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Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5167 

Fra: 52 Kjell Håkon Norås, Forbundsregion Oslo 

 

Vi treng heile laget i arbeidslivet - Linje 21 

Forslag 

Endre teksten slik at den vert::  «Vi meiner at organiseringa av velferdstenestene og tenestestadene 

må ta utgangspunkt i at vi treng ulik kompetanse for å løyse oppgåvene på den beste måten. For 

lav bemanning og rigide utdanningskrav hindrar dette. Overdriven målstyring og 

rapporteringskrav hindrar dessutan dei tilsette i å bruke kunnskap og fagleg skjønn i 

tenesteutøvinga. Dette er lite effektivt.» 

 

Begrunnelse 

Å nytte omgrepet «strenge bemanningsnormer» bidrar til forvirring då Fagforbundet har arbeida 

nettopp for ein god bemanningsnorm i f.eks. bornehager og bornevern.  Endringa klargjer avsnittet 

og heng betre saman med delen under som omtalar vår politikk om kompetanseheving og 

yrkesvegen. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Foreslår følgende setning linje 20-231: “Vi meiner at organiseringa av velferdstjenestene og 

tenestestadene må ta utgangspunkt i at vi treng ulik kompetanse for å løyse oppgåvene på den 

beste måten. For låg bemanning og rigide utdanningskrav kan hindre dette. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5159 

Fra: 317 Odd Christian Hagen, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

 

Vi treng heile laget i arbeidslivet - Linje 22 

Forslag 

Yrkesseksjon Kirke, kultur, oppvekst ønsker å endre teksten i linje 22-24 i uttalelsen slik:  21 Vi 

mener at organiseringa av velferdstjenestene og tjenestestedene må ta utgangspunkt  Ia at vi treng 

22 ulik kompetanse og at vi må (stryke «gå fra å telje studiepoeng til å») legge vekt på å løyse 

oppgåvene på den beste 23  måten. («Strenge» erstattes med «Styrkede») bemanningsnormer, (så 

strykes «og firkanta utdanningskrav») gir - (så strykes «lite») rom for å løyse oppgåvene i 24 

tenestene på best mulig måte.  Da leses dette slik:  «Vi mener at organiseringa av 

velferdstjenestene og tjenestestedene må ta utgangspunkt i at vi treng ulik kompetanse og at vi 

må legge vekt på å løyse oppgåvene på den beste måten. Styrkede bemanningsnormer rom for å 

løyse oppgåvene i tenestene på best mulig måte.» 
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Begrunnelse 

Vi trenger en styrket bemanningsnorm og fagfolk kan kan få videre utdanning og sertifisering - vi 

anser at punktet om å verdsette praksisbasert utdanning ivaretas i eksemplet fra linje 33 og 

fremover. Intensjonen er klar: styrket bemanning OG anerkjennelse av fagbakgrunn og praksis. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Se forslag 5167. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5093 

Fra: 66 Stine Westrum, Forbundsregion Oslo 

 

Vi treng heile laget i arbeidslivet - Linje 53 

Forslag 

Tillegg inn under overskriften «heltidskultur for tryggleik og effektivitet» Linje 53 foreslås fortsatt 

med: Fagforbundet vil arbeida for arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon, der målet er 

sekstimars normalarbeidsdag. 

 

Begrunnelse 

Å redusere på arbeidstida gir flere i full stilling. Det er dessuten å ta på alvor at mange arbeider 

deltid fordi helsa slites ut. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Vurdering: Forslaget anses delvis ivaretatt med følgende formulering (jfr. Handlingsprogrammet): 

“Fagforbundet vil arbeide for en reform som inneholder en arbeidstidsredukjson med full 

lønnskompensasjon, for eksempel sekstimersdag”. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5039 

Fra: 188 Sara Bell, Forbundsregion Vestland 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 1 

Forslag 

Forslag til uttalelse om Palestina på Fagforbundets ordinære landsmøte 2022 Forslagsstillere: Sara 

Bell, Maria Nilsen Aksberg, Heidi Engum, Marianne Hirzel, Venke Anny Nes, Pål Andreas Hauge 

Christiansen, Skafti Helgason, Jorunn Mikkelsen, Magne Hestad, Randi Aven, Nisha Reboar, Hilde 
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Bernhardsen, Ole Roger Berg, Cathrine Hansen og Bjørn-Roger Steen Norge må endre politikk 

overfor Israel Lenge har den 55 år lange folkerettsstridige okkupasjonen av Gaza, Vestbredden og 

Øst-Jerusalem blitt møtt med tomme fraser, mens situasjonen for palestinerne forverres. 

