Kjære medlemmer
Om alt hadde vært som planlagt, så
skulle Framfylkingen avholdt sitt landsmøte i juni. Men pandemien varer og
varer, den lever med oss og i oss. Noen
steder i Norge har det vært lange
perioder med nedstengning av
samfunnet.
Dette har vært tungt og har også
vanskeliggjort mye av Framfylkingens
aktivitet. Sentralstyret har avholdt sine
møter digitalt og vi har kjent på at
fysiske møter er å foretrekke, men at
alternativet også fungerer. Det er også
utgangspunktet for at vi har vurdert at
Landsmøtet bør være en fysisk møteplass. Vi krysser derfor fingrene for at
smittetallene tillater at vi kan avholde
møtet på Gulsrud leirsted i november.
For framlagene er den møteplassen som
landsmøtet er, også et møte som binder
oss sammen, hvor beslutningene vi tar
skal drøftes over bordene og ikke på
skjerm. Dette møtet gir en arena både
for inkludering, samhold og demokrati i
praksis, og for diskusjoner rundt de
viktigste sakene som ikke er godt å få
gjennomført digitalt.
I mars 2020 var de fleste litt i sjokk når
vi måtte stenge samfunnet. Men det
vekket noe i oss; fellesskapsfølelsen og
samholdet. Det var mange som gikk ut i
sosiale medier og opprettet
hjelpegrupper med tjenester som å
handle for naboen og slikt der vi hjalp
folk vi ikke kjente som trengte det.
Dugnadsånden var stor, og vi følte et
ansvar for hverandre; og vi heiet på
grupper i samfunnet som gjorde jobben
sin og vi klappet fra balkonger i bygd og

by. Vi så framover med ny dugnadsånd
og det var jo heller ikke så vanskelig når
vi trodde situasjonen ville være
kortvarig.
I år har vi fått et fremtidsbilde som er
litt mindre optimistisk, mange opplever
å ha det psykisk vanskelig, noen har
mistet håp og det krangles rundt oss om
hvem som skal få vaksine først og hvilke
distrikter som har de største
belastningene. Dette er selvsagt trist, og
slikt løser ikke problemene.
Pandemien har på den annen side også
lært oss at det fins muligheter i den
digitale verden vi ikke brukte før. Vi kan
møtes på nett med video og telefon, vi
kan ha møter digitalt på plattformer
som Teams og Zoom, vi kan ha noen
digitale aktiviteter for medlemmene
våre som Kahoot-quiz, og gjøre ting i
sanntid sammen. Man kan rett og slett
holde kontakten uten å treffe fysisk. OG
vi har lært oss at det går fint å være
fysisk sammen UTE med 1 meters avstand.
Vi må innse at det kan ta tid før vi kan
drive fritidsaktivitet akkurat slik vi
ønsker, og vi må fortsette å tenke
kreativt rundt aktivitet, og Framfylkingen må være her for de som
trenger oss.
Hvordan skal framlaget være parat til
innsats igjen når samfunnet åpner?
Skal vi gjøre nye type aktiviteter eller gå
tilbake til det vi gjorde før, eller begge
deler? Vi vet jo at det fins barn og unge
og familier i vårt eget nærmiljø som står
utenfor deltakelse i fritidsaktiviteter.

Hvordan skal vi bli en mer
inkluderende organisasjon slik at vi
kan bidra til å utjevne forskjeller.
Kan vi ta en ‘inkluderingsdugnad’
sammen?
Å se framover med framtidstro er
egenskaper vi har, og som vi nå skal
benytte til å planlegge godt og hente
motivasjon til ny start.
En sommer uten leir oppleves en
fattigere sommer for mange av oss i
Framfylkingen. At det er framlag/
fylkeslag som på tross av pandemien
klarer å arrangere leir og friluftsaktiviteter innenfor anbefalt
smittevern er derfor flott, og tilbudet
blir garantert mottatt med takknemlighet fra medlemmene. Det er
også uttrykt ønsker om at leiraktivitet skal bli prioritert framover.
Jeg har stor tro på at dere som er
med i Framfylkingen gjerne vil bidra
til en bedre framtid. Barna er
framtida!
Optimistisk hilsen

Hva må vi gjøre for å åpne ringen vår og
ta flere med i framlaget?
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Ta med alle på leken - en inkluderingsdugnad
Tekst og illustrasjon: Tonje Tovik
Fritidsaktiviteter er en viktig del av livet.
Fritid er også så viktig at det beskrives i
artikkel 31, om retten til hvile og fritid, i
FNs konvensjon om barns rettigheter. Å
kunne ha en aktivitet man er med på
jevnlig bidrar til å oppleve både sosial
tilhørighet, mestring og gir mening i
hverdagen.
Det er så viktig for helsen å kunne delta i
fritidsaktivitet at staten har laget en
fritidsærklæring, sammen med
kommuner og de aller fleste frivillige
organisasjoner, som er en avtale om å
tilrettelegge for at alle barn og unge skal
ha minst en ukentlig fritidsaktivitet de
kan delta i. Inkluderingsdugnaden
handler om å bidra til det.
Under pandemien har det vært lite
organiserte fritidsaktiviteter man har
kunnet delta på. Spørreundersøkelser om
blant annet barn og unges psykiske helse
vist at mange har savnet fellesskapet
aktivitetene gir.
Noen barn og ungdom at det har vært
noen positive konsekvenser som mer tid
med familien, mer kjennskap til digitale
verktøy, mindre stress med mer.

FAKTA:
Nasjonal dugnad mot fattigdom
og utenforskap blant barn og
unge (NDFU) ble startet i 2013
med en idé om å samle
frivillighetsnorge for å jobbe
sammen om et felles mål:
Å bidra til å sikre inkludering og
deltakelse i fritidsaktivitet for
barn og unge i Norge, uavhengig
av foresattes sosioøkonomiske
status.
NDFUs arbeid har resultert i
informasjons- og
handlingsverktøyet ALLEMED.
Det finnes i dag to ALLEMEDverktøy, et som er laget for bruk i
frivillige organisasjoner og et som
er tilpasset til bruk for
kommunalt ansatte.
Framfylkingen er tilsluttet tiltaket
NDFUs/ALLEMED og har et
ansvar for å inkludere flere i
fritidsaktiviteter.

