig del for å oppfylle det enkelte
barns rettigheter.

Familieorientert politikk
Et større fokus på familieorientert politikk
gjør en stor forskjell på mange områder.
Alt fra å gi støtte til utearbeidende foreldre noe som gir bedre muligheter for å
bekjempe fattigdom og sult. Videre vil en
bedre foreldrepolitikk også være viktig i
jobben for å sikre god helse og utdanning,
og bidra til økt likestilling.

Koblingen mellom familie og
bærekraftsmålene
Vi vet at økt kunnskap og tidlig læring
er nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling og livsstil. Dette bringer oss
til kjernen av arbeidet for å oppnå FNs
bærekraftsmål og skape en bedre og mer
rettferdig verden. Bærekraftsmålene er
verdens felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030.

Framfylkingen er LOs barne- og
familieorganisasjon
Selve formålet for oss i Framfylkingen er
å skape bra aktiviteter for og med barn,

FN-Sambandet sier om dagen
På FN-Sambandets nettside www.fn.no
står det at familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og skal sørge for at alle

familiemedlemmene har det godt. Stater
må sørge for at familier har mulighet til
å fylle denne rollen gjennom å gi tilgang
til utdanning og helsetjenester, og sikre en
sunn balanse mellom jobb og familieliv.
Da vil også familien bidra til å skape en
positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av.
Kilder: FN-Sambandet www.fn.no og United Nations www.un.org

Barnekonvensjonens art. 9:
Holde familien sammen
Barnet skal ikke atskilles fra
sine foreldre mot sin vilje,
unntatt når dette er nødvendig
for barnets beste.
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Ja-mennesket
Hun er ingen typisk arbeiderbevegelses-datter. Likevel har hun jobbet innenfor
LO siden hun var 20 år. I dag engasjerer hun seg særlig for å verve flere
medlemmer inn i Framfylkingen.
Tekst: Hanna Skotheim
Foto: Erlend Dalhaug Daae
Mellom 70 og 80-tallet i en liten bygd
på Nordmøre stod det en gang en liten
kiosk rett ved butikken. Her var det mulig å kjøpe seg noe godt når butikken var
stengt i helgene.
Pådriveren for det lille utsalgsstedet? Det
var LO-sekretær og styreleder i Framfylkingen, Kristin Sæther (51). I hvert fall
husker hun seg selv som pådriveren. Etter
at hun sluttet å jobbe der, ble kiosken
nemlig lagt ned.
Kioskjobben var en av Sæther sine første
yrker. Hun arbeidet også som vaskedame
Foto:
Pressebildet,
FN-Sambandet
på butikk,
som dagmamma,
husmorvikar
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og som støttekontakt. Og alt gjorde hun
mens hun gikk på ungdomskolen.
-Jeg fikk lønnet arbeid av kommunen tidlig, for å si det sånn. Jeg var bare 12 år.
Uvant, men nødvendig
I dag har trønderen bikket 50 år og i kofferten har hun flere lederverv. Allerede
som 20-åring ble hun valgt til ungdomstillitsvalgt i en fagforening i Norsk
kommuneforbund. Hun skulle
bare på årsmøte da hun plutselig endte
opp med å bli utnevnt og måtte opp på
talerstolen.

– Jeg er ikke født inn i arbeiderbevegelsen slik mange er i fagforeninger. Jeg var
ingen broiler, så det var skrekkblandet
fryd å skulle være tillitsvalgt og senere
nestleder.
Etter å ha vært både tillitsvalg og nestleder ved siden av jobben på en bolig for
utviklingshemmede og senere på helse
og velferdssenteret for demente, gikk det
slag i slag. Sæther ble i 2002 valgt til leder
for Fagforbundet i Trondheim. Etter det
har hun vært leder på heltid.
– Jeg er bare et menneske som sier ja til

alt. Dermed har veien blitt til mens jeg
har gått. Jeg hadde aldri tenkt tanken på
å jobbe i LO. Tanken om Fagforbundet
hadde derimot streifet meg. Det var mer
nærliggende.

har eksistert før for fire år siden.
– Vi må bli flinkere til å informere om at
Framfylkingen finnes. Akkurat som LO
opplyser om forsikring, må det opplyses
om hvilke tilbud LO har for hele familien.

