Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2015
HAR DU HUSKET Å BETALE MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2015 ?
Det er viktig for oss som organisasjon at alle husker å betale inn kontingenten. Hvis du har glemt det blir vi veldig
glade om du betaler inn i dag. Bruk enten 0530 14 70632 eller 9001 06 17471
Skriv på navn og gjerne medlemsnummer. Det er kr 145 for enkeltmedlemmer, 200 for familiemedlemsskap og 250,for kollektive enheter.
Tusen takk for at du bidrar ved å være medlem!
Forbundsstyret ønsker dere alle en riktig god jule og nyttårshelg!

STANDS PÅ LANDSMØTE I FELLESFORBUNDET
Flere av våre tillitsvalgte bemannet vår stands på Fellesforbundets landsmøte fra 9-14 oktober på kongress senteret i
Oslo. Det ble mange hyggelige samtaler, noen nye medlemmer og ikke minst så bevilget landsmøte 100.000 kroner
til vårt arbeide. Tusen takk, vi skal bruke dem godt.

HAR DU LYST TIL Å VÆRE LEIRLEDER I 2016 ?
Vi planlegger nå for fullt leirsesongen 2016 og det blir en barneleir i Bodø, en barneleir på Ullerøy, to ungdomsleire
på Ullerøy og en enslig forsørger med barn leir.
Leirlederkurset blir 11 og 12.juni,
Har du lyst til å bidra enten som leirleder eller med sponsing av ulikt slag – ta kontakt med Trine på
forbundskontoret.

Kjære AEF venner
Nok et arbeidsår for AEF er på hell. Vi har oppnådd mye dette året. Hele 10 ruspolitiske konferanser er gjennomført
med godt over 300 deltakere totalt. Vi har hatt mange informasjonsstander på årsmøter, landsmøter og konferanser
rundt i det ganske land, nye medlemmer blir stadig vervet.
Vårt prosjekt for forebygging av rusproblematikk blant de over 65+ blir stadig bedre kjent. Dette skjer både gjennom
våre konferanser og stands, og ved at vi besøker pensjonistforeninger som ønsker det og innleder om
problematikken og om oss. Vi takker spesielt Pensjonistforbundet for samarbeidet rundt prosjektet.
Barn og Unge har også stor aktivitet. Vi setter barn og unge som lever i hjem med rusproblematikk på dagsorden.
Samarbeid om drift av samtalegrupper er kommet i gang med flere kommuner, og flere kommer. Ca 30 frivillige
jobber med tiltaket på ulike vis.
Vi har etablert oss som en av de store ruspolitiske organisasjonene i Norge. Her skal vi bli, og vi skal vokse videre.
Ved årets slutt vil jeg takke alle som gjennom dette året har vervet, stått på stands, vært leirledere, drevet
varmestue, gjennomført konferanser, delt ut materiell om eldre og rus, vært frivillige i Barn og Unge og mye mye
annet for en kjempeinnsats. Dere bidrar til å styrke Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund med deres
innsats
Inger Christin Torp
Forbundsleder
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Med ønske om en God Jul
og et Godt Nytt År!

de tradisjonelle jobbfestene. Arbeidsgiver bør ikke
betale for alkoholholdige drikker. Ha alltid alkoholfrie
alternativer lett tilgjengelig.
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Med ønske om en God Jul
og et Godt Nytt År!
Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen
barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller
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ARBEIDSLIVET SOM RUSFRI SONE
Over 40% av alkoholkonsumet i Norge skjer i
forbindelse med jobb og i tilknytning til arbeidslivet.
Ikke ved at ansatte er beruset i arbeidstiden, men ved
at vi reiser mer og drar oftere på kurs og konferanser i
regi av arbeidsgiver.

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske
forbund (AEF) og deres arbeid for barn og unge bl.a.
gjennom tiltaket "Barn og Unge", og tiltaket Barnas
Ferieklubb

For mange er dette uproblematisk, men ikke for alle.
Det er viktig å tenke over hvordan alkoholkulturen
påvirker arbeidsplassen. Er det slik i dag at de som
ikke drikker mer eller mindre ekskluderes ?
20% av korttidsfraværet (1-3 dager), og 50% av
endagsfraværet skyldes alkoholbruk. 1,3 millioner
arbeidsdager pr år går tapt i Norge på grunn av
drikking. Dette kostet i 2011 arbeidslivet 4,1 milliarder
kroner. To av ti har opplevd ubehagelige situasjoner
fordi kolleger har vært beruset i jobbsituasjon.

