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Handlingsprogram for Sosialistisk Ungdom 2016-2018 1 
Handlingsprogrammet er Landsmøtets plan for hva Sosialistisk Ungdom skal gjøre de neste to 2 
årene. Programmet legger føringer for hvilke politiske saker vi skal fronte og hvilke grep vi 3 
skal gjøre for å styrke organisasjonen. Handlingsprogrammet er et bruksverktøy for alle ledd i 4 
organisasjonen. Det er grunnlaget for alt politisk og organisatorisk arbeid og må derfor brukes 5 
aktivt av hele Sosialistisk Ungdom.  6 
 7 

1. Overordna mål for Sosialistisk Ungdom 8 
Sosialistisk Ungdom er en grasrotorganisasjon 9 
Sosialistisk Ungdom gjør en forskjell i ungdoms liv. Dette gjør vi gjennom å kjempe sammen 10 
med unge for saker som er nært deres hverdag. Vi er der ungdom er fordi ungdom best vet 11 
hvordan deres hverdag er, og derfor har den beste forutsetningen for å endre den hverdagen.  12 
 13 
Sosialistisk Ungdom er en revolusjonær bevegelse 14 
Sosialistisk Ungdom er en ungdomsorganisasjon som ser fremover og skaper fremtidens 15 
løsninger. Dette gjør vi gjennom å være åpen for nye løsninger på dagens og morgendagens 16 
problemer.  17 
 18 
Sosialistisk Ungdom er en anti-establishmentbevegelse. 19 
Sosialistisk Ungdom er en folkelig og systemkritisk organisasjon, som tar side med vanlige 20 
mennesker mot elitene. Vi vil ikke bare ta del i systemet, vi vil forandre det gjennom 21 
organisering og aktivisme også utenfor møterommene. Vi vil gi folk makt over egen hverdag.  22 
 23 

1.1 Politisk situasjon 24 
Sosialistisk Ungdom gjorde jevnt over et godt skolevalg i 2015 og det er liten tvil om at vår 25 
innsats under valget bidro til at SV lokalt gjorde gode valg.  26 
 27 
Den blå-blå regjeringen har fortsatt med sin usosiale politikk. Gjennom kutt i formueskatten 28 
og inntektsskatt har de sørget for at de rikeste i landet stikker av med en stadig større del av 29 
kaka.  30 
 31 
Norge har nå en rekordhøy arbeidsledighet som gjør det vanskeligere for ungdom og andre 32 
utsatte grupper å komme inn på arbeidsmarkedet. Ledigheten er også et symptom på et 33 
arbeidsliv i endring. Oljealderen går mot en slutt og vi må omstille arbeidsmarkedet. Norsk 34 
skole må ta innover seg disse endringene og utdanne ungdom som er rustet for fremtidens 35 
arbeidsliv.  36 
 37 
Regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven skaper et usikkert arbeidsliv der spesielt kvinner 38 
og ungdom er utsatt. Dette er bare ett av områdene der regjeringens politikk går på bekostning 39 
av ungdom og kvinners frihet. 40 
 41 
Vi har en regjering som ikke setter likestillingen på dagsorden. 1 av 10 norske kvinner har 42 
opplevd voldtekt, kvinner diskrimineres i arbeidslivet og vi har en så mangelfull 43 
seksualundervisning at en hel generasjon unge kun kan sette et kondom på en banan, samtidig 44 
som de ikke kan respektere hverandres grenser og har et utfordrende syn på kropp og 45 
seksualitet.  46 
 47 
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Gjennom flyktningkrisen har verden kommet nærmere Norge. Langvarige internasjonale 48 
konflikter fører til at flere mennesker tvinges til å ta den livsfarlige flukten til Europa. Norge 49 
må derfor vise solidaritet med flyktningene, og inkludere de som kommer til oss på en 50 
ordentlig måte.  51 
 52 
Jorda nærmer seg 2-gradersmålet i høyere hastighet enn forventet og for å begrense 53 
klimakrisa er Norge og verden nødt til å følge opp Paris-avtalen fra 2015, men Norge må 54 
være mer ambisiøs. Det gjør vi gjennom en full omstilling fra det fossile til det fornybare 55 
samfunnet.  56 
 57 