Definisjonen på apartheid er systematisk og institusjonalisert undertrykkelse, preget av 

umenneskelige handlinger, hvor én folkegruppe dominerer en annen. Mange, som Amnesty 

International, Human Rights Watch, B’Tselem og FNs spesialrapportør i de okkuperte områdene, 

mener at disse kriteriene er møtt på overveldende vis. På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner 

og fordømmelser fra det internasjonale samfunnet, har Israel kunnet fortsette med og ytterligere 

forsterke sin undertrykking av palestinerne. Sist gjennom nedstengingen av palestinske 

menneskerettighetsorganisasjoner og angrepene mot sivile i august i år. Fraværet av 

straffereaksjoner fra Norge, er et svik mot palestinerne samtidig som det er med på å undergrave 

folkerettens rolle i det internasjonale rettssystemet. Støre-regjeringen, og tidligere regjeringer, har 

sagt at Norge skal bidra til en verdensorden basert på folkeretten. Da må Norge bidra med mer enn 

uttalelser som uttrykker bekymring. Fagforbundet vil derfor: 1. Jobbe for en internasjonal 

boikott av Israel  2. Bidrar til at FNs uavhengige granskningskomiteen for Palestina (COL) 

gransker apartheid som årsak til Israels pågående folkeretts- og menneskerettighetsbrudd  • Norge 

og den norske regjeringen kan og må ta grep for å bidra til å stoppe undertrykkelsen av det 

palestinske folket. Folkerettsbrudd må få konsekvenser. Norge og andre stater må forplikte seg til 

å iverksette tiltak i nasjonale og internasjonale fora, som holder den israelske staten ansvarlig for 

sine forbrytelser.  • Det er viktig at Norge aktivt jobber for at personer mistenkt for 

apartheidforbrytelser straffeforfølges, og at ofre for menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot 

menneskeheten må få full erstatning.  3. Å arbeide for at norske myndigheter gjennomfører 

FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2334 om de folkerettsstridige bosettingene, i egen politikk, og ikke 

direkte eller indirekte bidrar til opprettholdelse av bosettingene gjennom investeringer eller 

kontrakter med selskaper involvert i folkeretts- eller menneskerettighetsbrudd.  4. At norske 

myndigheter støtter menneskerettighetsforkjempere som blir forfulgt for sitt arbeid. Norge har i 

mange år vært en forkjemper for menneskerettighetsforsvarere, blant annet ved å ta en ledende 

rolle i FN for å fremme resolusjoner til støtte for menneskerettighetsforsvarere. Senest, i april 2022, 

ble en resolusjon om menneskerettighetsforkjempere i konfliktsituasjoner, fremmet av Norge, 

vedtatt av FNs menneskerettighetsråd. Norge bør: • Gå lenger enn sine uttalelser som 

fordømmer Israels kriminalisering og forfølgelse av fremtredende palestinske 

menneskerettighetsorganisasjoner.  • Oppfordre Israel umiddelbart til å trekke tilbake 

terrorstemplingen. 

 

Begrunnelse 

Det er behov for egen uttalelse som følger opp solidaritetsarbeidet i Palestina. Skal ikke erstatte 

den internasjonale uttalelsen, men supplere den. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres 
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Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5163 

Fra: 330 Trond Grande, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 10 

Forslag 

Erstatte linje 10-27 med: Fagbevegelsen er, og har også alltid vært, en fredsbevegelse. I krig er det 

vanlige folk som bærer de tyngste byrdene. Krig er død, lemlestelse og massiv ødeleggelse. 

Fagforbundet fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, og krever at Russland respekterer 

Ukrainas rett til sjølstyre.  Vår solidaritet er med det arbeidende ukrainske folk og russiske 

arbeidere som uforskyldt blir dratt inn i konflikten.  Vi støtter antikrigsbevegelsen både i Russland 

og i Vesten. Invasjonen bryter med internasjonal folkerett. Stormaktene underminerer, gjennom 

sine aggressive handlinger, den etablerte folkeretten. En folkerett som er et viktig skjold for alle 

mindre stater. Krigen sender svært mange mennesker på flukt. Alle land i Europa, også Norge, må i 

en slik situasjon ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger og russiske desertører trygghet. 