Det kan virke som om Sæther liker det
nære og kjære. Selv om hun har jobbet i
Oslo siden sommeren og er positiv til en
ny periode som LO-sekretær hvis sjansen
byr seg, har hun ingen planer om å forlate
bopelen i Trondheim.

Hadde Sæther visst om Framfylkingen
da hun var ung, er hun sikker på at både
hun og datteren ville vært mer aktive der.
For å verve flere medlemmer, må medlemmene gjøre det Sæther liker best: Dra
ut å snakke med folk der de er.

Sæther liker også å være selvdreven. Derfor var det en overgang da hun gikk fra å
være leder for Fagforbundet i Trondheim
til å bli LO-sekretær under LO-kongressen 11. mai i fjor. Med et nytt ansvar
fulgte et stort apparat. Det var ikke lenger
behov for at hun skulle gjøre alt
selv.

– Vi får statstilskudd ut fra hvor mange
medlemmer vi har. Derfor er jeg svært
opptatt av at vi må verve flere. Til nå har
vi ikke vært bevisste nok på å få flere
med. Blir man spurt, vil man gjerne være
med, sier Sæther, som selv har vervet
opptil 30 medlemmer siden hun startet i
jobben som styreleder. Og alt hun har
gjort er å spørre.

– Det var uvant, men jeg ser at det var
nødvendig da det er så mange arenaer jeg
skal uttale meg på. Jeg er avhengig av å ha
flinke folk rundt meg.
En av arenaene hun er ansvarlig for er
Framfylkingen. Da Sæther ble spurt om
å lede ”frammen” i juli 2017, sa hun, kanskje ikke overraskende, ja med en gang.

Sæther har også fått på plass et internasjonalt utvalg, et organisasjonsutvalg
og et ungdoms- og barnepolitisk utvalg.
Med ulike utvalg vil ansvarsoppgaven for
organisasjonen fordeles bedre. Det vil
også gjøre det enklere for medlemmene å
finne frem til det som interesserer
hver enkelt av dem.

– Det er innenfor mitt interessefelt. Jeg er
engasjerer meg for gode oppvekstsvilkår
for barn og unge og deres rettigheter. Det
er viktig at de har en egen arena hvor de
kan bli hørt.

– Vi må ellers jobbe videre med å utvikle
gode lokallag med stor aktivitet der
alle kan delta. Hele familien skal kunne
inkluderes i laga og da er det viktig med
lavterskeltilbud, understreker Sæther.

Spørre
Selv har hun aldri vært aktiv i LOs Barneog familieorganisasjon, men så var hun
heller ikke bevisst på at Framfylkingen

Sjeldent provosert
Som LO-sekretær har Sæther mange
ansvarsområder og hun brenner for mye.
Men det er kanskje helse som ligger hjer-

tet hennes aller nærmest. For hadde ikke
karriereveien gått slik den gikk, hadde
Sæther mest sannsynlig fortsatt jobbet
som hjelpepleier på helse- og velferdssenteret for demente. Slik ble det ikke, og
hun har vært innom mange arbeidsplasser på sin vei. Felles for alle stedene er at
hun har fått møte mennesker.
– Møte med ethvert menneske har
betydd noe for meg, og det uavhengig
av hvor jeg har jobbet. Jeg har alltid vært
opptatt av å bli kjent med nye folk.
Helt siden Sæther var liten har hun vært
den som har oppsøkt kontakt. Da nabojenta ble hjerneskadd da Sæther var 12 år,
besøkte hun henne hver dag. Hun ønsket
så gjerne og hjelpe og var med jenta hver
dag for å lære henne å gå igjen.
Sæther engasjerer seg også for fellesskapet og for rettferdighet, noe hun ikke har
sett så mye til blant politikerne den siste
tiden.
– Det skal mye til for at jeg blir provosert,
men jeg er ganske fortvilet over den politiske verden vi lever i, sier hun og sikter
til Facebook-innlegget daværende justisminister Sylvi Listhaug la ut før påske.
– Skal du være med å styre et land må du
først og fremst ha styring på deg selv, sier
Sæther.
Også var det #metoo-kampanjen.
– Det er en veldig viktig kampanje, men
at slike hendelser i det hele tatt eksisterer
i samfunnet vårt, gjør meg urolig. Herlighet, folk må oppføre seg. Vi må konsentrere oss om hva vi skal gjøre, og ikke alt
annet.
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Fartsfylt ungdomshelg