God jul

Alkohol/rusmidler bør være en obligatorisk del av HMS
arbeidet.

Og

Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund
oppfordrer alle arbeidsgivere til å utarbeide klare
regler for hva som er greit når det gjelder alkohol i
bedriften.

Et riktig godt

Alkohol bør ikke gis som gave til de ansatte, og heller
ikke loddes ut ved fredagskaffen. Dette er i følge
alkoholloven ulovlig.
Vi oppfordrer arbeidsgivere til å gi de ansatte felles
opplevelser og teambyggende aktiviteter i stedet for

Nytt år ønskes deg
og din familie
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foreldre, barn i familier med innvandrerbakgrunn og
unge på 18 år som er under etablering i voksenlivet.
En høy andel av barn i familier med vedvarende lav
inntekt er barn med innvandrerbakgrunn.
Etter AEF sin mening er det et samfunnsansvar å sette
inn relevante tiltak for å bøte på denne situasjonen.
AEF krever:




AEF takker:
Hilde Revnanger Hansen for redningsvester m.m til leirene




Østfold kollektivtrafikk for sjokolade
Lena Næss for 2 store sekker med leker



Kari Anne Sandvik Hansen for div leker
Bjørn Morten Holm for fiskeutstyr
Alt kom godt med på årets barne- og ungdomsleire.



Gratis kjernetid i barnehager for familier med
lav inntekt kombinert med aktivitetsplikt for
foreldrene.
Styrking av skolehelsetjenesten med
øremerkede midler
Tiltak for å redusere sosiale helseforskjeller i
tilgang til utdanningssystemet
Særskilte tiltak overfor minoritetsspråklige
barn og unge
Tiltak for å forebygge og redusere
barnefattigdom, herunder økte bevilgninger til
aktiviteter i regi av det frivillige
organisasjonslivet i bred forstand.
At alle barn gis likeverdige muligheter til
livskvalitet ved å kunne delta i aktiviteter.

BARNEFATTIGDOM ER IKKE VÅRT
VELFERDSSAMFUNN VERDIG
Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund
(AEF) mener det er nødvendig å forebygge
barnefattigdom for å sikre barns velferd og
inkludering. Barnefattigdom har innvirkning på mye
blant annet dropout fra skolen.
Vi definerer barnefattigdom som barn og unge som
mangler hus, mat og klær, eller tilgang på goder og
opplevelser som andre barn og unge tar for gitt. Dette
kan være barn og unge som ikke kan delta på
skoleturer eller bursdager fordi de ikke har penger til
utstyr og gaver.
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SSB sine tall viser at omkring 10% av alle norske barn i
alderen 0-18 år bor i en husholdning med inntekt
under den årlige lavinntektsgrensen.
Dette er barn i familier der ingen av foreldrene er i
arbeid, familier med mange barn, barn av enslige

Norsk Manuellterapeutforening
Nett: manuell.no
E-post: post@manuell.no
Manuellterapi – ekspert på muskel og skjelett!

Referat fra organisasjonskonferansen i
Larvik 16.-18. oktober 2015

Fredag kveld:
Åpning ved ordfører Rune Høyseth fra Larvik
Snakker om viktigheten av tidlig rusforebygging, og takker
AEF for innsatsen. Snakket om boligsosial handlingsplan for
kommunen og hvor viktig det er med gode verdier og
holdninger. Kommunen jobber med å øke tilflytningen og
har mange lag og foreninger.

Inger-Christin Torp ønsker velkommen til
organisasjonskonferansen 2015, snakker litt om
programmet for helga og presentasjon av deltakerne. Hun
presenterer også prosjektene Ruspolitisk arbeid –
systematisk arbeid over tid og Eldre og Rus.