Fagforbundet frykter at krigen skal utvikle seg til en storkrig, og ber alle land avstå fra handlinger 

som kan eskalere konflikten. Vi krever at Russland trekker sine tropper ut av Ukraina, og stopp i all 

stormaktrivalisering. 

 

Begrunnelse 

Avsnittet er i strid med tidligere landsstyrevedtak på støtte til Ukraina. Vi kan ikke gi opp kampen 

for en fred i Ukraina. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5164 

Fra: 435 Randi Færevik, Landsstyret 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 14 

Forslag 

Endres til: Fagforbundet krever at Norge yter humanitær hjelp til Ukraina, tar i mot flyktninger fra 

krigen og jobber for forhandlinger  og mot opprustning. 

 

Begrunnelse 

Fagbevegelsen og arbeiderklassen har alt å tjene på å holde vär antimilitaristiske tradisjon ved like. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

. 
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Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5161 

Fra: 412 Ole Roger Berg, Landsstyret 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 15 

Forslag 

Ta ut setningen : Krigen i Ukraina er en kamp for folkestyre og demokrati. 

 

Begrunnelse 

Det er ikke dette krigen handler om. Dette er en krig for å forsvare landet sitt mot en angriper.. 

Ukraina er ikke et komplett demokrati. De har bl a forbudt 11 politiske partier, som regnes som 

russiskvennlige.  Vi må støtte små land sin rett til å forsvare seg, , uansett styreform. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Se forslag 5157. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5157 

Fra: 188 Sara Bell, Forbundsregion Vestland 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 16 

Forslag 

Erstatt folkestyre og demokrati med: selvbestemmelse 

 

Begrunnelse 

Folkestyre og demokrati er det samme. Den folkerettslige krigen mot Ukraina er et angrep på 

ukrainernes prinsipielle og lovlige rett i henhold til internasjonal lov og konvensjoner, til å hevde 

suverentitet I eget land. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Foreslår at teksten i setningen endres slik: “Krigen i Ukraina er en kamp for selvbestemmelse”. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres 

 

 



 

Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

7 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5158 

Fra: 188 Sara Bell, Forbundsregion Vestland 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 23 

Forslag 

Erstatt linje 23-27 med: Ansvaret for å avslutte krigen ligger hos president Putin og hans regime. Vi 

krever umiddelbar stans i krigshandlingene. Samtidig gir vi vår fulle støtte til antikrigsbevegelsen i 

Russland og ser nødvendigheten av å bidra til å bygge fredsbevegelsen her i Norge. Bombingen, 

volden og ødeleggelsene må erstattes av dialog og forhandlinger. 

 

Begrunnelse 

Endringen er på linje med landsstyrets uttalelse om Ukraina fra mars 2022, og kan ikke tas til 

inntekt for prinsipielt problematiske aspekter av eksisterende europeisk forsvarssamarbeid, som 

f.eks. innkjøp av israelske våpensystemer, som Fagforbundet ikke støtter 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Vi foreslår at setning 23-27 opprettholdes.  Forslag til at følgende tekst tas inn som et eget avsnitt 

etter setning 22: "Ansvaret for å avslutte krigen ligger hos president Putin og hans regime. Vi krever 

stans i krigshandlingene og at Russland trekker seg ut av alle okkuperte områder. Forhandlinger og 

dialog må være et mål. Samtidig gir vi vår fulle støtte til antikrigsbevegelsen i Russland og ser 

nødvendigheten av å bidra til å bygge fredsbevegelsen her i Norge." 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5162 

Fra: 412 Ole Roger Berg, Landsstyret 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 27 

Forslag 

Tilleggsforslag.  Norge må støtte alle initiativ til dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen. 

 

Begrunnelse 

Vi må prøve å få slutt på en krig som tar stadig flere menneskeliv og forårsaker enorme 

ødeleggelser. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Ivaretatt i #5158. 
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Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5166 

Fra: 412 Ole Roger Berg, Landsstyret 

 

Tid for internasjonal solidaritet - Linje 27 

Forslag 

Fagforbundet vil jobbe for at folkeretten respekteres over alt. Det må derfor bli slutt på doble 

standarder når det gjelder bruken av sanksjoner. Israels brudd på folkeretten må også møtes med 

sanksjoner 

 

Begrunnelse 

Tale vel for selv 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Støtter intensjonen og viser til forslag om egen uttalelse om Palestina. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5149 

