
11. Årsberetning for SMIL-områdene 

 

Skole og arbeid 

Nicklas Johansen har vært skole og arbeidsleder i 2016. Han deltok våren 2016 på SMIL-

kurs i regi av AUF sentralt, der han ble skolert innenfor skole og arbeid. Informasjon fra 

sentralt har vært lett å få tak i, og av relevant karakter i forhold til nyhetsbildet.  

Det ble arrangert SMIL-kurs i regi av SMIL-lederne i Tromsø. Her ble det skolert i både 

skolepolitikk og arbeidspolitikk av Nicklas Johansen. Skoleringen tok for seg 

problematikk innen for feltene, og avsluttet med et "løsningsforslag".  

Skole var et hett tema i fjor, der fraværsgrensen sto sentralt. Det ble gjort mye arbeid for 

å stoppe regjeringas forslag, men ble likevel innført. Dette er ikke en rapt sak, og det 

arbeides fortsatt fra flere hold med å få den fjernet. 

Innen arbeid kan en kort fortalt si at det går godt med næringslivet i Nord. Lav 

kronekurs har gitt fiskeri og havbruksindustrien økte inntekter. Også et økende behov 

ute i verden for kvalitetsmat har gitt Nord-Norge ekstra driv. Sørvest-Norge går det 

dermed dårligere med. Lav oljepris har ført til store kutt i oljeindustrien, og ledigheten 

har steget til nivåer det er mange år siden vi var på sist. Regjeringen har gjort en slett 

jobb for å senke arbeidsledigheten. Dette er viktige saker, som kommer til å prege Norge 

som nasjon om ikke ledigheten senkes. 

Miljø og klima 

I årsmøteperioden 2016/2017 var det Adrian Traasdahl som var miljøansvarlig for AUF 

i Troms. Fra sentralt ble det arrangert en SMIL-skolering som de SMIL-ansvarlige deltok 

på, denne fant sted på Utøya. Der ble vi godt skolert på våre områder, og lærte mye nytt 

som vi tok med videre hjem til Troms. Denne årsmøteperioden har vært et fantastisk år 

på miljø. 

Det er mange miljøpolitiske saker som er vunnet fram, både opp mot Arbeiderpartiet, 

men også opp mot fylkeskommunen. Saken som har vært gjennomgående gjennom 

perioden er saken om LoVeSe. AUF i Troms har fått gjennomslag opp mot partiet, da vi 

fikk flertall for vern av områdene utenfor LoVeSe under representantskapet før jul. Før 

vi fikk dette gjennomslaget har vi jobbet knallhardt både på årsmøtet til AP men også 

gjennom aksjoner, underskriftkampanjer og stands. På underskriftkampanjen fikk vi 

over 1200 underskrifter, som vi leverte til leder for Troms Arbeiderparti, Cecilie 

Myrseth. Er det en sak AUF i Troms kan, så er det saken om LoVeSe. 

Fylkesstyret har også vært på tur i områdene som rammes. I midten av september var vi 

på yttersida av Senja i regi av Yttersia AUF. Der besøkte vi bedrifter, snakket med 

lokalbefolkningen og filmet klipp til sentralt som ble til en egen kampanje som kom i 



slutten av November. Vi hadde et fantastisk vær og satt igjen med enda mer kunnskap 

om temaet. Det blir spennende å se hva som skjer på Arbeiderpartiets landsmøte i April, 

der AUF sin delegasjon skal kjempe opp mot kompromisset til Arbeiderpartiet. 

Andre saker som har vært på dagsorden i denne perioden er barnebillett helt til man er 

18 år, som vil gjøre det billigere for ungdom helt opp til 18 år å ta bussen i byen. Dette vil 

sørge for at flere unge tar bussen. På AUF sitt landsmøte i 2016 ble det vedtatt at AUF er 

for en matkastingslov, som skal sørge for at det er mindre mat som blir kastet. 

AUF i Troms har fremdeles mye å gjøre når det gjelder miljø. Vi i AUF i Troms har alltid 

stått på i miljøkampen, og opp igjennom årene så vises det at engasjement har noe å si. 

LoVeSe-kampen har vært kjempet opp mot fylkespartiet flere ganger allerede og nå i år 

viste vi at vi klarer det vi vil. 

