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Barnefattigdom
Det er en stor skam at det i et av verdens rikeste land finnes barn som vokser opp i fattigdom.
Statsminister Erna Solberg varsler at antallet fattige barn i Norge kommer til å øke de neste årene.
Hvert tiende barn vokser opp i fattige familier viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør ca 100 000 barn.
Barnefattigdommen har tredoblet seg siden 2001. Oppvekstrapporten fra 2017 viser at barn som vokser opp i
familier med lite penger er mest utsatt for å oppleve vanskelige hendelser i livet. Den økende graden av barnefattigdom over hele landet er bekymringsverdig. Vi ser at disse barna har økt risiko for psykiske helseproblemer,
å droppe ut av skolen og å bli arbeidsledig,
Norge mangler en overordna plan mot barnefattigdom
Stortinget har laget mange støtteordninger og lover som sikrer innbyggernes trygghet og økonomi.
Disse ordningene er imidlertid ikke fullstendige og godt nok samkjørte. De som faller utenom har noen klare
kjennetegn, og en plan mot fattigdom burde være et godt hjelpemiddel for endring. Yrkesdeltakelsen er så høy at
de fleste har en god økonomi med bakgrunn i egen lønn. De som rammes av den relative fattigdommen står i stor
grad utenfor arbeidslivet. Enten dette skyldes sjukdom, rus eller integreringsvansker, blir resultatet en vedvarende
dårlig økonomi. Når solidariteten skal gjelde et mindretall som har en annen hverdag enn flertallet blir den mer
krevende.

AEF vil:
•
•
•
•
•

At det skal lages en overordnet plan for bekjempelse av barnefattigdom
At lovverket om gratis skolegang følges i praksis
At kommunene følger opp lokale tiltak som ungdomskort, ungdomsklubber, bibliotek o.s.v.
At det sees på skatte- og avgiftssystemet for å omfordele bedre.
Støtte til frivillige organisasjoner slik at de kan drive med gratis aktiviteter, utlån av utstyr o.l.
slik at alle kan være med.

Kan du tenke deg å være med som leirleder i sommer?
Vi arrangerer sommerleirer for enslige forsørgere med barn i uke 27, barn i uke 28 og 30, for ungdom i uke 29 i
Sarpsborg og Fredrikstad. Uke 33 skal vi ha lavvo-leir på Biri for enslige forsørgere med barn.
Vi trenger hovedleirleder, faglig ansvarlig, kjøkkenansvarlig og aktivitetsledere. Vi skal ha leirlederkurs 1. og 2. juni,
noe du må delta på og som selvfølgelig er gratis. Noe for deg? Ta kontakt med hovedkontoret på tlf. 47 45 55 32 eller
send en mail til post@arbef.no Du kan også lese mer på hjemmesiden vår: www.arbef.no

Kjære alle medlemmer!

Organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars

Vi er allerede et stykke ut i 2019, og dette året har fått
Vi arrangerer organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars
en litt rar start. Vi vet ennå ikke hva vi får av midler av
og lagsledere, forbundsstyremedlemmer og nye
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utviklingskurs lørdag 30. og søndag 31. mars på park
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Inger Christin Torp
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Forbundsleder
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konferanser rundt om i landet og organisasjonskurs for
tillitsvalgte, lag og nye medlemmer.

Inger Christin Torp
Ruspolitiske
konferanser 2019
Forbundsleder

Vi planlegger ruspolitiske konferanser på
følgende steder våren 2019:
Skien,
Ski, Askim,
Råde, Arendal og Horten.
Noen tanker
om alkolås
Og høsten 2019 besøker vi Drammen, Hamar, Steinkjer,
Av: Anne Sollie
Hem, Ski,
nestleder
AEF Sogndal.
Stavanger,
Bergen,
Finnmark,
Jeg leser i Sandefjord Blad 3. februar. Drosjesjåførene i

Eldre og rus konferanser 2019
Vi skal ha Eldre og rus konferanser på
følgende steder i 2019:
Gjøvik 6.mai. Orkanger 14. mai
og Sarpsborg 21. november.
Planen deres er å installere alkolås i nye biler. Vi ønsker å se
på dette på nytt.

l

Eldre og rus konferanser 2019
Vi skal ha Eldre og rus konferanser på følgende steder i
2019:
Bodø 1.mars, Kristiansund 4.mars, Gjøvik 6.mai.
Orkanger 14. mai og Sarpsborg 21. november.