Fra: 122 Hanne Slettvold, Forbundsregion Vestfold og Telemark 

 

Annet 

Forslag 

Stans sentraliseringen,bevar distriktene !  Vi lever i et land der naturressursene er rike og fordelt 

over hele landet. Dessverre blir ressursene hentet ut uten å gi nevneverdige arbeidsplasser i 

distriktene de hentes fra. Kommunene må få beholde mer av verdiene som skapes lokalt, og 

antallet statlige arbeidsplasser i distriktene må økes. Prisen for sentraliseringen er det distriktene 

som betaler for, med lange avstander til tjenester som blandt annet  kommune administrasjon, 

post og bank. Sentralisering har ført til at lensmannskontorer, lokalsykehus,NAV, skattekontorer 

og domstoler er fjernet fra distriktene. Dette fører tillat viktig lokalkunnskap og kompetanse 

forsvinner, og svekket trygghet for innbyggerne. De som bor i distriktene får lengre 

pendleravstander, økte kostnader,og større utfordringer med åorganisere familiens 

fritidsaktiviteter og sosiale liv. I takt med at arbeidsplasser flyttes, påvirkes også andre deler av 

arbeidslivet med nedleggelser av for eksempel nærbutikken som mulig konsekvens, mer 

arbeidsledighet, og i verste fall fraflytting. Vi må passe oss så vi ikke ender opp med svenske 

tilstander , der det nesten ikke bor mennesker i den nordlige delen av Sverige. Hvis vi fortsatt skal 

ha spredt bosetting i hele landet, må det legges tilrette for å drive næring i distriktene. Landbruk er 
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en viktig næring, som skaper store verdier og bidrar til at folk kan bo og leve i distriktene. 

Fagforbundet er imot sentralisering av Norge. 

 

Begrunnelse 

Viktig å sette fokus på dette for å bevisstgjøre politikere og folk flest , og gjøre de oppmerksom på 

hva sentralisering fører til 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Foreslår følgende tekst  i uttalelsens “Velferden må bygges videre ut” linje 3-4: “Vi har bygd ut 

offentlige velferdsordninger som alle har tilgang til, og som bidrar til likestilling, utjevning av 

levekår og bosetting i hele landet”. Vi foreslår et nytt avsnitt etter linje 51: Fagforbundet vil ta hele 

landet i bruk. Utviklingen med fraflytting og nedgang i folketall må snus. For å sikre spredt 

bosetting i hele landet må det legges til rette for å drive næring i distriktene. En styrking av 

distriktene vil avlaste presset i sentrale områder. Fagforbundet ønsker derfor et mer rettferdig  

inntektssystemet, som kommer distriktskommunene til gode. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget anses delvis ivaretatt 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5150 

Fra: 109 Arvid Fosse, Forbundsregion Vestfold og Telemark 

 

Annet 

Forslag 

Avvikling av helseforetakene - Gjeninnfør sykehusene under folkevalgt styring.  Verdigrunnlaget i 

det norske helsevesen forsvant nærmest over natta med helseforetaksmodellen. Fokuset på fag, 

god omsorg og pleie ble erstattet av en næringslivstenkning og språk som hører best hjemme i 

forelesningssalene på Handelshøgskolen. I dag snakker helseledere helst om å produsere, om å 

levere, inntjening, lønnsomhet, kostnadseffektivitet, fritt behandlingsvalg og internfakturering. De 

faglige verdiene tas nesten bare fram i festtaler.  Vi må ta tilbake grunnverdiene i helsevesenet, 

omsorgen, pleien og fokuset på faget, og gi best mulig behandling til pasientene. Gi oss 

sykehusene tilbake under folkevalgt styring. Tilbake til pasientene, til fagfolkene, lokale 

folkevalgte, og faglig ledelse på alle sykehus.  Fagforbundet krever at innbyggere skal sikres 

forsvarlig, moderne og trygg sykehusbehandling når sykdom rammer. Det gjelder både ved behov 

for akutt hjelp, og det gjelder ved annen sykdom. Pasienter  må møtes med respekt og skal kunne 

forvente faglig forsvarlig utredning og behandling, med kvalitet i alle ledd. Pasienter ved norske 

sykehus skal oppleve  et helsevesen som samarbeider til pasientens beste, uten unødvendig 

ventetid. Fagforbundet vil ha et solidarisk, offentlig finansiert helsevesen, som er innrettet på å gi 