Framfylkingens ungdomsutvalg
inviterte tenåringer fra hele
landet til Oteren for å lære om
natur, sikkerhet, og teamarbeid.
I løpet av fire dager fikk ungdommene med seg minner og
lærdom for livet
Tekst: Katarina Salen Aarseth, AFR
Foto: Comfort Ofori, AFR og Else-Marie
Aarsheim, Framfylkingen
På flyplassen utenfor Tromsø står det
en stor mengde bagasje bevoktet av to
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voksne, mens tenåringene spiller kort
rundt et bord ved kiosken. De snakker,
flirer og koser seg, spente på dagene som
ligger foran dem. Det er Framfylkingens
ungdomsutvalg som arrangerer turen til
Oteren i Storfjord. Der blir de tilreisende
ønsket velkommen inn til ungdomshuset,
og til storsalen der alle skal sove. Før folk
skal gå til ro for natten er det «bli kjent
leker» og spill, for å bryte isen og starte
opp som en samlet gjeng.
Dagen etterpå har en av lederne et foredrag om fjellvettregler, før tenåringene
blir testet på den nye informasjonen.
Hver gruppe skal mime en fjellvettregel,

og de andre gruppene skal finne ut hvilken av de 10 fjellvettreglene de er. Resten
av dagen er satt av til gårdsbesøk hjemme
hos aktivt frammedlem Gunn Sissel
Siikavuopio, ferden går derfor videre dit
med buss. Vel framme på gården fikk alle
hilse på gårdshunden, se hester, sauer
og lama - trolig den nordligste lamaen i
Norge! I flere timer koste ungdommene
seg med å ake i bakkene, spise pølser i
brød og drikke deilig varm kakao.
Slitne, trøtte og sultne etter mange timer
ute på gårdsbesøk er alle sammen, men
vi må se på Norske Talenter for nettopp i

til Oteren i Troms

kveld er det ekstra spennende! Blant alle
deltakerne i talentkonkurransen er nemlig Sara og Amalie med, to jenter som
selv er aktive i Framfylkingen. De spilte
seg videre til semifinalerundene og folket
på ungdomskurset jublet av glede!
Dagen etter ble brukt oppe i fjellet, en
actionfylt dag med snøscootere. Først ble
deltakerne kjørt opp til en hytte, der folk
fikk varme seg og spille kort, mens resten
dro videre på snøscootertur lengre opp
i fjellet for å se utsikten over hva kunne
føles som; hele Tromsø for dine føtter!

Det er kaldt i Troms tidlig på
vinteren, - friske minus 25
grader hadde vi på turen, og
ved dagens ende reiste småfrosne ungdommer ned igjen
til varmen på ungdomshuset
for å slappe av og spise en deilig
middag. Turen ble avsluttet med
retur til flyplassen, hvor alle
fikk med hver sin kopp som et
minne fra en spennende tur. Og
for de som lurer, ja, vi fikk se
nordlyset.
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Barn har rett til lek,
fritid og hvile!
Hentet fra FNs barnekonvensjon § 31
Mange barn blir ekskludert fra sosiale, kulturelle og idrettsaktivitet blant
annet fordi foreldre har lav inntekt. Det vil bidrar til utenforskap og følelsen av å ikke høre til. Framfylkingen har tilbud som passer alle uavhengig
av hvor mye penger man har.
Fritidserklæringen som ble innført i 2016 har som mål at alle barn skal
ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig
av foreldrenes sosioøkonomiske status. For å nå målet må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats. Erklæringen er signert av
regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner.
ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy som brukes for
å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge. www.allemed.no
Framfylkingen vil bruke ALLEMED verktøy som skal sikre at flere barn
blir inkludert i våre aktiviteter.
Barn har rett til å ha det gøy!
Framfylkingen engasjerer, inkluderer og vi bryr oss!