Lørdag morgen:
Vi starter dagen med en gjennomgang av forbundets
økonomi og årsberetning.
Gjennomgang av statusrapporten for Barn og Unge 2014.
Deretter får vi en presentasjon av arbeidet til AV og Til.
Brosjyrene til Av og Til er gratis, så det er bare å be om å få.
Lørdag ettermiddag:
Innledninger ved forsker Karin Gustavsen og Kurt Franzen,
leder i Framfylkingen
Tema: Barnefattigdom
Forum for bekjempelse av barnefattigdom – det har tatt 16
år å komme dit vi har i dag, likevel øker antall barn som
rammes.
Defineres som minst 3 år i vanskelige kår. Se også
programmet Brennpunkt – barndommens pris
Ingen skal få kake før alle har fått brød! – Kurt Frantzen
Norge har ikke noe måltall på fattigdom – bruker EU/OECD

Søndag
Utvikling av leirtilbudet

Fortsette å søke midler fra BufDir og vurderer totalt 5 leire
neste år hvorav en blir for enslige forsørgere med barn, en
blir i Bodø og 3 blir på Ullerøy.

SMÅPLUKK FRA ARBEIDET I 2015:

Vi må ha større administrativ dekning i budsjettet neste år,
så vi søker om mer penger enn vi fikk i år.

Det har deltatt godt over 300 personer på våre 10
ruspolitiske konferanser, som har funnet sted over hele
landet. Takk til alle som stilte opp som innledere.

53 barn og unge fikk oppleve en fin ferieuke i vår regi.

Retningslinjer for elektronisk utstyr – bør oppdateres.

Foredraget Fra latsabb til frifant v/Kristian Erling Hansen
om å være handicappet i Norge.

Valg av valgkomite for landsmøtet 2016:
Arild Nilsen – Moss
Evy Jacobsen – Vestfold AEF
Marianne Hansen – Stavanger AEF
Sugharan Khan – Asker og Bærum AEF
Alfred Olsen – Bergen AEF
Valgt ved akklamasjon

Behandling av uttalelser fra organisasjonskonferansen
som vedtok følgende 4 uttalelser:
1.
2.
3.
4.

Arbeidslivet som rusfri sone
Velferd fremfor skattelette
Viktigheten av rusfrie soner
Barnefattigdom er ikke vårt velferdssamfunn verdig

Deretter var det avslutning og hjemreise etter en
arbeidsom helg med mye faglig påfyll for alle deltakerne.

Bilde fra det sosiale på lørdagskvelden:

Vi har sendt ut informasjonsmateriell om eldre og rus til alle
sykehjemsleger, kommuneleger, og hjemmetjenester- i alt
45 kg med post.
Flere pensjonistforeninger, kommunepartier og AUF lag har
fått besøk.
Vi har hatt stands på landsmøtene i Fellesforbundet og
Norsk Arbeidsmandsforbund.
Vi var også tilstede med informasjonsmateriell på årsmøtene
til de fleste av Arbeiderpartiets fylkespartier.
Varmestua i Moss har servert tusenvis av måltider, delt ut
mat og klær.
I Stavanger har det vært drevet gruppe for Barn og Unge i
høst.
Vakttelefonen/kontoret i Rogaland har pr 31.10 hatt 239
henvendelser. Det har vært 11 hjemmebesøk her og 16 har
fått veiledning på kontoret.

VIKTIGHETEN AV RUSFRIE SONER
Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund
(AEF) ønsker en økt bevissthet på viktigheten av
rusfrie soner i vårt samfunn.
AEF mener vi må verne om følgende rusfrie soner:









Idretten
Sjøen – båt og badeliv
Trafikken – bilkjøring og rus hører ikke sammen
Arbeidslivet
Skolen
Friluftsliv
Graviditet
Samvær med barn og unge

Å holde disse arenaene som rusfrie soner vil på mange
måter ivareta en rekke av de mest positive sidene ved
den norske drikkekulturen, blant annet at alkohol ikke
er en del av dagliglivet og at samvær stort sett preges
av rusfrihet.

