Vi kjemper for sosial rettferdighet!
Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge
Samarbeidsforum er et organ for politisk påvirkningsarbeid.
Forumet består av ca tolv landsdekkende organisasjoner.
Representanter fra Samarbeidsforum har jevnlige møter med
arbeidsministeren og ministerens stab gjennom regjeringens
Kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Organisasjoner
LIN - Likestilling, inkludering og nettverk - www.linorg.no
Bikuben - brukerstyrt senter i Nord-Norge - www.bikuben.net
Aleneforeldreforeningen - www.affo.no
Marborg - www.marborg.no
Velferdsalliansen - www.velferdsalliansen.no
Foreningen Fattignorge - www.fattignorge.no
Stiftelsen rettferd for taperne - www.taperne.no
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon - www.rio.no
Landsforeningen for barnevernsbarn - www.barnevernsbarna.no
Leieboerforeningen - www.lbf.no
KREM - Kreativt og mangfoldig arbeidsliv - www.krem-norge.no
BibiAmka - www.frivillighetnorge.no/b7ySFRnS51.ips

www.facebook.com/batteriet
rum
www.twitter.com/Samarbeidsfo
www.batteriet.no
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Verdipolitisk plattform
Ingenting om oss, uten oss.
Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge er et landsdekkende
nettverk av brukerorganisasjoner med bred og verdifull erfaring
som brukere av velferdstjenestene. Vår visjon er et Norge uten
fattigdom og sosial ekskludering. Samarbeidsforum vil at marginaliserte grupper skal ha makt og politisk innflytelse.
Vårt oppdrag er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og
opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse. Vårt engasjement bygger
på verdiene solidaritet, likeverd og empowerment.
Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir
håndtert på alvor før de som lever i denne virkeligheten blir sett på
som en del av løsningen, ikke en del av problemet.
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Vi drømmer om at alle menn
har lik tilgang til samfunnets esker
goder
= sosial rettferdighet
Vi vet at de menneskene som er påvirket av beslutningen
må delta i beslutningsprosessen fra begynnelse til slutt.
Bare på den måten er virkelig og varig endring mulig.
Vi vil ikke støtte noe initiativ som har en negativ virkning på
mennesker som lever i fattigdom. I stedet vil vi fremme og
støtte politiske prosesser og initiativer som går til roten av
problemet.
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Vi vil bekjempe fattigdom og
sosial ekskludering!
Samarbeidsforum møtes jevnlig til nettverksbygging
og kompetanseheving.
•
•
•
•
•

diskuterer politiske og faglige tema
avgir høringsuttalelser
driver påvirkningsarbeid gjennom media og politiske
strukturer
arrangerer konferansen ”Makt og muligheter”
to ganger per år
arrangerer aksjoner og demonstrasjoner

Batteriet Oslo er sekretariat for Samarbeidsforum
mot fattigdom i Norge.
Batteriet er også etablert i Bergen, Trondheim, Bodø og
Kristiansand, og er en del av Kirkens bymisjon.
E-post: batteriet.oslo@bymisjon.no
Telefon: (+47) 23 68 23 00
www.batteriet.no
www.facebook.com/batteriet
twitter.com/Samarbeidsforum
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en oss...
Ingenting om oss, ut ing
= brukermedvirkn

