
Årsberetninger SMIL 
 

Skole og Arbeid 

Atle Lien har vært medlem av ressursgruppen for utdanning og arbeidsliv i årsmøteperioden 

2018/19. 16. mars avholdt Troms Arbeiderparti sitt årsmøte, og her fikk AUF i Troms 

gjennomslag for blant annet innstramming av bemanningsbransjen. 

Våren 2018 ble det arrangert SMIL-skolering for de SMIL-ansvarlige på Utøya hvor vi ble 

skolert på vårt arbeidsområde og ble kjent med andre SMIL-ansvarlige i AUF. Her ble man 

også kjent med sentralstyremedlemmene med ansvar for sitt programområde, noe som har 

gjort det enklere å sende spørsmål og får hjelp når det har behøvdes. De SMIL-ansvarlige i 

Troms arrangerte SMIL-kurs i Tromsø 4. mai til 6. mai. Her fikk vi besøk av Markus 

Gabrielsen som er ungdomstillitsvalgt for Nord-Norge i fagforeningen PostKom som fortalte 

om LOs sommerpatrulje. Undertegnede holdt også en praktisk workshop rundt dilemmaer i 

skolen. 

I 2018 avholdt AUF nasjonalt sitt landsmøte. Her deltok AUF i Troms sterkt, og fikk gjennom 

sine uttalelser på fiskeri- og oppdrettspolitikk blant annet gjennomslag for endringer i 

pensjonsreglene for fiskere, at arbeidsmiljøloven og norske lønnsvilkår skal gjelde i norske 

havområder og endringer i opplæringen og rekrutteringen av unge fiskere. Det ble også 

gjennom likestillings- og inkluderingsprogrammet og miljø- og klimaprogrammet vedtatt flere 

gode tiltak for både skole og arbeidsliv. 

Under julekurset til AUF i Troms fikk vi igjen besøk av Markus Gabrielsen fra PostKom som 

fortalte om LO og det faglig-politiske samarbeidet. 

Nå under årsmøtet 2019 til AUF i Troms skal det vedtas et arbeidslivsmanifest. Dette blir det 

første manifestet av sitt slag vedtatt av AUF i Troms på mange år, og undertegnede er glad for 

å ha fått muligheten til å delta i denne prosessen. Forhåpentligvis leder programmet til god 

debatt under årsmøtet og sikrer at AUF i Troms har en god arbeidslivspolitikk i grunn i flere 

år fremover. 

Med en forsvarlig arbeidslivspolitikk og en sterk fellesskole kan vi sammen skape et samfunn 

hvor folk ikke må smi for seg selv, men heller et samfunn hvor alle skal med. 



Miljø og Klima 

Linn Bruholt har vært ansvarlig for miljø og klima i årsmøteperioden 2018/19. 

På årsmøtet til Troms Arbeiderparti ble det et bekreftende vedtak om varig vern av Lofoten, 

Vesterålen og Senja. Dette vedtaket blir viktig under Arbeiderpartiet sitt landsmøte i april 

2019. 

Vinteren 2018 ble det arrangert landbrukshelg i Tromsø i regi av Troms bonde- og 

småbrukarlag. Her deltok miljøleder Linn Bruholt, og fikk mange gode innspill og 

tilbakemeldinger på områder å jobbe videre med. Våren 2018 ble den nasjonale SMIL-

skoleringen arrangert på Utøya der alle SMIL-ansvarlige fikk grundig skolering på sine 

områder, samt en mulighet til å bli bedre kjent med andre SMIL-ansvarlige fra andre fylker. 

I starten av mai arrangerte de SMIL-ansvarlige i Troms SMIL-kurs for våre medlemmer. Her 

ble miljø- og klimaprogrammet som skulle vedtas på landsmøtet i oktober gått igjennom av 

Sindre Lysø som satt i ressursgruppa for miljø og klima. Fiskerimanifestet som skulle vedtas 

på påfølgende representantskap ble også gjennomgått av miljøleder Linn Bruholt. Skoleringen 

gitt ut på både innledninger og praktiske deler hvor medlemmene fikk engasjert seg. AUF i 

Troms arrangerte også en strandryddeaksjon i forbindelse med den nasjonale 

strandryddedagen under SMIL-kurset. 