Illustrasjon: Lisa Aisato
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I Framfylkingen er det ikke uvanlig at
det er barn og unge som holder de gode
og viktige talene. 1.mai er en viktig
dag for nettopp å holde taler om saker
som barn og unge er opptatt av. På den
måten kan vi godt si at Framfylkingen
er barn og unges talerør.
Tekst: Tonje Tovik
Har du lyst å holde en tale?
Snakk med framlaget ditt om hjelp til å
finne et sted/arrangement hvor du kan
fremføre talen. Framfylkingen lager hvert
år et taleutkast med temaer som kan
brukes til 1.mai taler og til taler på andre
arrangement. En sånn type tale kan også
hete appell. Hele talen Framfylkingen har
laget i år tar ca. 10 minutter å si. Du kan
også velge et utdrag med et avsnitt eller
to, da blir den kortere og lettere å huske.
Du kan selvfølgelig også lage en tale helt
uten hjelp fra Framfylkingen. Det er bare
supert at du finner noe som du selv syns
er viktig å snakke om.
Litt hjelp
Mina Gerhardsen har skrevet en bra bok
om å holde taler; Å lykkes med taler (Res
publica 2018)
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Allerede som 13 åring ble hun interessert i å lære seg taleteknikker, og lærte
seg blant annet om tre viktige deler en
tale må ha. «Du må forklare situasjonen,
tydeliggjør problemet og gi en løsning.
Men det aller viktigste er at du har et
klart mål med talen. Enten det er å vekke
engasjement og mobilisere til handling
eller å gjøre bestemor glad, sier hun»
Mina har vært aktiv både i Framfylkingen og i politikken. Hun har skrevet taler
for mange andre og blitt en god taler
selv. I podcast `n: Kvinneperspektiv (Fri
Fagbevegelse) forteller hun også stolt om
sin egen datter som øver seg foran speilet
på å holde egne taler.
Frykt og mot
Det er helt vanlig å være nervøs, voksne
blir like nervøse som barn, og det er ikke
farlig. Så selv om du er litt redd og gruer
deg, er du også modig når du holder talen.
Det er ikke alle som har mot til å snakke
foran mange, de fleste tør faktisk ikke prøve engang. For noen blir nervøsiteten en
slags hjelp til å bli en bedre taler, fordi nervøsiteten kan gjøre deg mer skjerpet. Men
blir du alt for nervøs kan det ødelegge, og
da kan det å øve masse på talen din være
en god metode for å bli mindre nervøs.

Jo mer du øver - jo tryggere blir du på det
du skal si, og da har du jo mindre å være
nervøs for. Det er kjempelurt å øve foran
en du kjenner, eller alene foran speilet, for
da «ser» du om det blir bra.
LYKKE TIL

Fem lure tips:
1. Finn et (eller fler) tema du syns er viktig
og har lyst å fortelle om. Bruk utkastet som
allerede er skrevet - eller lag noe selv
2. Del opp det du skal si i deler:
En kort begynnelse og gå rett på sak, du
kan ha en større midtdel hvor du snakker om de tre delene nevnt over av Mina
Gerhardsen, og så er det ofte flott å
avslutte med ett viktig budskap som du vil
at publikum skal huske.
3. ØV! ØV! ØV! Det går fint både å øve
alene foran speilet, eller foran en du kjenner. Men øv så mye at du nesten er lei, for
da blir du helt trygg på hva du skal si.
4. Snakk tydelig og s a k t e :
De fleste snakker ofte fortere enn de tror,
spesielt når du er nervøs.
5. Si alt på din måte og vis følelser.

