
MARIA SAND, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

- Norsk folkehjelp er som LO, vi tar stilling, 
forteller Finn-Erik Thoresen, styreleder i 
Norsk folkehjelp. 

- Når vi går inn et sted er det fordi vi skal 
gjøre noe, være med å gjøre forandringer, 
understreker han.  

Norsk folkehjelp ble stiftet i 1939  og er Fag-
bevegelsens humanitære sanitetsorganisas-
jon. Organisasjonen driver solidarisk arbeid 
både i og utenfor Norge. 

- Latin-Amerika er jo et av de stedene 
hvor vi har jobbet i veldig mange år. Det er 
en verdensdel som er helt avhengig av at de 
kan få impulsen utenifra, beretter Thoresen.

- Og hva har vi som andre ikke nødven-

digvis har? Vi har dere, og det er den store 
forskjellen for oss, sier han til landsmøtet og 
medlemmene. 

- Norsk folkehjelp har i de siste fire årene 
fått en støtte på 1,4 millioner kroner for vårt 
jobb i Latin-Amerika. Det er en risikosport å 
drive med fagforenings- og organisasjons- 
arbeid der, sier Thoresen. Maktfordeligen og 
privilegier er ujevnt fordelt i landene, og 
Norsk folkehjelp jobber derfor med å utvikle 
demokratiet og forsøker å endre samfunnet. 

- Vi har alltid gjort det med stemme-
sedler og ikke med våpen, presiserer 
styrelederen. 

Norsk folkehjelp har med støtte fra NNN hjulpet til med å bisto folke-
lige organisasjoner i El Salvador og Cuba siden 80-tallet. Nå har NNN 
bevilget 400.000 hvert år de neste 4 årene til prosjektene. 

Mer støtte til Latin-Amerika
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Sitatet kommer fra forfatteren 
bak boken «Du har sparken!» - 
Stein Stugu. Køen for signering 
av boken tok knapt slutt.
 
RIKKE LEINE GUNDERSEN, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

Stugu har truffet mange med budskapet 
sitt, og har satt flere i tenkeboksen rundt 
hva som faktisk skjer på arbeidsplassen.  

Stugu sier at han har holdt på med ting 
rundt boken i 4-5 år, men hvor lang tid han 
har brukt på selve skriving er han usikker på. 
Han er stolt av resultatet, og det er helt 
uunngåelig å legge merke til at dette er 
tema Stugu brenner for.

- Min viktigste sak på landsmøtet er at 
man må få fram årsakene til hvorfor det som 
skjer, skjer nettopp på arbeidsplassene. 
Hvordan man som fagbevegelse kan jobbe 
for å endre på dette, og hvordan man skaffer 
rammer til hvordan ledelsen på en arbeids- 
plass har lov å jobbe, sier Stugu.  

- Vi trenger gode løsninger, sier forfatteren, 
og forteller kort om tiden i Orkla og i De 
facto, hvor han har jobbet siden 2007.

- Mye av tiden min i Orkla var Norges 
beste år innen arbeidsliv. Det er på vei til å 

snu, og jeg håper vi har en sterk nok fag- 
bevegelse som klarer å finne gode løsninger 
til å dra det motsatt vei igjen. Hva ledelsen 
gjør er ikke tilfeldig, avslutter han. 

- All ledelse trenger motkraft

Dagens insta-bilde

INNGANG: Bildetekst bildetekst bildetekst bildetekst bildetekst bildetekst bildetekst 

I vandrehallen på kongressenter-
et sitter en mann med en misjon. 
Kurt Franzen vil redde verden – 
for barna og ungdommen. 

LIV MAREN MÆHRE VOLD, tekst
SIGNY KRISTIN VIKASKAG, foto

Generalsekretæren i Framfylkingen er 
opptatt av at fagbevegelsens egen barne- 
og familieorganisasjon ikke skal gå i glem-
meboka. 

- Vi er ikke så store som vi en gang har 
vært, men vi vil gjerne bli større. I dag har vi 
30 lokallag rundt omkring i landet som job-
ber for at barn og ungdom skal få 
muligheter til å nå opp og fram. Vi skal være 
et talerør for unges drømmer, og gi dem 
muligheter til å påvirke sin framtid og sam-

tid, sier Franzen, og forteller at organisas-
jonen står på to stødige bein. 

- Det ene er aktiviteter for barn og unge, 
litt som Speideren eller 4H gjør, Vi arranger-
er sommerleir, i tillegg til at lokallagene har 
et vell av aktiviteter fra friluftsliv, teater, sang 

til forming. Samtidig skal vi være en barne-
politisk organisasjon, som jobber for barn og 
unges rettigheter, forteller Franzen, som 
ønsker et tettere samarbeid med fagforbund 
og de enkelte fagforeningene. 

- Vi engasjerer oss i saker både lokalt  
og nasjonalt som angår barn, som skole, 
familiepolitikk og til og med søndagsåpne 
butikker – det å bevare den felles fridagen 
for familien, sier generalsekretæren. 

Det nordligste lokallaget ligger i Troms, 
hvor det også arrangeres sommerleir i  
Målselv. 

- Framfylkingen har et ønske om å 
regionaliseres, få lokallag flere steder og 
kunne arrangere blant annet leire flere  
steder i landet. I dag har vi leire i Målselv og 
på Ringsaker. Vi er åpne for samarbeid med 
fagforeninger, gjerne også flere NNN- 
klubber rundt omkring i landet, understreker 
Franzen, og har et håp om at Framfylkingen 
skal bli en av de store organisasjonene for 
barn og unge i Norge. 