TIL ALLE VÅRE KOLLEKTIVE MEDLEMMER

FRISTER FOR LANDSMØTE 2016

GRATULERER MED HØSTENS VALG

Landsmøte finner sted fra 3 til 5 juni i Sarpborg, byen som
fyller 1000 år i 2016.

Vi gratulerer dere som valgte
kommunestyrerepresentanter for Arbeiderpartiet.
Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund har en
stolt historie i arbeiderbevegelsen og vi kommer gjerne ut
og diskuterer rus og sosialpolitikk med dere.
Det kan være et fint tema og legge inn ruspolitiske planer
og forebyggingsarbeid i skoleringen av
kommunestyregruppa for eksempel.
Vi jobber med det vi kaller 4 A er, som er:
Aktiv for barn og unge
Aktiv for rusforebygging
Aktiv for rusfrie soner
Aktiv mot legalisering av narkotika
Det betyr at vi gir ferietilbud til barn fra vanskeligstilte
familier, har tiltaket Barn og Unge som retter seg mot barn
av rusavhengige, har et tiltak som omhandler eldre og rus
og driver ruspolitisk arbeid med konferanser og deltakelse i
møter m.m
Vi kommer gjerne ut til dere og vi dekker selvsagt egne
reiseutgifter.
Kontakt oss på trine@arbef.no eller 23 21 45 79

Formell innkalling vil bli sendt ut i februar.
Det er nedsatt arbeidsgrupper som jobber med utkast til
handlingsprogrammer og manifester/uttalelser.
Temaene som er valgt utover handlingsprogram/AEF mot
2030 er barnefattigdom, tida etter behandling, framtidas
alkoholpolitikk og en utvidet uttalelse om eldre og
legemidler.
Disse dokumentene vil bli sendt ut på høring 18.03 med
høringsfrist 22 april.
Frist for forslag på vedtektsendringer er 3 april og for øvrige
forslag er fristen 22 april.
Alle lag må velge sine utsendinger på ordinært årsmøte i
2016, og fristen for innsending av fullmakter er 3 mai.

Forbundsstyret 2012-2016

MINNEORD

Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen
Leder, tlf 913 90 014/epost ingtor1@ostfoldfk.no

Randi Thøversen har gått bort. AEF i Vestfold og

Kirsti Lie Sataslåtten, Risløkkvn.19, 0580 Oslo
Nestleder, tlf 901 40 768/epost kirstiliesata@gmail.com

Sandefjord hadde et flott samarbeid med Randi,
gjennom mange år.

Eva K Svensrud, Nordskogenvn. 19, 1407 Vinterbro
Forbundssekretær, tlf 905 34 774 eller kontaktinfo
forbundskontoret

Randi var et utpreget ja-menneske og en
ressursperson når vi planla og gjennomførte
barneleirene. Hun var en person som straks så når
noen av leirdeltakerne trang ekstra omsorg. Randi var
svært delaktig på styremøtene og konferanser som ble
holdt, med sin gode latter og smittende humør.

Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet
AU, tlf 411 01 350/epost ingarho@online.no
Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll, tlf 911
84 961/epost sv-m-jo@online.no
Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger
tlf 928 89 365/epost mar.hansen@lyse.net
Elin Tamnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros
tlf 951 66 421/epost runetam@frisurf.no
Dagny Gullaksen, Nordlia 14, 5223 Nesttun
tlf 959 94 283/epost dagnygull@hotmail.com
Anne Solli Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord
tlf 412 57 876/epost anne@roadtrip.no
Kai-Robert Johansen, Åsvn. 24, 1712 Grålum
tlf 915 99 633/epost kairobert@kairobert.no
John W Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål
tlf 958 72 393/epost jo-willy@online.no

Forbundskontoret
Forbundskontoret
AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)
tlf 23 21 45 78
Eva K Svensrud, forbundssekretær
Toril Eide, kontormedarbeider
23 21 45 77 (tirsdag,onsdag, torsdag)
Trine Lund, organisasjonsmedarbeider
23 21 45 79 – 47455532

Barn og Unge
Helle C. Skjønsberg
helle@barnogunge.no – 23 21 45 76

AEF lyser fred over Randi Thøversens minne.
For Vestfold AEF
Anne Sollie Hem

