
SMIL beretninger 2020 

Skole og arbeid: 

Maren Sollie Aukland har vært ansvarlig for skole og arbeid i årsmøteperioden 

2019/20. 

De siste årene har fokuset på fagligpolitisk samarbeid bare blitt større og større, noe som har 

gjenspeilet seg i dette året også. På nasjonalt valgkampkickoff i Sandefjord 8.-10. mars, der 

mange medlemmer fra AUF i Troms deltok, var det blant annet innledning om fagligpolitisk 

samarbeid. 

26.-28. april ble det avholdt nasjonal SMIL-skolering på Nesodden VGS sammen med SMIL-

ansvarlige fra nesten alle fylker. Vi fikk bli kjent med de sentralstyremedlemmene som har 

ansvaret for de forskjellige områdene og de andre SMIL-ansvarlige i AUF. Dette gav 

mulighet for å holde kontakten mellom lederne av våre ansvarsområder i tillegg til å skape et 

godt forhold til våre ressursgruppeledere i sentralstyret. 

I slutten av september avholdt de SMIL-ansvarlige i AUF i Troms kurs. Opprinnelig skulle LO 

sin ungdomssekretær Stein Arnold Kristiansen innlede om fagligpolitisk samarbeid, men 

måtte avlyse. Kurset gjennomførte oppgaver om hvordan de kunne skape et godt 

fagligpolitisk samarbeid i eget lokallag. Maren Sollie Aukland holdt også en innledning om 

forskjellene i skolen og hvordan Arbeiderpartiet ønsker å utjevne disse. 

 

2019 har vært preget av en lang valgkamp. AUFere fra hele fylket har stått på for å fremme 

vår politikk. Arbeiderpartiet gikk til valg på et gratis skolemåltid hver dag, fordi man ser at 

læring henger sammen med læring. Dette er vi veldig glade for, og stolte av. 

Den siste tiden har vår skolepolitikk fått en støkk. Regjeringen ønsker krav om det som kalles 

«fritt skolevalg», men som er karakterbasert opptak, i alle landets fylker. Dette er vi nødt til å 

kjempe imot framover. Fylker skal ikke bli tvunget til å føre et karakterbasert opptak der 

elevene sine karakterer fra ungdomsskolen bestemmer hvilken videregående skole man 

kommer inn på. Dette kan være med på å danne eliteskoler, noe man selvsagt ikke ønsker. 

Alle skal ha de samme mulighetene. 

Framover må vi kjempe videre for vår politikk og vi må presse regjeringa til å se at fylkene 

vet best hva som fungerer for dem. Vi må trykke på arbeiderpartiet lokalt slik at vi får et gratis 

måltid inn i skolen. Vi må kjempe for fellesskolen, og for et trygt og godt arbeidsliv for alle. 

 

Mvh Maren Sollie Aukland 

 

 



Miljø og Klima 

 

Atle Lien har vært medlem av ressursgruppen for miljø og klima i årsmøteperioden 

2019/20.  

 

Begynnelsen av året ble markert av videre arbeid med valgprogrammet til Troms og 

Finnmark Arbeiderparti hvor undertegnede representerte AUF i Troms. I løpet av arbeidet ble 

kapitlene om utdanning i stor grad utarbeidet av AUF mens kapitlene om naturvern og det 

opprinnelige forslaget om det grønne skiftet var skrevet av AUF i sin helhet. På program- og 

nominasjonsmøtet til Troms og Finnmark Arbeiderparti i Alta ble undertegnede valgt til å sitte 

i redaksjonskomitéen for programmet og fikk AUF i Troms fikk gjennomslag for blant annet 

naturvern, et bedre samisktilbud i skolen og et nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen 

og Senja. 