Men rapportene forteller også at mange
blant annet har blitt isolerte og
ensomme, ikke fått ha kontakt med
vennene sine, fått opplevelse av lite
eierskap til organisasjoner de har vært
med i, føler utenforskap og dårlig
mestring på grunn av at de ikke har hatt
tilgang på digitale verktøy. Spesielt har
utsatte og sårbare barn og unge mistet
tilgang.
I rapporter fra Bufdir vedrørende
pandemien: " Det er godt dokumentert
at psykisk uhelse har økt i omfang og
alvorlighetsgrad, og at ventelistene hos
hjelperne i første- og andrelinjen blir
lengre. Vi ser indikasjoner på at flere
barn og unge utsettes for vold, overgrep
og negativ sosial kontroll. Det ser ut til at
særlig sårbare grupper, som barn med
funksjonsnedsettelser og barn med
foreldre som sliter med rus eller psykiske
lidelser, er særlig utsatt. Ungdom som
har mangelfull eller dårlig tilknytning til
skole eller familie søker seg til
ungdomsklubben, fritidsaktiviteter eller
organisasjoner med likepersoner for å
oppleve tilhørighet og mestring.
Mangel på slike arenaer øker risikoen for
utenforskap. For grupper som lhbtiqpersoner og personer med funksjonsnedsettelser, blir konsekvenser av
pandemien spesielt merkbare når flere
sosiale arenaer blir borte samtidig.»
«Ifølge Elevorganisasjonen er det en
utfordring at mange unge i økende grad
mister motivasjon for sine daglige
aktiviteter. Dette kan være både skole,
fritidsaktiviteter eller annen deltakelse.»
«En undersøkelse UNICEF har
gjennomført viser at svært mange har
mistet sin fritidsaktivitet og at mange er
mindre aktive og ser venner mindre enn
vanlig. Mange føler redusert tilhørighet
og fellesskap til skolen, fritidsaktiviteter
og venner. Mange føler seg innestengt,
andre er blitt tryggere, men stadig flere
føler seg i økende grad ensomme.»
Disse dårlige konsekvensene av
pandemien har gått mest ut over de
familiene som har dårlig økonomi, som
bor trangt og som har barn med nedsatt
funksjonsevne.

Dette forteller oss at det er mange som
har behov for en organisasjon som vår. Vi
har trygge, inkluderende og åpne tilbud
som bare venter på flere deltakere.
Hvordan kan Framfylkingen bidra til at
flere barn og ungdom blir inkludert i
fritidsaktivitet, og hele familier skal kunne
få en bedre fritid sammen.
Framlagene har en sjanse til å gjøre en ny
innsats framover for å invitere flere til å
bli medlem.
Vi må sette i gang en inkluderingsdugnad med tilbud om å bli med i
framlagene. Framfylkingen har et unikt
tilbud som mange kan ha glede av å bli
inkludert i.
Å inkludere alle handler om mer enn
prat; det handler om gi mulighet for å ha
opplevelser sammen, få meningsfulle
oppgaver og sammen skape nye
møteplasser.
Verv nye medlemmer, gi dem tilbud om
deltakelse og ansvar. Jo flere som deler på
oppgavene jo mer gøy kan man ha det
sammen!
Så sett datoer og lage en plan for
inkluderingsdugnaden i framlaget til
høsten nå. Snakk om ‘Frammen’ til
venner, naboer og klassekamerater, det
kan være et skritt mot at nye medlemmer
kommer inn i ringen vår.
Lykke til!
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Trygg leder i en utrygg tid
I fire år, nå snart, er det LO sekretær Kristin Sæther som har vært vår øverste leder.
På disse årene har vi lært å kjenne ei dame som ikke er redd for å ta i et tak der det
trengs, hun stiller opp og har et stort hjerte for sine medmennesker. Vår styreleder er
glødende engasjert og har føttene, eller fotan som hun ville sagt, solid plantet på bakken,
egenskaper som er av stor betydning for vår organisasjon. Det siste året med pandemien
og all utryggheten vi opplever har det vært en stor ressurs å ha en styreleder som henne.

Tekst:
Foto: Trond Isaksen/LO og Tonje Tovik
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Sårbare barn og unge er særlig utsatt
- I Framfylkingen er vi alltid oppmerksomme på hvordan barn har det. Vi har FNs
Barnekonvensjon som en av våre
rettesnorer, og for oss er det viktig at alle
barn blir sett, hørt og tatt på alvor.

Vi skal være oppmerksomme og følge
med på at myndighetene utvikler gode
beredskapsplaner så de kan sikre at
sårbare barn og unge blir fanget opp og
ivaretatt i en framtidig krise.

- Flere viktige tjenester falt bort i fjor våres.
De som hadde det vanskelig før, har
sannsynligvis fått det mye verre. Politiet har
uttrykt bekymring for at omfanget av
omsorgssvikt, vold og overgrep har økt
under pandemien. Dette er nok til å holde
oss våken om nettene, fortsetter hun.

Hva skal Framfylkingen være?
På det spørsmålet er Kristin krystallklar
på at vi er LOs barne- og familieorganisasjon, og vi er et tilbud til alle
typer familier. Vi skal ha aktiviteter i hele
landet, og det er lokale framlag som
arrangerer aktiviteter for sine
medlemmer. Framfylkingen skal tilby
aktiviteter som kan være attraktive for
alle, fra de yngste til de eldste i familien.
Nja, det er særlig vekt på barn og
ungdommer, men det skal seriøst være
for alle. Og få med at det skal ikke koste
skjorta å bli med, vi skal tilby noe hvor
det kan være mulig for alle å delta.

