
Forslag 1. Bevilgning SOS-Barnebyer i Huambo, Angola 

OSA har siden 2010 “drifta” skolen i barnebyen i Huambo. Det er stort behov for 

skoleplasser i lokalmiljøet og antall elever på skolen har økt. 

Selv med store klasser klarer skolen å holde god kvalitet på undervisningen og 74 prosent av 

elevene besto eksamen i 2017, en liten oppgang fra året før. De mener at det viktigste for å 

få dette til er god videreutdannelse av lærerne og økt støtte fra foresatte i vanskeligstilte 

hjem. 

Ved siden av drift av familiehus, engasjerer barnebyen seg i SOS-familieprogrammet for 

barn og familier i lokalsamfunnet. 

 

Hovedstyret foreslår en bevilgning på 15.000 kroner. 

 

Forslag 2. Bevilgning til Norsk Folkehjelp 
 
Millioner av mennesker har fortsatt desperat behov for hjelp. 
Norsk Folkehjelp deler ut nødhjelp til de mest sårbare. En nødhjelpspakke med mat til en 
familie på seks personer i en måned koster 530 kr. 
Norsk Folkehjelp deler ut mat og annen nødvendig nødhjelp til familier som har flyktet fra 

hjemmene sine uten annet enn klærne de gikk i. Gjennom lokale partnerorganisasjoner får 

vi matleveransene fram til eldre, kvinner og barn i områder som er vanskelig å nå. Vi når ut 

til tusenvis, men behovet er ubegrenset. 

Hvem er Folkehjelpa? 

• Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 

• Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. 

• På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt i forhold til de 

arbeidsoppgaver som til enhver tid er nedfelt i organisasjonens prinsipprogram.  

• Norsk Folkehjelp skal drive handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både 

innenfor og utenfor landets grenser. Organisasjonens verdigrunnlag er nedfelt i 

prinsipprogrammet og i visjonen "Solidaritet i praksis".  

• Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt gjennom de valgte styrer og utvalg. 

 

Hovedstyret foreslår en bevilgning på 5.000 kroner. 

 

Forslag 3. Ziada-saken 

20. juli 2014 ble Ziada-familiens hus i flyktningeleiren Bureji i Gaza bombet, Ismael og Saads 
mor, tre brødre, en svigerinne og en nevø ble drept. 
Over 2000 palestinere ble drept av de israelske forsvarsstyrkene (IDF) under "Operation 



Protective Edge". De aller fleste var ikke-stridende, og over en fjerdedel av alle drepte i 
operasjonen var barn under atten år. 

Ismael Ziada bor i Nederland og kan etter Nederlandsk lov ta opp sivile saker, hvis 
anklageren ikke kan oppnå rettferdighet i det landet der krigsforbrytelsene ble begått. 

Det første trinnet i å få rettferdig behandling starta i rettsmøtet i Haag i september 2019. 

Dommerpanelet vil nå behandle saken før det offentliggjøres 29. januar 2020.  

Skulle utfallet være positivt for familien forventes det at de israelske militære vil anke saken 

til den nederlandske høyesterett som kan ta flere år og betydelige økonomiske ressurser. 

Saad Ziada er kontaktperson for Union of Agricultural Work Committees (UAWC) i Gaza. 
UAWC er den viktigste partnerorganisasjonen Norsk Folkehjelp har i Palestina og finansieres 
delvis gjennom samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. 

En ankesak krever midler og Fagforbundet oppfordrer fagforeninger, medlemmer og 

tillitsvalgte å støtte gjennom den internasjonale kampanjen som Fagforbundet var med på å 

initierer. 

Hovedstyret foreslår en bevilgning på 10.000 kroner. 

 

Forslag 4.  (Anette Michelet) 
 
Slik fagforeningen fungerer pr. i dag er fagforeningsleder i OSA, også leder for medlemmer som 
jobber i administrasjonen og som grenser opp mot arbeidsgivers ansvarsområde med styringsrett, 
dvs. at fagforeningsleder kan være i et habilitetsspørsmål i forhandlinger, personalsaker og 
organisatoriske enderinger i bedriften. Habilitets spørsmålet må vurderes juridisk, da jeg mener at 
fagforeningsleders oppgave er å ivareta arbeidstakers rettigheter innenfor lover og avtaler, til tider 
kan dette være en vanskelig oppgave.  
Jeg henstiller arbeidsutvalget til å gjennomgå organiseringen av personalklubben for å vurdere alle 
juridiske sider rundt habilitetsspørsmålet til fagforeningsleder i Osa:  dvs. at Osa må benytte juridisk 
bistand for å få en avklaring rundt habilitet. 
Mitt forslag er at personalklubben organiseres som egen fagforenings avd. i Fagforbundet   Kontor 
og administrasjonsforeningen i Fagforbundet eller tilsvarende. 
 
Hovedstyret henviser til fremtidig organiserings debatt i OSA. 
 
 

Forslag 5 (Anette Michelet) 
 
Som medlem av Osa t-baneklubben organiserer klubben i dag medlemmer fra ulike fagområder 
innenfor T-banen. Vi må ha en større bredde på medlemsmassen og samle medlemmer som er 
ansatt innenfor trafikkbetjening i en klubb, da mener jeg vi får bedre samhold, 
kommunikasjonskanaler, kompetanseoverføring i klubben. Jeg ønsker å samle følgende fagområder 
inn under T-baneklubben som er en del av daglig drift: trafikkledere, bemanningsledere, fagledere, 
sikkerhetsvakter, førere og helgedagsbetjening.  



Jeg henstiller arbeidsutvalget til å gjennomgå organiseringen av klubbene på T-bane og sporvogn for 
å gjennomgå de nødvendige endringer i organisasjonen, som kan skape dynamiske og samlende 
klubber der det faglige innenfor kollektivtrafikken styrkes.  
 
Hovedstyret henviser til fremtidig organiserings debatt i OSA. 
 
 
Forslag 6 (Anette Michelet) 
 
Helgedagsbetjeningsklubben legges inn under T-baneklubben og Sporvognsklubben som en del av 
førermiljøet. 
Jeg henstiller arbeidsutvalget til å se på om det er hensiktsmessig at helgedagsbetjeningsklubben 
legges inn under T-baneklubben. 
 
Hovedstyret henviser til fremtidig organiserings debatt i OSA. 
 
Organisasjonsmessige endringer av OSA legges frem for hovedstyret med anbefaling fra styret og på 
neste medlemsmøte etter årsmøtet 30 januar 2020 for endelig vedtak og avstemning. 
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