1.2 Organisatorisk situasjon 58 
Sosialistisk Ungdom har i dag en sterkere organisasjon enn for to år siden. Vi har flere 59 
lokallag, flere medlemmer og mer aktivitet. SU var den ungdomsorganisasjonen som 60 
opplevde sterkest vekst i 2015, mye takket være at organisasjonen gjorde et godt skolevalg 61 
over store deler av landet, og vi opplever SU som en organisasjon i fremgang. 62 
 63 
Vi opplever likevel flere steder at vi har en sårbar organisasjon. Selv om vi står sterkere enn 64 
for to år siden i form av størrelse, opplever mange lokal- og fylkeslag vanskelige 65 
overgangsprosesser og for stor avhengighet av få sentrale personer. Det gir seg utslag i 66 
vekslende kontinuitet både på fylkes- og lokallagsnivå, noe som igjen gir utfordringer knyttet 67 
til blant annet politikkutvikling og deltakelse i landsstyret og på konferanser. 68 
 69 
SU er en organisasjon med mange aktive jenter, men dette gjenspeiles ikke alltid i debattene. 70 
Derfor må SU jobbe med den internfeministiske praksisen.  71 
 72 
 73 

  74 
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2. Vårt politiske prosjekt 75 

 76 

2.1. Feminisme 77 
Sosialistisk Ungdom er en feministisk ungdomsorganisasjon og kjemper for like muligheter 78 
uavhengig av kjønn. I dag blir norsk ungdom møtt med en rekke kjønnsroller og krav til 79 
hvordan de skal være. SU kjemper for at alle skal være frie til å være den de er og bestemme 80 
over egen kropp.  81 
 82 
Kamp mot voldtekt 83 
Det er et stort problem at jenter i dag ikke føler seg trygge. I Norge har 1 av 10 kvinner 84 
opplevd voldtekt, og halvparten av de er under 18 år. Dette er ekstreme tall som vi aldri ville 85 
akseptert om det handlet om arbeidsledighet eller inflasjon, men SU er blant de eneste som tar 86 
problemet på alvor.  87 
 88 
Sosialistisk Ungdom skal kjempe for: 89 

 En seksualundervisning som setter fokus på voldtekt, seksuell trakassering og 90 
grensesetting og sikre landsdekkende tilbud om selvforsvarskurs til jenter fra 7. klasse 91 
til og med videregående skole. 92 

 Mer ressurser til etterforskning av voldtekt og til kompetanseheving i politiet  93 
 Økt straff for voldtekt 94 

 95 
Ungdom i prestasjonssamfunnet 96 
I dagens samfunn er det et enormt press på ungdom. Vi møter ulike forventninger knyttet til 97 
kjønn med tanke på kropp, karakterer og sex. Vi blir bombardert med reklamer som forteller 98 
oss hvordan vi skal være, og stadig flere ungdommer sliter med å passe inn i trange rammer. 99 
En hel generasjon ungdom går rundt og føler seg “unormal”, og det kan ikke SU godta. For 100 
noen får dette presset svært alvorlige konsekvenser. Anoreksi er den 3. vanligste dødsårsaken 101 
blant unge jenter og flere unge gutter dør av selvmord enn i trafikken. SU tar et oppgjør med 102 
press og trange kjønnsroller for at alle skal få frihet til å nyte ungdomstiden sin.  103 

Sosialistisk Ungdom skal kjempe for: 104 
 Merking av retusjert reklame og begrensing av reklame i det offentlige rom 105 
 Helsesøstre tilgjengelig på skolen hver dag 106 
 Rett til psykisk helsehjelp innen 30 dager etter henvisning 107 