likeverdige tjenester til alle, uavhengig av alder, inntekt, personlige ressurser, sosial status, eller 

bosted.  Skal vi sikre at befolkningen gis gode og forutsigbare rammer, for å bli ivaretatt når 

behovet er der, må vi se på alle ledd i den akuttmedisinske kjeden. Helt fra det å bli hentet og brakt 

til behandling må man unngå urettferdig, geografisk fordeling av tilbudet. De prehospitale 

tjenestene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Disse må driftes og eies av det offentlige. 
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Dette for å sikre fordeling av ressurser i forhold til behov og trygghet, og ikke bare knyttes til 

kjøregrunnlag og responstid.  Fagforbundet Vestfold og Telemark 

 

Begrunnelse 

Gjeninnføre sykehusene under folkevalgt styring. Fagforbundet må ha en tydelig politikk på 

hvordan vi styrer sykehusene våre. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Det henvises til handlingsprogrammet og begrunnelse i den forbindelse: “Teksten om sykehus i 

handlingsprogrammet bygger på en vedtatt politikk over mange år. Landsstyret gjorde i desember 

2019 vedtak i en sak om styring av sykehusene. Teksten i det foreslåtte handlingsprogrammet 

bygger på vedtaket i denne saken. Vi er enige i å intensjonen om å bli kvitt markedstenkningen, 

men å spesifikt låse oss til å avvikle helseforetaksmodellen vil sette oss på sidelinjen i det 

regjeringsoppnevnte Sykehusutvalgets arbeid. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres ikke 

 

 

Dagsordenpunkt 8.2 Uttalelser 

Forslagsnr: #5165 

Fra: 314 Lars Gregerslund, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

 

Annet 

Forslag 

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst ber Landsmøtet om å vedta denne uttalelsen om streiken i 

private barnehager.  Fagforbundets Landsmøte støtter de streikende i PBL.  Landsmøtet i 

Fagforbundet støtter de streikende i barnehager organisert i PBL.  1000 medlemmer av 

Fagforbundet i private barnehager ble tatt ut i streik mandag og torsdag ble streiken trappet opp 

når 1000 nye medlemmer ble tatt ut i streik.  Alle ansatte i PBL  skulle ifølge protokollene fra de tre 

foregående lønnsoppgjør meldes inn i Fellesordningen for AFP senest 1. januar 2023.  Ansatte i 

PBL-barnehagene har på bakgrunn av enigheten om omlegging av pensjonsordningen i 2019 

midlertidig betalt en høyere egenandel til pensjon enn andre private og kommunale barnehager.  

Nå har medlemmene våre ventet lenge nok- vi kan ikke lenger utsette å få på plass AFP-ordningen 

som gjelder ellers i norsk arbeidsliv.  Dette er en streik som bygger på prinsippet om tidligere 

inngått avtaler skal respekteres og overholdes og den kampen må vi ta og vi må vinne den. 

 

Begrunnelse 

Medlemmer av Fagforbundet i private barnehager trenger alt den støtte de kan få i forhold til 

streiken og derfor mener vi i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst at Landsmøtet må vedta en 

uttalelse om streiken så de streikende medlemmer ser at det øverste besluttende organ står 

sammen med de. 
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Redaksjonskomiteens begrunnelse 

Med følgende formulering:  Fagforbundet er i streik. Landsmøtet i Fagforbundet hilser alle ansatte 

som nå er i streik  i  private barnehager. Fra torsdag 20.10 er nesten 1000 medlemmer i 

Fagforbundet ute i streik. Vi streiker for en rettferdig pensjon Fagforbundet mener at Private 

Barnehagers Landsforbund (PBL) bryter inngåtte avtaler. Vi avtalte at privat AFP skulle innføres 

senest 1. januar 2023. Dette vil ikke PBL følge opp. Videre har de ansatte i PBL-barnehagene bidratt 

med høyere egenandel, for å dekke engangskostnader som oppstod i 2019. Det er avtalt at 

egenandelen skal ned til 2 % igjen. Denne forpliktelsen vil heller ikke PBL følge opp. Nå har 

medlemmene våre ventet lenge nok. Vi kan ikke utsette dette lenger. Tidligere inngåtte avtaler skal 

holdes. Derfor må vi vinne denne kampen. 

Redaksjonskomiteens innstilling 

Forslaget tiltres 

 

 

 

 