Viktige arenaer for sosial kontakt har vært
stengt. Idrettslag, korps, kor og foreninger
opplever et skred av utmeldinger. Mye
kommer nok av at det ikke har vært mulig å
trene og møtes som tidligere. Men det er
også sannsynlig at mange opplever at
økonomien har blitt så anstrengt at alt
utenom det helt nødvendige må kuttes ut.

Trygg, inkluderende og åpen
Denne fireårsperioden har sentrale
tillitsvalgte i Framfylkingen utviklet et sett
retningslinjer for hvordan vi skal være en
trygg og raus organisasjon å delta i.
Dokumentet heter "Trygg, inkluderende
og åpen", og dette er et verktøy som gir
oss et godt felles fundament for vårt virke.

Når skolene har vært stengt har det ført til at
mange elever har falt enda mer utenfor, og
har hatt vanskelig for å henge med i undervisninga når den har foregått hjemmefra.
Selv for barn som har et solid støtteapparat
hjemme, kan man anta at hjemmeundervisning har ført til mindre motivasjon
og dårligere læring. Hvilke følger dette får
for den enkelte vet ingen sikkert, men at det
kan føre til varige konsekvenser ser vi ikke
bort fra.

Hos oss skal ingen være engstelig for å
føle seg mobbet, trakassert eller
ekskludert når de deltar på aktiviteter.
Det er viktig at medlemmer føler trygghet
i våre aktiviteter og når de er sammen
med andre i Framfylkingen, at alle tar
ansvar for hverandre og er gode
rollemodeller. Det er et stort og viktig
stykke arbeide som er gjort her. Det er
nemlig helt essensielt at vi har denne
felles forståelsen av hvordan vi skal være,
og hva vi skal gjøre hvis det dukker opp
utfordringer. Det er bra organisasjonsbygging det, sier styrelederen.

Etter over ett år med helt og delvis
nedstenging av samfunnet er vi smertelig
klar over at mange har fått en mye tøffere
hverdag. Sårbare barn og unge har vært
særlig utsatt under pandemien, sier
styreleder Kristin Sæther.

Kristin, Kjetil og Adama på dugnad med
Kurland framlag.

Hvordan kan Framfylkingen bli sterkere
Når vervearbeidet hadde kommet godt i
gang, og vi hadde fått noen nye lag opp og
stå, kom pandemien og det ble plutselig
nye utfordringer å ta tak i. Hvordan skal
en i det hele tatt drive en aktivitetsbasert
organisasjon i ei tid hvor det er vanskelig,
om ikke umulig å treffes. Det vi har erfart
er at våre lokale tillitsvalgte har vært
kreative og flinke til å lage aktiviteter som
har vært mulige og trygge. Dette har uten
tvil vært til stor glede for alle de
medlemmer som har deltatt. Det har vært
alt fra alpakkavandring til surfekurs,
skogsturer, søppelpirattokt til teater og
utendørs museumsbesøk. Framfylkingen i
Oslo rakk til og med å få til en sommer-

leir i den vakre skjærgården utenfor
Hvaler i fjor sommer, i en periode hvor
det var en oppmykning i smittevernreglene. I ei tid hvor mange har mistet
steder å være sosiale er det ekstra godt å
se hvordan frammere i hele landet har
greid å finne på noe for sine.
Kanskje det er grunnen til at vi ikke har
opplevd den medlemsflukten mange lag
og foreninger har hatt. Vårt medlemstall
har holdt seg stabilt og det er vi takknemlige for. Oppgaven nå blir å fortsette
den medlemsveksten vi hadde før pandemien, vi må bli flere, for jo flere vi er jo
bedre tilbud kan vi gi!
- Sjøl spør jeg enkelt og greit folk jeg
møter ute i hverdagen, og som jeg tenker
burde være medlemmer hos oss, rett ut.
Er dere medlemmer i Framfylkingen?
Hvis de sier nei, spør jeg bare hvorfor de
ikke er det. Det er mange som melder seg
inn når vi bare spør dem. Det er ikke
mer komplisert enn som så!
Vi ønsker at folk og nærmiljø har en
positiv innstilling til organisasjonen. Når
det er godt kjent og synlig for foreldre,
skoler, kommuner, samarbeidspartnere
og andre at Framfylkingen er en trygg
organisasjon, og noe mer enn aktivitetene vi tilbyr, vil det være enklere å
rekruttere medlemmer og få gode
samarbeidspartnere.
- Vi må jo aldri bli så fornøyd at vi
slutter å vokse og utvikle oss! Det er
alltid rom for utvikling og forbedring, vi
skal alltid strekke oss etter noe mer, det
kan jeg ikke få sagt ofte nok til de
organisa-sjonene jeg er engasjert i, og for
meg er dette en kjerneverdi i
organisasjonsdrift, avslutter Kristin.
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Ungdomsutvalget - en viktig del av Framfylkingen!
I 2019 ble ungdomsutvalget dannet, og Åsta Rohmann og Sebastian Gåsemyr Staalesen valgt til leder og nestleder.
Ungdomsutvalget består av syv medlemmer mellom 13 og 26 år og jobber blant annet med å lage aktiviteter for ungdommene i
Framfylkingen, sette lys på aktuelle saker og fremme unge stemmer. Dette er viktig for demokratiet i framfylkingen, fordi leder
og nestleder også sitter i sentralstyret og kan fremme ungdommenes sak der. Nå nærmer tiden hvor nye utvalgsmedlemmer skal
velges! Lurer du på om dette kan være noe for deg? Her svarer fem av utvalgsmedlemmene på hvorfor de valgte å søke om å bli
med, og hva de syns er morsomt med å sitte i utvalget.
Tekst: Åsta Rohmann Foto: Ammyl Barrameda

Åsta fra Indre Østfold framlag og leder av ungdomsutvalget
Hvorfor valgte du å søke om å bli med i ungdomsutvalget?
Da jeg var tenåring var noe av det morsomste jeg visste å dra på kurs og leir med
frammen, men det var ikke alltid aktivitetene var like godt tilrettelagt min aldersgruppe. Ved å sitte i ungdomsutvalget får jeg bidratt til at det er aktiviteter for
ungdommene i framfylkingen, og jeg får møtt og samarbeidet med venner fra hele
Norge.
Hva er gøy med ungdomsutvalget?Det aller morsomste er jo å få til ting, og få
positive tilbakemeldinger på det. Å se at det man har jobbet med lenge blir bra, og at
de som deltar får en fin opplevelse er utrolig givende. I tillegg har jo vi i utvalget det
gøy sammen, og samarbeider godt. Da blir det morsomt å arrangere kurs og jobbe
med prosjekter.