 108 

2.2. Utdanning 109 
Dagens skole ser ikke hele mennesket. Ingen er god på alt, og mange faller utenfor når alt vi 110 
bedømmes på er hvor flinke vi er til å pugge. SU kjemper for en skole som ser mer enn bare 111 
testresultater og som verdsetter det hver og én er god på. 112 
 113 
En helhetlig vurdering 114 
Å slite seg gjennom eksamen i en svett gymsal og knote ned læresetninger man har pugget 115 
dagen før, ligner ikke på noe man møter i arbeidslivet. SU ønsker en skolehverdag som setter 116 
læring høyere enn pugging, og et opptakssystem som ser elever for det de er gode på. SU skal 117 
også kjempe mot dagens fraværsgrenser og for fleksitid i skolen, fordi det er viktig at 118 
kompetanse teller mer enn fravær. 119 
 120 
Sosialistisk Ungdom skal kjempe for: 121 

 Nytt opptakssystem for høyere utdanning som vektlegger relevante karakterer 122 



 6 

 Å erstatte eksamen på videregående med et prosjekt som drives frem gjennom hele 123 
året  124 

 En lærertetthet på maks 15 elever per lærer i barneskolen og maks 20 elever per lærer i 125 
ungdomsskolen og videregående skole 126 

 127 
Lærlinger 128 
Alle yrkesfagelever burde få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Lærlinger er 129 
arbeidslivets fremtid. De fleste lærlinger blir raskt en verdifull ressurs og produktive 130 
medarbeidere. Ved å ta inn lærlinger i bedriften har de muligheten til å skreddersy 131 
morgendagens fagarbeidere. 132 
 133 
Sosialistisk Ungdom skal kjempe for:  134 

 At offentlige bedrifter tar inn lærlinger og gir dem utdanningen de har krav på 135 
 Gjøre yrkesfagundervisningen mer relevant og praksisrettet 136 
 Øke lærlingpotten til private bedrifter  137 

 138 
 139 

2.3. Flyktningsituasjonen 140 
Verden står overfor den største humanitære krisen siden andre verdenskrig og den kommer 141 
ikke til å gå over med det første. Stadig flere blir drevet på flukt fra krig, konflikt og 142 
naturkatastrofer. De som tar den farefulle flukten til Europa og Norge skal møtes med 143 
medmenneskelighet og verdighet.  144 
 145 
Norsk asylpolitikk 146 
I den norske asyldebatten får høyresiden prege retorikken, og dermed også flytte politikken i 147 
en inhuman retning. SU skal være en sterk stemme for en human og rettferdig asyl- og 148 
flyktningpolitikk. Norge har et ansvar for å ta imot mennesker som har rett på beskyttelse. 149 
Samtidig skal vi behandle alle som kommer, uavhengig av beskyttelsesbehov, med 150 
medmenneskelighet gjennom rask og rettssikker behandling og verdige mottaksforhold. 151 
 152 
At ytterste høyrefløy setter eldreomsorg og integreringstiltak for flyktninger opp mot 153 
hverandre er å flytte fokus vekk fra de virkelige skillene i verden. Skillet mellom dem som 154 
trenger velferdsstaten og ikke, skillet mellom fattig og rik. SU vet at det er høyresiden og 155 
dens politikk som er den største trusselen mot velferdsstaten.  156 
 157 
Sosialistisk Ungdom skal kjempe for:  158 

 En human asylpolitikk basert på menneskerettighetene og barnekonvensjonen 159 
 At asylsøkende barn og ungdom får sine rettigheter ivaretatt gjennom en bedre 160 

omsorgssituasjon 161 
 En rettsikker behandling med krav om svar på asylsøknad innen 3 måneder  162 

 163 
Integrering 164 
SU vil ønske alle nye nordmenn velkomne med åpne armer. Det viktigste for en god 165 
integrering er en rask, obligatorisk og jevnt fordelt bosetting i norske kommuner. Derfor skal 166 
SU jobbe for at det blir lettere for kommunene å bosette gjennom statlige finansieringstiltak, 167 
faglig støtte og et rimelig antall flyktninger i forhold til kommunens innbyggertall. 168 
 169 
Vi må gi mennesker som kommer til Norge muligheten til å være ressurser. Dette gjør vi best 170 
gjennom å satse på utdanning og arbeid, men også gjennom å stille tydelige krav til dem som 171 
kommer.  172 
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 173 
Sosialistisk Ungdom skal kjempe for:  174 