- I dag er vi liten, men vi vil bli stor. Vi har 
et mål om å endre verden, rett og slett skape 
en hyggelig, lykkelig verden for alle barn og 
unge. 

Fortell litt om deg selv 
Jeg heter Gerd Signe Grinde 
Håre, og jeg har jobbet på 
Nortura i Sogndal i 51 år. 
 
Visste du at du er lands-
møtets eldste? 
Nei, det visste jeg ikke. Jeg 
liker ikke å si at jeg er 67 år heller. Ble faktisk 
litt overrasket når jeg fikk vite det.  
 
Hva er din viktigste sak på møtet? 
Det har jeg ikke tenkt så mye over. Men jeg 
er engasjert Arbeiderparti-kvinne og sitter i 
styret til Arbeiderpartiet i Sogndal som 
kasserer. Jeg sitter også som kasserer i NNN 
i Sogn & Fjordane. Er engasjert i alt som har 
med fagforening og politikk å gjøre. Jeg 
håper selvfølgelig vi vinner valget i 2017!
 
Har du vært på landsmøte før? 
Jeg har vært med mange ganger, vet ikke 
hvor mange. Men jeg har jo vært medlem i 
50 år, ble medlem i september 1966. Har 
vært medlem i samme forbund hele tiden, 
og det er jeg meget stolt av. Jeg er veldig 
stolt av fagforeningen.  
 
Redaktøren beklager at vi tidligere i uka ved 
en inkurie kom i skade for å presentere Mar-
waha Resham Singh som landsmøtets eldste. 

Landsmøtets eldste

TAMARA PRASTALO, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

-Det er min første gang på NNN-lands-
møtet, sier Dejan Titovicis, president i fag-
foreningen «Nezavisnost» i Serbia. 

- Jeg synes at det er helt fantastisk. 
Jeg har vært på mange kongresser, og jeg 
er veldig fornøyd.

Den serbiske fagforeningen har hatt et 
godt samarbeid med den norske siden 
2008. NNN har blant annet hjulpet med å 
organisere forskjellige seminarer, dele sin 
kunnskap og erfaringer og viktigst av alt -  
bidratt økonomisk med å bedre arbeidet i 
Serbia.

- Jeg kan ikke si presis hvor mye 
penger vi har fått siden 2008., men alt vi 
får, bruker vi til å utvikle oss. Vi hadde tre 

store prosjekter, et i tre år, så hadde vi ett 
år pause, et i to år, så hadde vi også en 
liten pause, og nå har vi et pågående 
prosjekt og mange planer for framtiden, 
blant annet å prøve å engasjere unge 
mennesker, sier Aleksandra Markovic, 
administrerende sekretær i farforeningen 
«Nezavisnost».

-Vi er veldig glade å ha så godt samar-
beid med NNN og Norge, og vi håper at 
det fortsetter i framtiden. I 2016 fikk vi 
pris for Sikkerhet og helse på arbeidsplas-
sen ved hjelp av råd vi fikk fra NNN, så vi 
gleder oss til å utvikle dette forholdet 
enda mer. 

Begge to sa at de håper på at Serbia 
skal følge Norges eksempel når det gjelder 
organisering og fagforbund. 

Gleder seg  
til fortsettelsen

I flere år har NNN støttet fagforeningsarbeid i Serbia. Nå reiser de 
serbiske gjestene hjem med enda mer motivasjon og entusiasme i 
bagasjen. 

ENGASJERT: Kurt Franzen, generalsekretær 
i Framfylkingen.

Vil endre 
verden
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Hvem er du? 
Dejan Titovic

Hva gjør du? 
Jeg er president i den serbiske 
fagforeningen «Nezavisnost» for 
jordbbrukindustrien, næring-
smiddelindustri, vannkraft 
ingeniør og tobakkindustri, gjest-
frihet og turisme 

Hva er ditt inntrykk av lands-
møtet til NNN?  
NNN-landsmøtet er helt fantas-
tisk. Jeg liker best at mange del-
tar i forskjellige debatter og blir 
veldig engasjerte.

Hvem er du?  
Aleksandra Markovic

Hva gjør du? 
Jeg er administrerende sekretær  
i den serbiske fagforeningen 
«Nezavisnost» for jordbbrukin-
dustrien, næringsmiddelindustri, 
vannkraft ingeniør og tobakkin-
dustri, gjestfrihet og turisme.

Hva er ditt inntrykk av lands-
møtet til NNN?  
Alt er så godt organisert, alt fun-
gerer bra og jeg er veldig 
fornøyd. 

Hvem er du? 
Henri Lindholm

Hva gjør du? 
Jeg er fra det finske forbundet 
og jeg er her som en internas-
jonal gjest, og så er jeg leder for 
Nordisk Union.

Hva er ditt inntrykk av lands-
møtet til NNN?  
Det er veldig spennende å følge 
alle diskusjoner. Det er min tred-
je gang på landsmøtet og alltid 
er det bra diskusjoner og gode 
taler. 

3 PÅ LANDSMØTET
Hvordan har landsmøtet vært så langt?
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Følg landsmøtet på sosiale medier:

NNNlands

#NNNlm17NNNlands

facebook.com/NNNforbund
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