#NOKERNOK - Framfylkingens barneappell
1. mai 2018
Barn rammes alltid hardt der krig, krise og terror rår. Halvparten av verdens 65 millioner flyktninger er barn. I Syria og Jemen
dør det barn hver dag på grunn av voksnes krangel, maktkamp
og krig. I USA tar barn og unge nå til motmæle mot massedrap
og fritt salg av automatvåpen som er laget for å drepe mennesker. I april sto Martin Luther Kings 10-årige barnebarn fram
med sin drøm: #ENOUGHISENOUGH!
Framfylkingen opplever at mange barn og unge vil engasjere
seg mot krig og bruk av våpen. Det viser at barns stemmer
trengs og at det finnes håp om endring.
Nok er nok!
Skolen og barnehagen er barns hverdagsliv
Skolen er faktisk barnas jobb, men vi har ikke samme rettigheter som voksne arbeidere. Det er dårlig inneklima, liten plass
og tøffe sosiale miljøer ved mange skoler. Maling som skaller av
veggene, sopp og råte gjør at mange får vondt i hodet og ikke
klarer å konsentrere seg. Tusenvis av barn gruer seg til å gå på
skolen fordi de mobbes eller stenges ute fra vennskap. Det er
også helt sykt at elever i videregående skole får notert ugyldig
fravær når de besøker skolens egen helsesøster. Mens voksne er
ferdig med jobben når de går hjem, venter en hel bunke med
lekser på oss. Voksne har fått en bedre hverdag på sin arbeidsplass? Hvorfor er det så vanskelig å endre arbeidsmiljøet for
barn?
Rettferdighet er viktigere enn å være streng
Barnekonvensjonen er menneskerettigheter for barn, og
deler av den har blitt en del av grunnloven vår. Dette forplikter
Norge: Prinsippene om barns rettigheter skal bety mer enn
norsk hverdagspolitikk. Alle barn som bor i Norge, også de som
søker asyl, skal ha rett til skolegang, helse og samvær med andre
barn. Da kan de ikke settes i fengselsliknende leire uten mulighet til å være barn. I dag kan barn bli sendt ut av Norge fordi en
av foreldrene har sagt eller gjort noe dumt lenge før barnet ble
født.
Framfylkingen krever at Norge underskriver tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon som sikrer barn en egen klagerett i
asylsaker.
Kroppspress og negativ reklame ødelegger barn og ungdom
Dagens barn og unge blir opplever angrep og press fra
flere hold. Alle skal være slanke, vakre og blide og helst ha en
«sixpack», noe alle vet ikke går an. Også barn og ungdom blir
lei seg, sinte og sliter med å finne seg til rette. I Norge er det heldigvis forbudt å lage reklame spesielt for barn. Men det hjelper
lite når vi daglig bruker internett, der disse reglene ikke gjelder.
Når vi leser at ungdommer får tilbud om en #fikse-på-kroppenoperasjon i konfirmasjonsgave og reklame der russ blir oppfordret til leppeoperasjon foran russetida bør alle varselklokker
ringe veldig høyt!

Plast ødelegger jorda vår!
Framfylkingen er opptatt av å bevare miljøet og å hindre en
negativ utvikling. Det er vi som er unge i dag som skal overta og
ta vare på Jorda for framtida. Du husker sikkert den hvalen som
døde fordi den hadde magen full av plast. Det er VI som har
kasta den plasten. Havet er i dag fullt av plastsøppel, dette virker
skummelt på oss.
Hvorfor skal alle varer pakkes inn i unødvendig plast? Vi må
pakke varer på bedre vis.
Neste gang vi er på tur i skogen, på fjellet eller ved sjøen mener vi at alle har ansvar for å ta med seg søpla si hjem, og plukk
gjerne med deg plast andre ikke gadd å ta med seg! Start allerede i dag, plukk med deg plastsøppel du finner på veien hjem.
100 000 fattige barn i Norge er et samfunnsproblem
De siste 15 åra har antallet norske barn som lever i fattige
familier blitt doblet. Dette er en skam! Alle er enige om at barn
ikke skal oppleve virkningene av fattigdom, og politikerne
diskuterer forslag mens tida renner ut for oss barn. Det ser ut til
at de voksne er i ferd med å gi opp denne kampen, politikken
fungerer ikke. Det er manglende vilje til å lage tiltak som monner, men det finnes et enkelt grep:
Øk barnetrygden nå! Den ble siste gang økt i 1996, altså for
mer enn 22 år siden.
Barn som ble født før satsen ble økt er nå selv i ferd med å bli
foreldre.
Kommunene kan gjøre fritidsklubber og kulturopplevelser
gratis eller billigere.
Da blir vi ikke avhengige av om mamma eller pappa har
pengene dette koster.
Likevel er det enda verre i andre land. Mer enn 150 millioner
barn under 14 år er faktisk i jobb, noen av dem i yrker som vil
drepe dem eller gi dem et svært dårlig eller kort liv. Disse barna
utnyttes som billig arbeidskraft av mennesker som ikke bryr
seg om hva de utsetter «sine» barnearbeidere for. Barna lever i
familier som er så fattige at foreldrene ikke har noe annet valg
enn at deres barn arbeider, mens de heller burde ha gått på
skole. En slik urettferdig verden vil vi i Framfylkingen kjempe
for å forandre. Dette må ta slutt i vår tid!
Nå står sommeren for døra, og vi håper alle får herlige og
sunne sommeropplevelser med seg på veien, både med familie,
venner og i nærmiljøet. Framfylkingen lager leire og tilstelninger for å bygge gode lagsmiljøer, og det hadde vært moro å se
dere i vårt inkluderende miljø. Leir skaper minner og vennskap
for livet – Bli med du også!

Takk for oppmerksomheten - og gratulerer med 1.
maidagen!