Sander fra Kurland framlag
Hvorfor valgte du å søke om å bli med i ungdomsutvalget?
Frammen har en stor plass i hjertet mitt, og jeg følte det var på tide å ta på meg en litt
mer ansvarlig rolle. Samtidig har frammen gitt meg utrolig mye i oppveksten, så jeg
hadde veldig lyst til å gjøre det sammen for ungdommene i frammen i dag.
Hva er gøy med ungdomsutvalget?
Det beste har nok vært samholdet i gruppa – det å kunne jobbe i team med gode
venner. Samtidig som at vi kan styre selv og bestemme det vi vil, det vi vet at
ungdommen i frammen vil, og få det til livet.

Nora fra Åsane framlag
Hvorfor valgte du å søke om å bli med i ungdomsutvalget?
Jeg er med i ungdomsutvalget fordi jeg har lyst til å gjøre «litt mer» - å være med i en
organisasjon er veldig fint, men det å sitte i ungdomsutvalget er en litt annen
opplevelse. Man får være med på hele prosessen og være med på å bestemme.
Hva er gøy med ungdomsutvalget?
Jeg syns det er gøy at man har litt frie tøyler til å være med å bestemme. Det gjør det
morsomt å være med å arrangere kurs og spennende å se på slutten fordi man vet at
du har vært med på hele prosessen. Man får også muligheter til å gjøre mye annet
morsomt, møte mennesker fra andre deler av organisasjonen og fra andre
organisasjoner for å samarbeide.
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Atle fra Modum framlag
Hvorfor valgte du å søke om å bli med i ungdomsutvalget?
Under min første tid som medlem i framfylkingen var jeg på flere kurs og samlinger
hvor jeg møtte ungdommer fra hele landet. For meg er det derfor viktig at vi har et
ungdomsutvalg som arrangerer slike samlinger slik at flere ungdommer kan få ha de
samme gode opplevelsene som jeg har hatt.
Hva er gøy med ungdomsutvalget?
Det morsomste er at man får mulighet til å delta på ting man ellers ikke hadde hatt
mulighet til å delta på. En ting jeg aldri kommer til å glemme er den gangen jeg fikk
delta på møtet i landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner i 2018 – dette var
et stort møte med mange deltagere fra utenkelig mange organisasjoner i Norge.

Sara fra Magnor framlag
Hvorfor valgte du å søke om å bli med i ungdomsutvalget?
Jeg ønsker en økt mobilisering rundt dagsaktuelle saker blant ungdom i samfunnet.
Derfor tenker jeg det er viktig å være med i ungdomsutvalget for å ha økt innflytelse
og bruke den stemmen man har.
Hva er gøy med ungdomsutvalget?
Vi er et team hvor alle er i forskjellig alder med forskjellig bakgrunn fra forskjellige
distrikter Norge og da kan det bli veldig morsomme samtaler og diskusjoner – og vi
får oppleve masse sammen.

Bli med og gi ungdom
en tydelig stemme
i organisasjonen vår!

Ungdom vet best hva ungdom liker å
engasjere seg i!
Nettopp derfor er ungdomsutvalget og arbeidet
ungdommene gjør for sin gruppe viktig for
organisasjonen vår.
Vil du være med og bestemme?
For å bli valgt til ungdomsutvalget er det best å
ha litt erfaring fra slikt arbeid, gjerne fra
framlaget ditt.
Bli med på organisasjonskurs for ungdom og bli
kjent med andresom også er engasjert i
ungdomssaker samtidig som dere lærer om
ungt lederskap.
Ta kontakt med laget ditt eller oss og bli med på
oss og bli med på det viktige ungdomsarbeidet,
vi treffes på mobil, Facebook
og på e-post.
Unge stemmer er viktige!
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Ta barna på alvor – gi dem klagerett nå!
Dessverre er det mer aktuelt enn noen gang å stå opp for barns rettigheter, og for å beskytte uskyldige barn fra å
bli straffet for voksnes feilgrep. I Framfylkingen setter vi alltid barnas beste først, og nå roper vi igjen ut at
regjering må signere den tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen! Den har vært klar for signering helt
siden 2012, og så lenge barn får lide konsekvensene av de voksnes handlinger, mener vi det ikke er noen tid å
miste. Vi orker ikke å være en del av et sorteringssamfunn hvor lovverket og forskjellige rettigheter definerer
noen barn som mindre verdt enn andre. I Framfylkingen forstår vi ikke hvorfor de mest sårbare gruppene i
samfunnet skal ha dårligere rettssikkerhet enn resten av befolkningen. Er det ikke nettopp barna som bør ha
ekstra beskyttelse? Vi krever at regjeringa signerer og ratifiserer barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll nå!
Tekst: Barnepolitisk utvalg/ Birgitte Kalvik Foto: Zinkevych/iStock by Getty Images og arkiv