Internasjonalt 

Det internasjonale arbeidet i AUF i Troms var i de første måneden preget av at May-Britt 

Simonsen som opprinnelig var internasjonalt ansvarlig gikk av. Maren Irene Gåre 

Bakkevoll tok over men hadde ikke mulighet å delta på SMIL kurset nasjonalt eller ta del 

i planleggingen av SMIL kurset i Troms. Det ble ivaretatt av resten av fylkesstyret og 

spesielt politisk nestleder Brynjar Andersen Saus. 

 

På årsmøte til AUF i Troms 2016 vedtok vi nytt internasjonalt manifest som vi har brukt 

i våre forberedelser til det 55. landsmøte til AUF ettersom et nytt internasjonalt manifest 

skulle vedtas. Landsmøte delegasjonen brukt derfor mye tid på å diskuterer 

internasjonal politikk. Det gjorde vi og på landsmøte hvor Maren Irene Gåre Bakkevoll 

tok til ordet for et feministisk internasjonalt program, Nikolai Hagensen Eide talte for en 

tydelig nordområde politikk og Demitu Mohammed kritiserte Sylvi Listhaugs politikk, 

med god hjelp av Marta som ledet komiteen for det internasjonale manifestet fikk vi 

gjennomslag for det meste av AUF i Troms sin politikk. 

 

Dette manifestet har blitt tatt hensyn til under AP sitt program arbeid før det kommende 

landsmøte. AUF har også vært med å sørge for at AP la frem et forslag om atomvåpen 

forbud på stortinget. AUF i Troms fikk gjennom en asyl-uttalelse og en uttalelse om 

norsk eksport på Troms AP sitt årsmøte i 2016. 

 

Tilslutt burde det og nevnes at internasjonalt ansvarlig deltok på fakkeltoget for Hiwa, 

og holdt en appell. Hiwa er et gammelt medlem av Lenvik AUF og har vært en stor 

støttespiller for oss og lokalsamfunnet som nå på alvor har blitt rammet av regjeringas 

intensivering i jakt på asylsøkere. Internasjonalt ansvarlig tok også til ordet for en 

mindre rasistisk offentlig debatt og viste til hvordan muslimer gjennomgår mye av det 

samme som jøder gjorde i media før andre verdenskrig. 

 



Likestilling og inkludering 
 

I årsmøteperioden 2016 til 2017 var det Hilde Solli som var likestilling og inkluderings- 

ansvarlig. Det foregikk en skolering på Utøya i regi av sentralt der alle SMIL-ansvarlige 

fikk med seg masse kunnskap om sine ansvarsområder hjem. Likestilling har vært et 

svært viktig saksområde for AUF i Troms denne årsmøteperioden. 

På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt et likestillings- og inkluderingsmanifest. Dette har lagt 

grunnlaget for likestillings- og inkluderingsarbeidet dette året og AUF i Troms sine 

standpunkter i likestillingsspørsmål. 

 

Vi jobber kontinuerlig med å sikre likestilling, også internt i egen organisasjon. Også i år 

har dette blitt fokusert på. Likestillingshensyn har og skal gjennomsyre alle ledd og deler 

av AUF i Troms. Både på formelt og uformelt vis. 

 

En måte vi har arbeidet med kartlegging og forbedring av likestilling er ved å arrangere 

jentesamlinger. Dette er en arena hvor jentene i organisasjonen møtes for å diskutere 

utfordringer og erfaringer med hverandre. I tillegg brukes denne arenaen som 

nettverksbyggende plattform som sikrer at jentene i organisasjonen kan støtte opp 

under hverandre. 

 

Det aller største gjennomslaget var da Troms AUF etter masse kamp på landsmøtet til 

AUF fikk gjennomslag for at AUF vedtektsfestet skal være en feministisk organisasjon. Vi 

har tatt tilbake et ord med en viktig historie, som vi vil sikre at ikke går tapt. Vi er stolte 

feminister. 

 

Troms AUF har gjennomgående hele året og videre fremover en visjon om å ha et 

likestillingsperspektiv i alle saker. Med likestilling- og inkluderingsmanifestet og 

vedtektsendringen vi fikk gjennom på landsmøtet har vi lagt grunnlaget for en viktig 

likestillingskamp i årene som kommer. 

 


