
Sak 08 Medlemskap paraplyorganisasjoner 
 

Landsstyret innstiller på vi fortsetter alle våre medlemskap.  

 

Oversikt over alle medlemskap: 
 

1. Folk og Forsvar   

www.folkogforsvar.no  

Hovedmål:   

Folk og Forsvars formål er å arbeide for fred, frihet og demokrati, og styrke forsvarsviljen ved å 

opplyse om den norske forsvar og sikkerhetspolitikken fastsatt av Stortinget.     

 

Kontingent: 500,- 

  

2. Foreningen Norden  

www.norden.no  

Hovedmål:  

Foreningens mål er å fremme og utvikle den nordiske kulturen og styrke den nordiske   

samfølelsen blant alle i Norden, og gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og 

nyskapende regioner. Dette gjør vi gjennom å formidle kunnskap om nordisk kultur, språk, historie og 

samfunnsforhold, samt å legge til rette for nordiske opplevelser. Vi fremmer et tettere nordisk 

samarbeid for alle i Norden gjennom å være en pådriver for den nordiske integrasjonsprosessen. 

Dette gjør vi ved å synliggjøre grensehindre og foreslå tiltak som gjør det enklere å leve, bo, studere, 

arbeide og reise i Norden.   

 

Kontingent: 1300,- 

  

3. Fellesrådet for Afrika  

www.afrika.no  

Hovedmål:  

Fellesrådet for Afrika jobber for økonomisk, politisk og sosial rettferdighet i og for Afrika, gjennom 

informasjon og påvirkning. Fellesrådet for Afrika skal utfordre forhold og strukturer i Afrika og globalt 

som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet.   

Kontingent: 1000,- 



  

4. Norges Sosiale Forum (NSF)  

(Globaliseringskonferansen)  

www.globalisering.no  

Hovedmål:  

Norges Sosiale Forum er en del av en mangslungen internasjonal bevegelse som arbeider for en 

rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag.  

 

Globaliseringskonferansen  

Annenhvert år arrangerer NSF Globaliseringskonferansen. Globaliseringskonferansen er et møtested 

og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som 

arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til 

økonomisk profitt. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, 

seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn og utland. I tillegg satser 

konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad.  

 

Kontingent: ingen kontingent 

  

5. Av og til:   

Hovedmål:  

AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol 

utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-OG-TIL bidra til å redusere de 

negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. AV-OG-TIL jobber 

ikke for at man skal slutte å drikke alkohol, men at vi skal redusere alkoholbruken der det kan være 

farlig eller gå ut over andre.   

 

Kontingent: 500,- 

  

6. Senterpartiets studieforbund (SpS)  

www.senterpartiskolen.no  

Hovedmål:  

Senterpartiets studieforbund skal være en arena for kunnskap, debatt og internasjonalt engasjement 

i senterbevegelsen.   

 

Kontingent: 5000,- 



  

7. Nordiska Centerungdomens Förbund  

www.mittinorden.no  

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) er en paraplyorganisasjon for nordiske ungdomsparti 

med en sentrumsideologi. Organisasjonen ble grunnlagt i 1965.  

Medlemsorganisasjonene i NCF er: Centerpartiets Ungdomsförbund (Sverige),   

Centerstudenter (Sverige), Centerns studentförbund (Finland), Centerungdomens Förbund (Finland), 

Svensk Ungdom (Finland), Samband Ungra Framsóknarmanna (Island), Senterungdommen (Norge), 

Åländsk Ungcenter(Åland/Finland) og Radikal Ungdom (Danmark).  

 

Kontingent: 15000,- 

  

8. Ungdomens Nordiska Råd  

www.unginorden.no  

Hovedmål:  

Ungdomens Nordiska råd er et forum for de politiske ungdomsorganisasjonene i Norden. Her kan 

politisk aktive ungdommer utveksle ideer og visjoner og vere med å sette ungdommers ønsker på 

dagsorden i det nordiske samarbeidet.   

 

Kontingent: Betaler kun for deltakelse  

 

9. LNU  

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner   

www.lnu.no  

Hovedmål:  

LNU er en paraplyorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU fremmer felles 

interesser, tilbyr kurs og  kompetansefremmende tiltak og forvalter en rekke støtteordninger.   

 

Kontingent: 9000,- 

  

10. Støttekomiteen for Vest- Sahara  

www.vest-sahara.no  

Hovedmål:  



Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS) er en medlemsorganisasjon, stiftet i 1993.   

Organisasjonen sprer informasjon om den marokkanske okkupasjonen av landet Vest-  

Sahara. De viktigste kampanjeområdene har vært å stanse de utenlandske selskapene som   

jobber for marokkanske myndigheter inne i de okkuperte områdene, og å legge press på   

Marokko når alvorlige overgrep til stadighet blir begått overfor den saharawiske sivilbefolkningen.  

 

Kontingent: Ingen kontingent 

  

11. SLUG  

www.slettgjelda.no  

Hovedmål:  

SLUG jobber for en mer rettferdig finansarkitektur og for gjeldsslette.  

1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at   

det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter   

2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske 

prosesser   

3. For at alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering   

 

Kontingent:  1200,- 

  

12. Utviklingsfondet  

www.utviklingsfondet.no  

Hovedmål:  

Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Utviklingsfondet støtter   

fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg ut av   

fattigdommen og sikre miljøet. Utviklingsfondet har trettifem års erfaring med å kombinere   

miljø- og utviklingstiltak i konkrete selvhjelpsprosjekter i Afrika, Asia og Latin- Amerika   

 

Kontingent: Donasjonsbasert 

  

13. TEAM  



The European Alliance for EU- critical Movements  

www.teameurope.co  

Hovedmål:  

TEAM er et informasjonsnettverk for orgnanisasjoner og politiske partier i Europa. Det   

inkluderer demokratiske og ikke- rasistiske organisasjoner fra sentrum, venstre og høyre i   

det politiske spektrum. Det som forener organisasjonene er en felles tro på prinsippene om   

demokrati som krever folkestyre, borgerdeltakelse, åpenhet, ansvarlighet og en fri og   

rettferdig offentligdebatt. TEAM anser den nåværende utviklingen av EU som en trussel mot   

disse prinsippene. 

 

Kontingent: Ingen kontingent innkrevd. 

 