#barnførst
– la oss hjelpe de som trenger det mest
Aldri tidligere, siden Barnekonvensjonen
så dagens lys, har det vært mer viktig å stå
opp for barns rettigheter enn nå. Framfylkingen, og mange andre interesseorganisasjoner, jobber stadig for å få
regjeringen til å signere tillegget om å gi
barn rett til å klage sin sak til FNs
Barnekomité. Denne retten gjelder alle
barn, men i dag er fokuset vårt særlig på
barn i flyktningleirer, og barn som kastes
ut av landet for andres feilvurderinger.
- Det er tragisk, og dypt urettferdig, at
regjeringen ikke gir de samme rettighetene
til asylbarn som de gir andre norske barn.
At regjeringen for alvor kan mene at disse
barna er mindre verdt enn våre egne barn
er bare hjerteskjærende, sier generalsekretær i Framfylkingen, Tonje Tovik. Vi må alltid stå opp for de som er uten
innflytelse og makt over sin egen sin
skjebne.
Barna i Moria-leiren på Lesvos
I flere år har vi sett barn bli utsatt for en
helt umenneskelig behandling og gå til

grunne i flyktningleirer rundt i verden.
Særlig tilstanden i overfylte Moria, på
Lesvos, har hatt stort fokus i norske
media. Etter stort påtrykk fra interesseorganisasjoner har styresmaktene nå
endelig startet å hente hit femti av de
mest utsatte barna, noe vi mener er altfor
lite.
Vi har sett reportasjer fra flyktningeleiren
Moria, og det er fæle bilder som slår mot
oss. At mennesker i det hele tatt kan leve
under disse forholdene framstår som
ufattelig. Hva dette gjør med et barnesinn
kan vi knapt forestille oss, de er fratatt
nesten alt, og har knapt nok et minimum
for å i det hele tatt eksistere.
Barnepsykolog og feltarbeider i Leger
Uten Grenser, Karin Glatz Brubakk, har
vært på besøk i leiren ni ganger. Hun
forteller i et intervju i VG at 36 % av
flyktningene i leiren er barn, og de er
sterkt preget av livet der. Brubakk
forteller om inhumane forhold og at den
psykologiske effekten på menneskene
som lever under disse forholdene er
ekstremt skadelig, spesielt for barna.

Noen av barna er helt apatiske og har
sluttet å ha interaksjon med omverdenen.
De sitter stort sett med lukkede øyne.
Noen må mates for å i det hele tatt få i seg
næring. Det er ekstremt skadelig å leve
under slike betingelser.
Det er ikke noe privatliv. Fire
kvadratmeter å leve på. Stå i kø for å få
utdelt mat, stå i kø for å få vann. Sitte i
teltet og vente. Ingen lekeplasser, ingen
skoleaktivitet. Man får forlate leiren tre
timer i uka. Du er i prinsippet i et
utendørs fengsel hele uka, bortsett fra de
tre timene.
Uskyldige barn som kastes ut av Norge
På bakgrunn av hendelser de selv ikke rår
over, kastes det stadig barn ut av Norge. Vi
har sett alt for mange eksempler på
hvordan barn som har vokst opp her i
Norge kastes ut på grunn av andres
feilvurderinger. Dette er barn som har
vært her i flere år, som har hatt
oppveksten sin her. Barna har norsk
skolegang, og har skapt seg et nettverk og
et liv her. Flere opplever å bli kastet ut på
bakgrunn av hendelser de selv ikke rår
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over eller kan kontrollere. Opp gjennom
årene, siden 2012 da det tredje tillegget til
barne-konvensjonen kunne ratifiseres,
har det vært mange tilfeller av utkastelser
av barn, og det er mange enkelttilfeller vi
kunne skrevet om.
Særlig aktuell i nyhetsbildet denne
vinteren er utkastelsen av Mustafa Hasan
(18), som etter 13 år her i landet har fått
et vedtak om utkastelse fordi han nå er
myndig. Riktignok har han fått innvilget
en utsettelse til han er ferdig med
skoleåret sitt, men like fullt er utkastelsen
vedtatt.
Bakgrunnen er at moren hans oppga feil
nasjonalitet, ved ankomst til Norge som
asylsøker, for seg og barna sine i 2008.
Moren er palestinsk, men ble gift i Jordan,
og følgelig er barna jordanesiske. Moren
skrev at hun og barna var palestinske da
de ankom Norge.
Mustafa og broren var henholdsvis bare 5
og 6 år gamle da de ankom Norge, og
etter 13 år her er de etter alle praktiske
formål helt integrert og norske. De har sin
utdannelse og sitt nettverk her. Broren på
19 år har fått innvilget opphold, så det er
virkelig ubegripelig at Mustafa har fått
avslag på sin sak. Brødrene er ressurser,
de kan gi tilbake til samfunnet etter endt
utdannelse. Vedtaket om utsendelse til
Jordan, et land Mustafa ikke kjenner, er
nesten ufattelig.
Lovfestet forskjellsbehandling av enslige
mindreårige asylsøkere
I våres ble det også kjent at regjeringen
har kommet med forslag om å lovfeste at
barn som er enslige mindreårige
asylsøkere skal få et dårligere
omsorgstilbud enn andre barn. Det er
barnevernet som har ansvaret for
mindreårige som er under offentlig
omsorg her i landet, men det har lenge
vært en praksis at mindreårige asylsøkere
i mottak er underlagt Utlendingsdirektoratets (UDI) ansvarsområde. Dette