Siden ett av programmene til landsmøtet i 2018 var et miljø- og klimaprogram ble det et år 

med mye fokus på nettopp dette. Fylkesleder Brynjar Andersen Saus representerte Troms i 

programkomiteen, og sikret flere viktige seire der. Gjennomgangen av programmene før 

landsmøtet var grundig, og AUF i Troms sendte inn flere endringsforslag som ble tatt med 

videre. AUF i Troms jobbet godt opp mot landsmøtet, og fikk mange gjennomslag for vår 

politikk i programprosessen. I tillegg har mediebildet vært fylt av aktuelle saker innenfor 

miljø og klima. 

Miljø og klima vil stå høyt på dagsordenen både under Arbeiderpartiets landsmøte og under 

valgkampen i 2019. Vår generasjon har vist at klimakampen er vår generasjons viktigste 

kampsak. AUF skal stå i spissen for at Norge tar sin del av ansvaret, både lokalt, nasjonalt og 

globalt. 

  



Internasjonalt 

Mahmoud Naffas har vært internasjonal ansvarlig i årsmøteperioden 2018-2019. 

Våren 2018 ble det arrangert SMIL-skolering på Utøya i regi av AUF sentralt, der alle SMIL-

lederne fikk grundig opplæring i hvert sitt felt. Sentralt har bidratt med både informasjon og 

veiledning samtidig som de har stilt seg til disposisjon. 

I etterkant av skoleringen på Utøya, arrangerte de SMIL-ansvarlige kurs 4-6 mai i Tromsø. På 

dette kurset ga Mahmoud medlemmene en innføring i AUFs internasjonale politikk. I tillegg 

kom Thomas Birkeland tidligere sentralstyremedlem i Solidaritetsungdommen og hadde en 

presentasjon om Sør-Amerika. Begge innledningene ble gjennomført i form av presentasjoner 

og workshop. 

I tillegg hadde vi diskusjoner under de forskjellige kursene og medlemsmøtene i løpet av 

årsmøteperioden. I løpet av dette år det har vært flere saker rundt Israel- og 

Palestinakonflikten, og det har blitt skrevet flere leserinnlegg om konflikten. Ett av 

leserinnleggene ble skrevet av en journalist med innspill og skrivehjelp fra Mahmoud, der det 

ble skrevet om situasjonen i Gaza og utfordringene med å leve i krigssonen. 

I tillegg under Troms Arbeiderpartier sitt årsmøte ble saken om forbud av atomvåpen tatt opp, 

og da fikk vi vedtatt tydelig politikk i denne saken. Under AUF sitt landsmøte det ble tatt opp 

saken om et Svalbard for alle, der det ble diskutert et bedre psykisk helsetilbud og et mer 

inkluderende samfunn på Svalbard. 

  



Likestilling og inkludering 

Louise Gustafsson har vært likestilling – og inkluderingsansvarlig i årsmøteperioden 2018-

2019 

Kampen for et likestilt samfunn har vært sentralt for AUF gjennom hele året. Kvinnedagen 

var det første som ble viet oppmerksomhet til. Som hvert år ble det markert rundt omkring i 

fylket. Tromsø AUF hadde et temamøte med Maren Irene Gåre Bakkevoll som innleder og 

lokallaget hadde laget en parole for et bedre helsetilbud for transpersoner, etterfulgt av 

diskusjon på kontoret etterpå. Harstad AUF hadde et temamøte med Marta Hofsøy fra 

sentralstyret som innleder. Lokallagene fikk stor deltagelse og oppmerksomhet i media. 

20-22. April holdt AUF i Møre og Romsdal nasjonal jentesamling i Ålesund. Dette var en stor 

begivenhet med stor deltagelse fra rundt omkring i landet med dyktige innledere. Her var 

styremedlem Martine Skogheim fra Tromsø AUF med. 