 

Våren 2019 ble det tradisjon tro avholdt nasjonal SMIL-skolering. Til forskjell fra tidligere ble 

denne skoleringen avholdt på Notodden og ikke på Utøya. Undertegnede kom seg dessverre 

ikke ned til denne skoleringen grunnet flyverstreik i SAS og kraftig økte priser hos 

konkurrerende flyselskaper, men deltok da i stedet på Arbeiderpartiet i Troms sin 

valgkampskolering. Selv om det var skuffende å gå glipp av skoleringen støtter 

undertegnede de streikende og deres rett til forhandling.  

 

Rett før sommeren ble det avholdt ValgCamp av AUF i Nord-Norge for å markere starten på 

den intensive kommunevalgkampen i 2019. Her ble det mye påfyll av både kunnskap og 

engasjement før den kommende valgkampen. Det ble i tillegg avholdt en egen bolk om 22. 

juli, noe som ble godt mottatt av deltakerne på kurset. Etter å ha arbeidet over flere 

fylkesstyreperioder med å utarbeide et opplegg for å kunne lære å snakke om 22. juli og 

fortelle om det er undertegnede glad over resultatet, men syns det var leit å ikke selv kunne 

delta på grunn av andre forpliktelser 

Etter den intensive valgkampen ble det avholdt et utsatt SMIL-kurs av styremedlemmene i 

AUF i Troms. Planleggingen startet tidlig og man fikk avholdt et godt kurs på Tromstun skole 

i Tromsø. På vegne av ressursgruppen for miljø og klima kom Ragni Løkholm Ramberg til 

kurset og snakket om grønn byplanlegging. Undertegnede holdt senere en quiz om klima og 

miljø for deltakerne sammen med forklaringer på svarene. Det ble også avholdt 

representantskap for å revidere budsjettet og velge programkomitéer til AUF i Troms og 

Finnmark som skal utarbeide politikken til den nye organisasjonen siktet mot landsmøtet til 

AUF i 2020.   

Nå er vi kommet frem til årsmøtet til AUF i Troms, og for min del er dette slutten på en æra i 

livet mitt. Jeg vil takke for tillitten de siste tre årene både som ansvarlig for internasjonal 

ressursgruppe, ressursgruppe for utdanning og arbeidsliv og nå til slutt i ressursgruppen for 

miljø og klima. Fylkeslaget er i gode hender, og jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke 

for godt samarbeid, gode minner, og gode vennskap jeg har skapt i AUF gjennom de siste 

åtte årene. 

Takk for meg. 



Internasjonalt:  

Internasjonalt ansvarlig for årsmøteperioden 2019/20 har vært Vetle Solodden Lier. 

Våren 2019 ble det arrangert et nasjonalt SMIL-kurs på Nesodden vgs. Her ble de SMIL-

ansvarlige fra AUF i Troms og de andre fylkene i landet grundig skolert på sitt felt. Det var 

AUFs internasjonale ressursgruppe, men også gjesteforelesere, som stod for dette. 

Tematikken spennet fra blant annet forbud mot atomvåpen, til menneskerettigheter, norsk 

våpeneksport og Israel-Palestina-konflikten.  

Som tidligere har Israel-Palestina-konflikten vært gjenstand for stor diskusjon også i år. AUF 

jobber fremdeles for det palestinske folks frihet og Norges anerkjennelse av Palestina som 

selvstendig stat. I denne forbindelse skrev Vetle den 5. mars 2019 et leserinnlegg i Nord-

Norsk-Debatt om brudd fra israelsk side på FNs Barnekonvensjon. Bruddene omfatter 

straffeforfølgelse og trakassering av i hovedsak palestinske barn helt ned i elleveårsalderen.  

På landsmøtet til Arbeiderpartiet den 4. til 7. april 2019, fremmet AUF et forslag om at Norge 

skulle signere FNs forbud mot atomvåpen. Dette ble stemt ned, og viser at AUF i Troms og 

AUF fortsatt må jobbe for at Norge skal signere avtalen.  

