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NORSK FOLKEHJELP  
FAGBEVEGELSENS SOLIDARITETSORGANISASJON GJENNOM 75 ÅR  
 
Norsk Folkehjelp vår egen solidaritetsorganisasjon rundet i 75 år i 2014. For vår lokale avdeling av 
Norsk Folkehjelp i Bergen fyller vi 75 år i år. 
Gjennom disse 75 år har Norsk Folkehjelp bistått lokalt, nasjonalt og internasjonalt med 
humanitært arbeid, folkeopplysning og rådgivning. 
 
Nasjonalt var starten særlig knyttet til folkeopplysning og det som gjerne kan beskrives som de 
første skritt i en oppbygging av det som vi i dag kaller Velferdsstaten.  
Det internasjonale arbeidet til Norsk Folkehjelp startet med Spania- hjelpen under den spanske 
borgerkrig. Senere kom Finlandshjelpen knyttet til Sovjets angrep på Finland. Dette var også 
starten på etableringen av Norsk Folkehjelp i Bergen. 
 
Sentralt i arbeidet den gang var innsamlingsaksjoner av klær, mat og penger. Engasjementet var 
enormt og viljen til å hjelpe var stor. Denne aktiviteten var mulig fordi befolkningen var opptatt av 
felleskap og solidaritet.   
 
Gjennom disse 75 årene har dessverre behovet for Norsk Folkehjelp sin bistand økt. For oss i 
fagbevegelsen vet vi hva solidaritet betyr – derfor er vi også engasjert i folkehjelpens arbeide. 
 
Folkeopplysning, rådgivning er også i dag sentrale deler av vårt arbeide. Gjennom dette arbeidet 
søker vi å gi råd og veiledning til oppbygging av fagbevegelse og demokrati, bistand til 
rettferdighet i arbeidslivet og kamp mot undertrykkelse og utnytting, likestilling mellom kjønn og 
kamp mot overgrep. 
 
Fra vår eget lands utvikling vet vi godt hva folkeopplysning og demokrati har betydd. Vi vet også 
hva forskjell fagbevegelsen betyr i forhold til rettferdig fordeling, likhetssamfunnet og god 
samfunnsutvikling. 
Dette er forhold som Norsk Folkehjelp tar med seg i sitt solidariske arbeid.   
 
Og så har vi også mineryddingsaksjonene etter krigsår – som bidrar til at barn kan gå trygt på 
skoleveien og leke på fritiden, eller at bonden kan sette plogen i marken og gi mat til familien.  
 
Eller de humanitære katastrofene som rammer millioner av uskyldige ofre. I går var det land i den 
3.verden – i dag er det borgerkrigen i Syria. 
Norsk Folkehjelp er der og hjelper – vår egen fagbevegelse og vår solidaritetsorganisasjon er med 
å gjør en forskjell. 
Det betyr noe for de som rammes og det betyr noe for oss som kan yte !         
   
Representantskapet i Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane er 
opptatt av Norsk Folkehjelp sitt viktige solidaritetsarbeid og vil bevilge kr 10 000,-  til 
aksjonen for flyktningene fra Syria. 

 
 

UTTALELSE 
 
Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane. 
Vedtatt på årsmøtet i representantskapet 30. oktober 2015 