1. Mai var det igjen en viktig markering. Arbeidernes internasjonale kampdag skulle i 

tradisjon tro markeres. Tromsø AUF hadde medlemsmøte på kontoret med innledning om 

hvorfor vi feirer 1. Mai og hvordan det markeres i Tromsø. A-stud var med på møtet, og 

sammen var de med på markeringen i sentrum med LO og Tromsø Arbeiderparti. Her holdt 

fylkeslederen Brynjar Andersen Saus appell på vegne av AUF i Troms. I Harstad var det 

større deltagelse fra tidligere år med tog og videre markering med LO og Harstad 

Arbeiderparti. Til stor fornøyelse var nestleder fra Arbeiderpartiet Hadja Tajiik hovedtaler, og 

Louise Gustafsson holdt ungdomsappellen på vegne av AUF i Troms. Ikke minst var Svalbard 

AUF også engasjert, som hadde både Erik Eggefeller og Tobias Rotevatn som holdt tale under 

LO Svalbard sin markering. 

Bare tre dager etter arbeidernes dag holdt det årlige SMIL-kurset sted i Tromsø. Her var 

likestilling og inkludering sentralt, på lik linje med de tre andre ansvarsområdene. Her var 

likestilling- og inkluderings leder Munir Jaber fra sentralstyret tilstede. 

Den største begivenheten for alle AUF´ere var landsmøtet 18-21 Oktober. Der ble det vedtatt 

et likestilling- og inkluderings program. AUF i Troms satt av god tid til å gjennomgå 

programmene på forhånd. Det var tydelig at delegasjonen var godt forberedt, både på 

forslagene og for å holde tale. På likestilling og inkluderings-fronten skilte AUF i Troms seg 

ut sterkt. Politisk nestleder Kristian Fagerli og styremedlem Linn Bruholt samkjørte 

viktigheten og verdien av nordområdene og å anerkjenne tegnspråk som et tredje språk. Aldri 



hadde en tale blitt gjort på tegnspråk før. Dette kom ikke ubemerket, partileder Jonas roste 

Kristian og Linn i talen sin og media videreformidlet talen.  

Aleksandra Seljeseth holdt en flammende tale om gratis bind og tamponger som heller ikke 

kan gå i glemmeboken, som Mani ikke klarte bli en smule pinlig berørt av og måtte referere 

til i sin tale. Denne saken laget forøvrig Senja AUF plakater om til sentrumsverving i ettertid. 

idere talte Atle Lien om seksualundervisning for eldre og Louise Gustafsson for 

arbeidsrettigheter til sexarbeidere. Marta Hofsøy talte til slutt om abortnemder. AUF i Troms 

var veldig synlig og aktiv under landsmøtet og tok opp kontroversielle saker.  

Mot slutten av året var Tromsø AUF svært synlig i byens pride parade 10. November, under 

parolen «Kjærlighet vinner alltid». 30. November var det kvinnepolitisk samling i regi av 

Troms Arbeiderparti. Hadia Tajiik hadde tatt turen nordover, og temaer som nettverksbygging 

og flere kvinner i ledelsesposisjoner var på agendaen. AUF var godt representert. 

Alt har derimot ikke vært en dans på roser. Med denne regjeringen har verdier vi så sterkt står 

ved blitt satt på prøve. KrF fikk pushet fram innskrenkinga av abortloven til manges misnøye. 

Et slik hopp tilbake i tid er uaktuelt for AUF. Det førte til flere demonstrasjoner og 

leserinnlegg. I fylket ble det holdt demonstrasjonen under «Sett hånda ned for abortloven» 23. 

November, hvor Hoda Imad fra sentralstyret var tilstede. Rundt samme tidsrom hadde også 

Tromsø AUF og Harstad AUF temamøte om nettopp dette. 

For fremtiden gjenstår det enda mye arbeid for likestillingskampen for AUF i Troms. Med 

dagens regjering som jobber imot våre verdier er det kanskje viktigere enn noensinne å jobbe 

for våre kampsaker. AUF står sterkt sammen som alltid og Arbeiderpartiet er avhengige av 

oss i kommunevalget. Det vil ikke være en lett kamp, men med mange spillere på laget vil det 

ikke bli uoverkommelig. 

 