fører til at asylbarna er underlagt en etat
som ikke har samme spesialkunnskap om
barn, og barn med ekstra utfordringer,
som UDI har. Dette er en diskriminerende
forskjellsbehandling av barna, og nå vil
regjeringen altså lovfeste denne
forskjellsbehandlingen.
Barna er uskyldige i de voksnes
handlinger, barna har rettmessig krav på å
bli hentet hit, i sikkerhet. Trenger vi si
mer? Ja, det må skje raskt for vi har ingen
barn å miste. Ta barn på alvor nå, og la
barna komme hit og få bli her.
Barnekonvensjonens tredje
tilleggsprotokoll
Helt siden det ble mulig for FNs
medlemsland å signere og ratifisere den
tredje tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen, i februar 2012, har Framfylkingen og andre barneorganisasjoner
jobbet for at norske styresmakter skal ta
barnas rettigheter på alvor. Blant annet har
Redd Barna har uttalt at klageordningen er
det viktigste fremskrittet for barns
rettigheter siden Barnekonvensjonen ble
vedtatt av FNs generalforsamling. Nå, mer
enn åtte år etter tilleggsprotokollen var
klar, har regjeringen fremdeles ikke signert
og ratifisert den.
Den tredje tilleggsprotokollen er en
klageordning som gjør det mulig for barn
og deres representanter å fremme
individuelle eller kollektive klager til FNs
Barnekomité. Dette kan de gjøre dersom
de mener barnets rettigheter ikke er
oppfylt, når det er grunnlag for å hevde at
et lands lovgivning eller praksis krenker
Barnekonvensjonen.
Barnerettighetene står generelt sterkt i
Norge. Vi fikk verdens første barneombud
i 1981, en ordning som nå har spredd seg
til over 70 land. I 2003 blei
barnekonvensjonen norsk lov, og i 2014
kom sentrale rettigheter for barn inn i
grunnloven. Men flere viktige utfordringer
står igjen.
Det mest aktuelle er nettopp at
barnekonvensjonens tillegg om barns
klagerett ikke blir signert av norske
styresmakter. Om barn opplever brudd på
rettighetene sine, har de ingen steder å gå
for å få en grundig og rettferdig høring.
Det er forskjell på å ha rett og få rett.

FFoto:Kalhh/ pixabay

Barnekonvensjonen har gjort noe med
samfunnet vårt og hvordan vi ser på barn.
Etter at rettighetene ble en del av norsk
lov, har omtalen av barnerettighetene økt

Foto: Cloverphoto/iStock by Getty Images

i media og i domstolen. Likevel har
norske myndigheter fått kritikk for å
ikke sette hensynet til barnets beste
først i behandlingen av asylsøknader.
Regjeringen mener en ratifisering kan
medføre en urimelig innsnevring av
Norges demokratiske handlingsrom.
Men siden Barnekonvensjonen allerede
er en del av norsk lov, og Norge er
forpliktet til å beskytte og oppfylle
barns rettigheter, så vil klageordningen
neppe medføre et mindre handlingsrom.
Siden mange ser på Norge som et
foregangsland for barns rettigheter, blir
regjeringens negative holdning lagt
svært godt merke til, og det kan ha økt
sannsynligheten for at andre land
avstår fra å forplikte seg til
klageordningen, noe som er sterkt
beklagelig.
Framfylkingens Barnepolitiske utvalg,
ved leder Hillevi Sofie Tovik,
understreker at Framfylkingen har en
viktig oppgave med å belyse saker som
angår oppvekst og barns rettigheter. Vi ser det som vår plikt å si ifra om
denne uretten. Våre myndigheter er
nødt til å snu og signere barns rett til å
klage i saker som angår dem.
Derfor gjentar vi i Framfylkingen
kravet vi har framsatt til alle regjeringer
siden februar 2012:
Signer barnekonvensjonens tredje
tilleggsprotokoll og gi alle barn en reell
mulighet til å få klaget inn sin sak til
FNs Barnekomité, i saker hvor barnets
rettigheter ikke er oppfylt, eller når de
har blitt krenket i henhold til FNs
Barnekonvensjon. I Framfylkingen
prioriterer vi alltid å sette barna først!
Med hilsen Framfylkingens
Barnepolitiske utvalg
#barnførst #allebarnharlikverdi
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Framfylkingen og Plastpiratene på ryddetokt!
Da Robert Tollefsen var i
restituering etter et stygt
beinbrudd for noen år siden
ble det å gå turer en viktig del
av opptreninga. Et aber med å
gå tur er at det kan være litt
kjedelig for en aktiv og iderik
type som Robert. Da er det
greit å kunne kombinere
opptrening og turgåing med et
enda større formål, nemlig å
redde havet gjennom å rydde
naturen for plast.
Tekst: Birgitte Kalvik
Foto: Robert Tollefsen og Saeed Altahami

Det hele startet da yngstesønn i huset,
Phillip, skulle ha søppelryddedag med
barnehagen sin. Robert som på det
tidspunktet var sykmeldt og gikk
hjemme tenkte at det var en bra ting å
delta på. Det ene tok det andre, og
snart ble det mer og mer søppelplukking på opptreningsturene i
nærområdet. Robert forteller at de
skaffet seg pellepinner og begynte å
plukke søppel hver gang de var på tur,
og ganske snart begynte de å gå turer
for å plukke plast.
Plastpiratene fant han etter å ha lett
etter en organisasjon som løftet
søppelryddinga inn i en større
sammenheng. Han forteller at da han
leste om Plastpiratene første gang
forsto han med en gang at dette var
midt i blinken. Plastpiratene er en
ideell miljøvernorganisasjon som
arrangerer miljødugnader og driver
med folkeopplysning om forsøpling.

Robert har blitt en lokal frontfigur for
Plastpiratene og er glødende engasjert i
deres arbeid. Stadig figurerer han i
Glåmdalen, lokalavisa i Kongsvingerområdet, for sin iherdige innsats for å
gjøre nærmiljøet plastfritt og mindre
miljøfiendtlig.

Plastpirattokt. Fra Oteren i nord til
Oslo i sør har medlemmer med
hansker på og plukkepinnen høyt
hevet gått til aksjon for å gi sitt bidrag
til dette viktige arbeidet. Engasjementet har virkelig vekket dugnadsånden i mange.

I slutten av april kunne man se
piratflagg vaie i vinden side om side
med Framfylkingens flagg. Med Odal
Framlags ildsjel Robert Tollefsen i
spissen, har vi inngått et gjensidig
samarbeid med Plastpiratene. Deres
misjon og hovedmål er å fjerne plast
fra naturen og hindre at havet forsøples. De er en raus og inkluderende
organisasjon som driver uten offentlig
støtte, kun gaver og innsamlinger, som
for eksempel grasrotandel.