Vervekampanje og vervekonkurranse
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som har flest nye medlemmer vil også motta en premie.
Det blir premie for 1,2 og 3.plassen.
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For å bli med på vervekampanjen så må du sende mail
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navn,
adresse,e-mail
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For Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Inger-Christin Torp
Ruspolitiske konferanser 2019
Forbundsleder

Vi planlegger ruspolitiske konferanser på følgende
steder i 2019:
Skien 25.april. Ski 25.april, Askim. Råde, Arendal og
Tilbud til nye medlemmer!
Horten blir i løpet av våren. Drammen 25.oktober og
Hamar,ogSteinkjer,
Bergen, møte
Ski, Finnmark,
Vestfold
TelemarkStavanger,
AEF har arrangert
for nye
medlemmer
23.januar
og
13.februar
Sogndal blir i løpet av høsten
Vi oppfordrer alle lag til å arrangere møte eller andre
aktiviteter for nye medlemmer i laget deres.
Vi har invitert alle nye medlemmer som har betalt
sin kontingent til vårt organisasjonsutviklingskurs
30-31.mars

samt at personellet i sprøyterommene skal kunne
opplæring i overgang fra injisering til mer skånso
bruk, i tillegg til at brukerne skal få anledning til å
prøve andre mer skånsomme inntaksmåter.

Returadresse:
Arbeiderbevegelsens
Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Strandgata 9,
1724 Sarpsborg

Forbundsstyret
undsstyret
2016-20202016-2020

Besøk i pensjonistforeninger

Besøk i pensjonistforeninger

Sekretærens hjørne

Det begynner å komme inn mange avtaler for 2019. Vi har besøkt
Det begynner å komme inn mange avtaler for 2019.
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PF 7.mai, Rykkin PF 8.mai, Venner i vest i Oslo
budskapet om at vi gjerne besøker flere foreninger. Kjenner du
Trine Lund, Østgårdveien 4b, 1617 Fredrikstad
11.september, EL og IT i Sarpsborg 25.september.
Lund, Østgårdveien 4b, 1617 Fredrikstad
noen som er med i en pensjonistforening, eller selv er medlem i
Forbundssekretær, tlf 474 55 532
Vi ønsker å besøke flere pensjonistforeninger, og oppndssekretær, tlf 474 55 532
en, eller kanskje vet du om en aktuell forening? Ta kontakt med
fordrer alle medlemmer til å spre budskapet om at vi
Svein-Magne
Magne
Johannessen,Johannessen,
Selestranda 44 Selestranda
B, 4354 Voll 44 B, 4354 Voll oss på mail eller telefon.

Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen
Christin
Torp,
4, 1738 Borgenhaugen
Leder,
tlfGangveien
913 90 014
tlf 913
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911 AU
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Horrigmo,
Vikaraunet
7057 Jonsvatnet
IngarØvre
Horrigmo,
Øvre2,Vikaraunet
2, 7057 Jonsvatnet
01 350/epost
tlf 411 01ingarho@online.no
350/epost ingarho@online.no
ne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger
Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger
89 365/epost mar.hansen@lyse.net

tlf 928 89 365/epost mar.hansen@lyse.net

amnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros
Elin Tamnes,
Femundsvn. 30, 7374 Røros
66 421/epost
runetam@frisurf.no

tlf 951 66 421/epost runetam@frisurf.no

bert Johansen, Åsveien 24, 1712 Grålum
99 633/epost
kairobert@kairobert.no
Kai Robert
Johansen, Åsveien 24, 1712 Grålum

tlf 915
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kairobert@kairobert.no
Mostaul,
Skaugårdgt
2 K, 3970
Langesund
64 686/epost mostaul@online.no

Bjarne Mostaul, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund
tlf 922 64 686/epost mostaul@online.no

W. Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål
72 393/epost jo-willy@online.no

John W. Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål
tlf 958 72 393/epost jo-willy@online.no

e Myhre, Fladebyåsen 1, 1798 Aremark
2 25 Jan
284/epost
janaagemyhre@gmail.com
Åge Myhre,
Fladebyåsen 1, 1798 Aremark

Tlf 992 25 284/epost janaagemyhre@gmail.com

undskontoret

Forbundskontoret

undskontoret

FOR EN SOMMER VI HAR!

Vi er selvfølgelig glade for at finværet holder seg,
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