Barn og unge er helt perfekte akkurat som vi er - inni og utenpå!
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Ledertreff for våre tillitsvalgte fra hele landet

Helga 12. til 14. januar var en
stor gruppe tillitsvalgte i Framfylkingen samlet til ledertreff.
På idylliske Raumergården i
Gjerdrum var førti personer innom i løpet av helga for å bidra
til større kunnskap og forståelse
av hvem vi er, og for å få med
inspirasjon til fortsatt innsats.
Tekst: Birgitte Kalvik
Foto: Shakeel Rehman
På programmet sto det blant annet arbeiderhistorien fortalt av Frank Meyer, lederen for ARB-ARK (Arbeiderbevegelsens
bibliotek og arkiv). Dette ble en nyttig
forankring for mange av deltagerne, det å
få et dypdykk i røttene våre, bakgrunnen
og formålet. Det var presentasjon av Sentralstyret og de fire utvalgene Ungdomsutvalget, Internasjonalt utvalg, Barnepoli-

tisk utvalg og Organisasjonsutvalget.
Innimellom innledninger var det satt
av masse tid til allsang og lek, noe som i
tillegg til å lette på stemninga er viktige
verktøy som både styrker samholdet mellom deltagerne og er en kvikk måte å bli
adskillig bedre kjent med hverandre.
På lørdag var det satt av godt med tid
til arbeid i grupper, temaet var Framfylkingens verdier, årshjul, tidslinjer og
lagsaktivitet. En fin måte å utveksle ideer
og tips om lokale tilbud.
Det var satt av mye tid til å diskutere leir
og leiraktiviteter. Vi hadde en sofa-samtale hvor det var samlet et panel bestående
av erfarne leirdeltagere og leirarrangører.
Trond Flaarud fra Skjennungen, tidligere
Kampen og Oslo, har vært med på leir
fra tidlig på sekstitallet og har arrangert
mange. Tormod Jarsve fra Solør, også en
hyppig leirdeltager og medarrangør av
mange leire. May-Tove Solum Tollefsen
og Robert Tollefsen, begge fra Odal, det
var de som arrangerte den store som-

Bildet på bladets forsiden er tatt av skulpturen
“Grass Roots Square” som ligger i bakken ved
regjeringskvartalet.

Skulpturen har fått navnet sitt etter grasrot og
grasrotbevegelse. Ideen er at vi må stå sammen,
være sterke og løfte samfunnet sammen.

Kunstprosjektet utenfor regjeringsbygget ble
bestemt før 22. juli - men symbolikken står
sterkere i dag.

Det gir framtidshåp, og kunstneren har også
uttalt at han ønsker å vise til nettopp mangfold,
solidaritet, men også at myndigheter skal tjene
folket, vi er et stort fellesskap.

Kunstneren er Do Ho Suh fra Korea, han bor og
jobber i Seoul, London og New York.
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merleiren i 2017, og de har deltatt på flere
leire sammen med framfylkingen. Alle
i panelet fortalte om sine beste leiropplevelser, de største utfordringene de har
møtt på som arrangører og hvordan de
løste disse, og de svarte på spørsmål fra
salen. Målet vårt er at det skal være tilbud
om en stor sommerleir hvert år, enten
i egen regi eller som deltager på sommerleir hos en av søsterorganisasjonene
i nabolandene våre. Det var stor enighet
om at leir og aktiviteter er selve limet i en
organisasjon som vår.
Søndag kom Arne Berg fra Kulturnettverket i Østfold og fortalte mer om
arbeiderkultur og dens plass i samfunnsutviklinga. Han snakket om på hvilke
måter kan Framfylkingen bli en god
ambassadør for arbeiderkultur. Hvordan
vi kan definere arbeiderkultur inn i vår
virksomhet i dag.
Konferansen var svært engasjerende og
klarte å inspirere alle til å gå hjem til sine
lag fulle av nytt pågangsmot.

LEIR og FRILUFTSLIV
Bli med på leir!
Det er snart sommer og da har
Framfylkingens medlemmer tradisjon for å
dra på tur og leir, både i telt og hytter.
Se tilbudene for sommeren 2018:
 Familieleir på Sagakollen ved
Drøbak i pinsen; 18.-21. mai.
 Åpning av Oslo Framlags renoverte
hytte i Nordmarka (Skjennungen)
lørdag 16.juni. Alle er velkomne.
 Framfylkingen i Oslo arrangerer
sommerleir på Nesodden
25.-29 juni.
 Internasjonal leir i Finland,
Bengtsfors «Participation island»
25.juli-1. august

Var du med rundt bålet?
De fleste i Framfylkingen syns at bål hører
med til leir og
friluftsliv.
Banan med skall
Sang og kos
+
rundt bålet gir
sjokoladebit inni.
en god følelse.
Å ha med seg
litt man
kan grille
er lurt.