Nå har også endelig styresmaktene
tatt til fornuft, og fra og med 14. juni
er all engangsplast forbudt omsatt.
Det er godt å se for det er ingen tvil
om at engangsplast en stor fiende i
kampen for et plastfritt og rent hav.

Engasjementet har blitt lagt merke til
og nå er det er flere lokallag i Framfylkingen som har arrangert sine egne

Det finnes gode returordninger for
plast, og det meste som samles inn
kan brukes på nytt. Derfor er det så
viktig å returnere plast.
«Fremtidens barn fortjener å komme
til en verden med mindre forurensning og forsøpling en den har i dag,
heter det på Plastpiratenes Facebookside, et formål vi stiller oss ett
hundre prosent bak.
Utstyr til plasttokt
Lokallaget ditt kan få tilsendt utstyr til
et søppeltokt ved å kontakte
administrasjonen hos Framfylkingen.
Vi har plukkepinner, hansker og
gjennomsiktige søppelsekker til de
som skal på plasttokt!
Vi oppfordrer alle til å plukke med
seg søppel de finner når de er ute i
naturen.

Bruk hodet, vi har bare en klode!
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Sommerleir med Framfylkingen i Oslo
Den første uken i august arrangerer
Framfylkingen i Oslo sommerleir på
Tjellholmen, som ligger i den vakre
skjærgården i Hvaler kommune. Leiren i
fjor var populær, og det er ingen grunn til
å tro at det blir noe annerledes i år.
– Vi har hatt stor pågang og plassene til
årets leir har gått raskt unna. For de
som gjerne vil bli med er det fremdeles
noen få plasser igjen, så hvis dere er
interessert kan dere kontakte meg, sier
Kurt Frantzen, fylkessekretær i Oslo.
Leiren i fjor ble veldig populær og det er
mange som har spurt om ikke vi skulle
prøve å få til en i år også. Derfor er vi
glade for å kunne si at ja, det blir leir med

Glade leirdeltagere på vei over til Tjellholmen, Hvaler, i august 2020 Foto: Framfylkingen i Oslo

oss på Tjellholmen i år også.
I fjor var vi heldige med oppmykingen i
koronarestriksjonene på seinsommeren, så det ble mulig å arrangere
leiren. Det hadde ikke vært noe særlig
hvis vi bare kunne vært noen få. Det ser
ut for at det går den rette veien i år også,
så vi planlegger for en skikkelig
sommerleir med mange deltakere i år
igjen! Dette blir en klassisk familieleir i
vakre omgivelser, og det vil være med
aktiviteter som passer både små og store
deltagere. Alle som er med blir inn-

kvartert i små rom inne, sammen med
sine nærmeste, og det serveres mat i
spisesalen tre ganger om dagen. På
grunn av smittevern er det utleier av
stedet som betjener kjøkkenet og tar
seg av alt rundt mat og serveringen, så
vi kommer til ferdig dekket bord, sier
fylkessekretæren. Det er KFUKKFUM Østfold krets som eier stedet,
og de tar også godt hensyn til smittevern, derfor ligger alt til rette for en
sikker og god leir.

Minner fra tidligere medlem i Framfylkingen
Vi kom i prat med en hyggelig dame,
Aase Iversen fra Kampen i Oslo. Hun
er over 90 år og det viste seg at hun
som barn var medlem i det 5. Framlag.
Det var et stort framlag på Bjølsen i
Oslo.
Jeg husker godt at vi hadde møtelokale i
Skioldgaten ved Delhis plass og Solveig
Toje var framleder for oss.
Et sterkt minne jeg har var en gang når
vi dro på pinseleir. Reisen var med
lastebil og alle vi barna satt bak på et
åpent lastebilplan.
Vi hadde på oss blå skjorter med røde
snorer og emblem med pil, og
halstørklene våre var grønne og vi fikk
hvite tørklær etterhvert når vi steg i
gradene.
På veien møtte vi pionerene som også
satt bakpå lastebil, og de hadde også blå
skjorter, men de hadde røde halstørklær

med spiss ned bak. De blå skjortene vår
hadde vi på hver gang vi var ute på tur
og på 1.mai. Jeg husker godt jeg gikk i
tog nedover Thorvald Meyersgate, på
Grunlerløkka i Oslo, i blå skjorter mot
Youngstorget. Folk sto langs gaten og
så på oss. Mor og far sto på Scousplass
og vinket. Det var like stas som 17.mai.
Mange ganger har jeg tenkt så veldig
på en ting:
Det 3. framlag hadde grønne skjorter,
mens vi hadde blå. Hva var egentlig
grunnen? Vi trodde det var pga at de
var fra vestkanten og at de ville skille
seg ut fra oss ?
Er det noen som vet noe om dette? Vi
redaksjonen hadde ikke noe godt svar
på det og har heller ikke klart å finne et
svar.
Men kanskje noen av UMMs lesere vet
svaret på det?
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TÅRN
EN LEK FRA JEMEN
Dere trenger:
• en mynt
• en liten ball,
tennisball eller lignenede
• 5 eller 6 klosser

Leken er slik:
• Del dere i to lag og merk gjerne hvert lag med
ulike t-skjorter eller vester
• Stable klossene oppå hverandre og lag en strek 5
til 6 meter vekk. Begge lag stiller seg bak denne
streken

• Kast kron og mynt for å bestemme hvilket lag som skal begynne å
kaste på tårnet. Det laget som vinner er lag A og det andre er lag B
• Lag A skal prøve å treffe tårnet med ballen. Alle på laget får kaste en
gang. Hvis ingen treffer, er det lag B sin tur
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Lag A skal prøve å treffe tårnet med ballen. Alle på laget får kaste en gang.
Hvis ingen treffer, er det lag B sin tur.
Hvis lag A treffer klossene, må alle på laget passe seg for nå skal lag B fange
ballen og prøve å stikke alle på lag A. De som bli stukket, er «døde».
Men samtidig skal lag A prøve å stable opp klossene igjen. Hvis laget klarer
det, må den som stablet den siste klossen reise hendene og rope «tårn».
Da har de vunnet omgangen og kan starte på nytt.
Men hvis lag B klarer å stikke alle på lag A før de har ropt «tårn», vinner lag B,
og de kan starte å kaste ballen i den nye omgangen.