På årets sommerleir hadde AUF besøk av en gruppe fra Swaziland. En representant fra 

denne gruppen holdt et innlegg for Troms-delegasjonen. Innlegget omhandlet blant annet 

den politiske situasjonen i landet, og hvordan innbyggere risikerer lange fengselsstraffer for å 

jobbe for et demokrati og engasjere seg i politisk arbeid.  

20-22 september 2019, arrangerte AUF i Troms SMIL-kurs for sine medlemmer. 

Medlemmene fikk to foredrag innenfor internasjonal poltikk. Marta Hofsøy, leder av den 

internasjonale ressursgruppen til AUF, og sentralstyremedlem for AUF i Troms, holdt første 

foredrag. Det handlet om dagens situasjon i Palestina, samt hvordan representanter fra AUF 

opplevde det å reise til Israel og Palestina. I det andre foredraget presenterte Vetle 

hovedpunktene i AUF sin internasjonale politikk, og den spente situasjonen mellom Iran og 

Vesten i Hormuzstredet. 

Den internasjonale politikken vil være høyaktuell fremover. Midøsten blir stadig mer spent, 

klimaendringene fører til flere mennesker på flukt, temperaturene øker og isen smelter. Dette 

bidrar blant annet til flere sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. 

Det er derfor viktig at AUF står i spissen for internasjonal solidaritet og øker presset på at 

Norge tar mer ansvar utenfor egne grenser.  

 

 



Likestilling og inkludering  

 

Hanne Kristin Johnsen har vært likestilling- og inkluderingsansvarlig i 

årsmøteperioden 2019-2020. 

Dette året har vært spesielt med tanke på kommune- og fylkestingsvalg. Troms og Finnmark 

fylkeskommune har vært gjennom en sammenslåing samt flere av kommunene i fylket har 

blitt slått sammen. Dette trådte i kraft 01.01.2020. Det året vi har vært gjennom har vært 

preget av mye ny og fremtidsrettet politikk som er blitt vedtatt.   

Program – og nominasjonsmøtet med Troms og Finnmark arbeiderparti ble avholdt i slutten 

av mars 2019. Her var AUF sterkt representert med mange gode og viktige forslag. Blant 

annet for urfolks rettigheter i Norge.  

Våren 2019 ble den nasjonale SMIL-skoleringen arrangert på Nesodden. Her møttes alle 

SMIL-ansvarlige i sitt fylke for grundig skolering på sitt SMIL-område. Kjentskap til de andre 

SMIL-ansvarlige fra sitt fylke ble dannet, men også de SMIL-ansvarlige i AUF sentralt. 

Sentralstyremedlemmene med ansvar for likestilling og inkludering la til rette for at de 

ansvarlige for dette området i sitt fylke kunne få innspill og inspirasjon for å drive god 

sosialdemokratisk politikk.  

En viktig dato og trekke frem fra året som har gått er 31. August 2019. Da ble det arrangert 

demonstrasjon i Tromsø sentrum mot rasisme. «Snu ryggen mot hat» var hovedbudskapet 

når SIAN kom til Tromsø. Tromsø Kommune sto samlet mot hatet og viste at rasisme og hat 

ikke godtas. Daværende ordfører i Tromsø Kommune, Kristin Røymo holdt tale under 

demonstrasjonen.  

20.22. september 2019 ble SMIL-kurset i Troms arrangert, samt at representantskap skulle 

avholdes 22. september 2019. Under kurset var Ole-Gunnar Solheim fra Amnesty tilstede for 

å snakke om Amnestys arbeid for et mer likestilt samfunn og  samarbeidet med russiske 

organisasjoner ved blant annet arrangering av Barents Pride.  

Gjennom aktiv politikk der mennesker gis muligheter til å være en del av samfunnet vil 

mennesker kunne leve frie og likestilte liv. Vi må gi mennesker mulighetene til å leve det livet 

de ønsker.  

 