Pakkes i alufolie.
+
legges i bålet
til sjokoladen
smelter

Det er
=
allikevel viktig
NAM NAM!
å huske at bål
er farlig. Bruk
lovlige bålplasser, rydd etter dere og sørg
for å slukke ordentlig etterpå.

Det er alltid god stemning rundt bålet.

Tips og råd
Om du skal sove i telt eller hytte er det alltid
lurt å holde det ryddig og klærne tørre.
Pakk kun helt nødvendige ting med deg hvis
du skal bære sekk.

Bli med på aktivitetene, for da får du alltid
nye venner.
På Framfylkingens ledersamling i januar
var tema blant annet leirliv. Et panel
bestående av erfarne Framkamerater
snakket om leir og kom med flere gode
råd om leir og dette sa de:
1. May Tove S. Tollefsen (Odal Framlag):
«Forbered deg på hvor du skal og hvordan
det er der.»
2. Tormod Asle Jarsve (Solør Framlag):
«Samarbeid og deltakelse gir deg et
meningsfullt felleskap»
3. Trond Flaarud (Skjennungen Framlag)
«Ha det gøy!»
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LÆR DEG EN KNUTE!
Disse knutene kan du få bruk for på leir eller på tur:
Båtmannsknop er kanskje den lureste knuten å lære seg for å skjøte sammen
to tau. Den er lett å løse opp og er en trygg og god knute. Den er helt
grunnleggende for ferdsel på sjøen.
Flaggstikk kan også være praktisk å kunne. Den skjøter du sammen to tau av
ulik tykkelse og brukes til feste flagglina på flagg eller vimpler.
Illustrasjonene viser hvordan tauet skal knytes:

Øv på disse
knutene og du har
en nyttig
kunnskap for
livet!
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I sangboka til Framfylkingen står det en sang på side 138 som handler om knuter.
Har du hørt den før?
Det er nok mulig at sangen ikke bare handler om sånne knuter vi lager med tau!

«Vi kommer trallende»
Dagfin Rimestad har laget tekst og
melodi.

Vi kommer trallende
for ingen skal si om oss,
ingen skal si at vi har tapt
humøret.
Sommervinden rusker oss i
håret.
Sola skinner hele dagen lang.
Refreng:
Vi har en knute som skal opp
Vi har en knute som skal opp

Denne sangen er super å synge
når man går tur!
Da blir man så glad 
- og det går lettere å gå.

med andre.
Sammen skal vi synge våre
sanger,
sanger som gir pågangsmot og
tro!
Refreng: Vi har en knute …

Og denne knuten løser vi i
samlet tropp
Når vi går sammen her i
Norden
Når vi går sammen
kan vi løfte vår tunge bør.
Løfte vår tunge bør og vise
verden,
at jentene og guttene i Norden
makter mye mer enn mange
fler.
Syngende barn på leir i Italia i 1954

Refreng: Vi har en knute ……
Vi makter mer når vi har
frihet og fred på jord.
Frihet og fred og samarbeid

Hvis du ikke kan sangen og vil lære den,
må du kanskje spørre noen av de eldre
«Framkameratene» om å synge for deg.
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Framfylkingen, Torggata 12, 0181 Oslo

Kalender 2018
15. MAI
Den internasjonale familiedagen
18. – 21. MAI
Pinseleir med Framfylkingen i Oslo
18. – 21. MAI
Mediekurs
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker
5. JUNI
Verdens Miljødag
12. JULI
Verdensdagen mot barnearbeid

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.

24. JULI - 2. AUGUST
Sommerleir i Finland

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.

12. AUGUST
Internasjonal ungdomsdag

I tillegg jobber vi aktivt med miljøvern, mot barnefattigdom og barnearbeid og for å fremme
barns rettigheter både i Norge og resten av verden.

21. SEPTEMBER
Internasjonal fredsdag

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 minst tre ganger i året.
Vi engasjerer, vi inkluderer og vi bryr oss!

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

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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