Prøv leken, det er kjempegøy!
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Bli med på
UGLELØP!
‘Ugleløp’ er en spennende aktivitetstradisjon i Framfylkingen!
Ugleløpet må være om kvelden, i mørket. Man
går i små grupper ute og finner poster ved å
lyse seg fram ved hjelp av reflekser. Hver
gruppe må ha en lommelykt, også er det lurt å
holde hverandre i hendene, eller holde i et
felles tau når dere går. På postene man lyser
seg fram til, kan man løse en oppgave. Postene
må ha refleks og henges opp i trær og busker
(ikke for høyt). Og det er heller ikke uvanlig å
møte rare ‘figurer’ eller å få plutselig
overraskelser underveis!
Spør lederne i framlaget om dere også kan ha
Ugleløp! Eller lag det selv for deg og dine
venner. Det er best å vente til sensommeren og
høsten slik at det er mørkt.

Hvem-Hva-Hvor?

Gamle ugler i tre fra Kurland framlag.
Å lage dem i papp går også helt fint.

12 blandede spørsmål

1. Hvem er Kristin Sæther?

8. Hva er Ugleløp?

2. Hva er plastplyndring?

9. Hvor er Nidarosdomen?

3. Hvor er det Framfylkingen i Oslos
sommerleir skal være i år?

10. Hvem er Vegard Bjørsmo?

4. Hvem er Ada Hegerberg?
5. Hva er ‘fire barn i ring’?
6. Hvor i Norge er Oteren
(Oteren framlag)

11. Hva er Fantus?
12. Hvor er Kurland?
Svarene finner du nederst på siden

7. Hvem er Barne og familieminister?

1.Leder i Framfylkingen (Trondheim framlag/LO) 2. Å plukke plast og søppel slik at naturen blir bra å være i 3. Tjellholmen leirsted på Hvaler 4.
Hun er en veldig dyktig fotballspiller 5. Framfylkingens logo (merke) 6. Storfjord i Troms 7. Kjell Ingolf Ropstad 8. Domkirke i Trondheim 10. Han
er en ung og veldig flink sanger 11. Det er jo Fantorangens lillesøsken 12. Kurland ligger på Lørenskog, Løvenstad i Viken.

Miniundersøkelse!
Hvilken aktivitet liker du best?

Framlagene har veldig varierte aktivitetsplaner.
Vi i redaksjonen er nysgjerrige på hvilke aktiviteter
som er mest populære.
•
•
•
•
•
•
•

Sommerleir (hytte/i telt)
Møter der jeg kan si meningen min
Julegaveverksted (eller lage ting)
‘Hallovenn’/utklednings arrangement
Uteaktivitet i skogen eller i fjæra o.l.
Lage mat eller bake sammen
...........

Vi er takknemlig om du sender svaret ditt på epost fram@framfylkingen.no
Miniundersøkelsen finner du også på ‘Medlem Framfylkingen’ på Facebook.

Fem fleip eller fakta?
1. Framfylkingen har 20.000 medlemmer i Norge.
2. I Sverige feirer de ‘St.Hansaften’ med å hoppe og danse rundt
en blomsterpyntet stang
3. Sommermåneden juli er oppkalt etter Julius Cæsar, den
romerske diktatoren- fleip eller fakta?
4. I Framfylkingen kan bare de voksne sitte i styret i framlaget!
fleip eller fakta?
5. Svartbjørnen er vanlig å møte i skogene nord i Norge!
1.Fleip. Akkurat nå er vi 2400 medlemmer, men tenk så gøy om vi var så mange! 2. Fakta: Midsommar tilsvarende vår St.Hansaften er en nasjonal feiring
og dans rundt Midtsommerstangen, også kalt maistangen, er en viktig del av tradisjonen. Den pyntes med bjørkeløv, fargerike bånd og blomster. Barn
og voksne danser rundt den og synger tilhørende sanger, som blant annet den kjente “Små grodorna”. 3. Ja, det er fakta! 4. Fleip! For barn og ungdom
kan også sitte i styret, det er kun kasserer man ikke kan være, for da må være minst 18 år 5. Fleip Svartbjørnen fins bare i Nord-Amerika.

INKLUDERINGSDUGNAD = felles innsats for å inkludere flere i Framfylkingen
Framfylkingen bli enda bedre til å inkludere alle de som vil være med i framlagene, men
som vi ennå ikke har nådd fram til. Det er nedsatt en arbeidsgruppe av medlemmer i
Framfylkingen som skal jobbe med en plan for dette. Hva skal til for å få flere medlemmer
og beholde dem? Hva tror du? Vi vil ha alle MED! Send oss gjerne ditt synspunkt på epost.
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Framfylkingen, Torggata 12, 0181 Oslo

Kalender 2021
12. JUNI
Verdensdagen mot barnearbeid
19. JUNI
Sentralstyremøte
20. JUNI
Verdens dag for flyktninger
28.-30. JUNI
Sommercamp for ungdom
UKE 30 og 31
Familieleir med Fagforbunde
1. - 5. AUGUST
Sommerleir med Framfylkingen i Oslo
30. JULI
Den internasjonale vennskapsdagen
12. AUGUST
Internasjonal ungdomsdag
29. AUGUST
Den internasjonale dagen mot
atomprøvesprengning
26. SEPTEMBER
Internasjonal dag for total avskaffelse av
atomvåpen

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 fram@framfylkingen.no
Husk å notere:
Navn
Adresse
Fødselsdato
Telefonnummer og epost adresse
Er du familiemedlem, må du notere navnet på den som er kontaktpersonen/
hovedmedlemmet i familiegruppen.
Det koster 50 kroner per kalenderår, per person å være medlem i Framfylkingen.

