
 

Fagbevegelsen i 

solidaritet med 

Ukraina 
 

Hilde-Marit Rysst og Gro Gullhaug Foto: Vetle Daler (Parat) 
 

Tirsdag markerte norsk og internasjonal 

fagbevegelse sin støtte til Ukraina. YS, LO og 

Unio gikk sammen om en solidaritetsmarkering 

på Youngstorget i Oslo. Forbundsleder Hilde-

Marit Rysst og forbundssekretær tariff Gro 

Gullhaug stilte opp fra SAFE sentralt, i tillegg til 

200 millioner andre fagorganiserte på lignende 

markeringer verden rundt. 

 

 
Foto: Terje Bergersen/Negotia Magasin 

 

– En verdig og god markering. Arrangementet 

var gjennomtenkt og reflektert. Gode appeller fra 

lederne i AP og Høyres ungdom. Sterke og 

tankevekkende appeller av representanter fra 

Ukraina og Russland, sier Rysst. 

 

YS-leder Erik Kollerud sa i sin tale på denne 

dagen at solidaritet ikke bare er fine ord, men 

også handling. 

– Vi i Norge skal gjøre det vi kan for å hjelpe det 

ukrainske folket. Vi skal brette opp ermene, åpne 

våre dører og hjerter og gjøre vårt for å ta imot de 

som flykter. Vi skal bruke våre økonomiske 

muskler til å stille opp med humanitær hjelp til 

de som trenger det, både inne i Ukraina og i 

nabolandene som huser de fleste flyktningene, sa 

Kollerud. 

 

Fagbevegelsen vil bidra til en raskt 

inkludering av flyktninger i arbeidslivet 

 

I tillegg til tett samarbeid med stortingspolitikere 

om hvordan fagbevegelsen kan bidra til å blant 

annet raskt inkludere flyktninger i arbeidslivet, 

har YS-familien donert 300 000 kroner til Den 

internasjonale faglige samorganisasjonens 

(ITUC) solidaritetsfond for Ukraina. 

 

– Det er viktig å huske på at det ikke er den 

gjengse russer som har startet krig, det er Putin 

med sine nærmeste, sier Rysst. Lederne for YS, 

Unio og LO holdt gode appeller mot det som 

skjer i vårt Europa. 

 

– Allikevel, det som gjorde sterkest inntrykk på 

meg, var når vi sammen sang Fredssangen jeg 

vokste opp med, og som nå dessverre er høy 

aktuell, fordi det er krig idag, i 2022, i vårt 

Europa. Når allsangen av ‘I natt jag Drömde‘ var 

ferdig, var det mange øyne som var ekstra 

fuktige, også mine, avslutter Rysst. 

 

|ET NYHETSBREV FRA SAFE • 18.03.2022 • SAFE.NO 

https://www.youtube.com/watch?v=oUKn5QMaKbI
https://safe.no/wp-content/uploads/2022/03/IMG_6201-scaled.jpg


 

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 18.03.2022 • SAFE.NO 

Brudd i forhandlingene mellom 
SAFE, Parat og Norsk Industri  
 
Vårens vakreste eventyr er i gang. 

Forhandlingene i frontfaget startet onsdag forrige 

uke med kravoverrekkelse på Hotell Opera i 

Oslo.  

 

 
Foto: Vetle Daler (Parat) 

 

– SAFE er en del av YS og Parat sitt 

forhandlingsutvalg. Kravene fra vår side er 

mange, noe som er naturlig når det er flere år 

siden vi har hatt reelle forhandlinger på hele 

avtalen. For SAFE sin del er det spesielt 

Offshorebilaget som har fokus, sier forbundsleder 

Hilde-Marit Rysst. 

 

Fra SAFE stilte Hogne Hole (klubbleder 

Bilfinger), Christian Jørgensen (klubbleder 

Beerenberg), Gro Gullhaug og Hilde-Marit Rysst 

(SAFE sentralt). 

 

Oppgjøret går til mekling i uke 13 med frist til 

midnatt den 31. mars. 

 

HUSK: SAFE Skolen Modul I: 23. – 

24. mars 2022 

 
SAFE Skolen Modul I: 23. – 24. mars avholdes 

på Clarion Hotel Bergen Airport – Bergen. 

 
Få en innføring i 

klubbarbeid, 

tillitsvalgtarbeid, 

økonomi, 

elektronisk verktøy. 

Lære om 

kommunikasjon- og 

presentasjonsteknikk. Hvordan snakke i store 

forsamlinger, beholde roen og ikke bli nervøs. 

Ulike verktøy som skal hjelpe oss. I tillegg blir 

en kjent med mange andre forskjellige klubber i 

organisasjonen, samt en felles middag på kvelden 

etter dag 1, på Clarion Hotel Bergen Airport. 

SAFE dekker reise og opphold for alle 

kursdeltakerne. Meld deg på.  
 
 

 
 

Se hva du kan spare som SAFE-
medlem  
 

 

 

SAFEs fordelskalkulator viser hva du kan 
spare på å bruke medlemsfordelene dine! Her 
kan du se hvilke fordeler du får som medlem i 
SAFE. Gå inn på «Tilpass» under hver kategori 
for å justere på innstillingene slik at de passer 
til deg. Summene som fremkommer, gir 
eksempler på hva du som medlem kan spare 
på ett år. Under i blir eksemplene forklart.  
Prøv fordelskalkulator her  

 

Milrab – månedens fordel: 
 

40% rabatt på utvalgte varer 

i mars. 

NB! rabatterte priser vises 

når du legger 

kupongkoden «YS40» i handlevognen. 

 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 
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