 Obligatorisk bosetting og rettferdig fordeling mellom ulike kommuner og bydeler 175 
 At asylsøkere gis midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på svar 176 
 Økt statlig finansiering til bosetting og fullfinansiert bosetting av enslige 177 

flyktningbarn  178 
 Å motarbeide og stå opp mot all form for rasisme 179 

 180 

  181 
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3. Organisatoriske prioriteringer 182 
 183 

3.1. Feministisk praksis 184 
Selv om SU er en sosialistisk og feministisk organisasjon nedprioriteres ofte feminismen i 185 
praksis. Dette fører til utfordringer i SU, både lokalt og nasjonalt. En av utfordringene SU har 186 
er at særlig jenter sliter seg ut og må forlate organisasjonen.  Selv om SU til dels lykkes med 187 
god debattkultur på fysiske møter, har vi et stort problem med feministisk praksis på nett. Det 188 
er viktig at den interne feministiske praksisen er noe hele organisasjonen tar på alvor og ikke 189 
noe som faller på enkeltpersoner. 190 
 191 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden:  192 

 Sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi for å bedre den 193 
internfeministiske praksisen, blant annet knyttet til kjønnsbalansen blant 194 
skoledebattantene, i lokallagsarbeid og på SUfolket  195 

 Arrangere en feministisk konferanse en gang i perioden 196 
 Sørge for at alle medlemmer har fått grunnleggende skolering i feminisme 197 
 Jobbe for en jevnere fordeling av organisatoriske og politiske verv mellom gutter og 198 

jenter i alle ledd i organisasjonen 199 
 Arbeide for at fylkes- og lokallag har mer varierte innledninger på feminisme 200 

 201 

3.2. Fra bra til best  202 
Skolering 203 
For å bygge medlemmer som er trygge på vår politikk er vi avhengig av at alle medlemmer 204 
får tilbud om skolering tilpasset sitt nivå. En politisk godt skolert organisasjon vil bidra til å 205 
fronte SU i media, påvirke utfallet av politiske saker og bidra til politikkutvikling.  206 
 207 
SU trenger medlemmer som er godt organisatorisk skolert. Slik kan vi bygge medlemmer og 208 
lokallags- og fylkesstyrer som står på egne ben, er med på å utvikle vår organisatoriske 209 
praksis og som bygger hverandre og organisasjonen. For å få spredd kompetanse til hele 210 
landet og for å styrke ressurspersoner i fylkene skal vi opprette et skoleringsprogram, enten i 211 
samarbeid med, eller som henter erfaringer fra andre organisasjoner og partier. 212 
 213 
Styrke lokallagene 214 
Sosialistisk Ungdom har de siste årene hatt en sterk vekst i antall lokallag og medlemmer. 215 
Lokallagene er kjernen i vår daglige virksomhet, likevel er mange lokallag avhengig av enten 216 
en eller få aktive og engasjerte medlemmer. Dette gjør oss sårbare når medlemmer gir seg. 217 
Sosialistisk Ungdom skal derfor prioritere å styrke allerede eksisterende lokallag. I perioden 218 
skal ikke fokuset ligge på å opprette nye lokallag, men heller å verve flere medlemmer til 219 
eksisterende lag. 220 
 221 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden: 222 

 Ha en medlemsvekst til 1500 medlemmer 223 
 Bygge sterkere lokallag i alle de store byene og tettstedene 224 
 Gi alle fylkesledere kurs i organisasjonsbygging årlig med særlig fokus på 225 

arbeidsfordeling og internfeministisk praksis 226 
 Introdusere et eget skoleringsprogram for ressurspersoner, valgt av fylkesstyrene, i 227 

organisasjonen 228 
 229 
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3.3. Sosialistisk Ungdom som kampanjeorganisasjon 230 
Noe av det viktigste politiske og organisatoriske arbeidet SU gjør er kampanjer. Gjennom 231 
kampanjer jobber SU mer målrettet med et politisk tema over en periode og skaper 232 
engasjement og aktivitet blant medlemmer.  233 
 234 
Det er viktig at hele organisasjonen føler engasjement og tilhørighet til kampanjene. Derfor 235 
må lokal- og fylkeslag få muligheten til å tilrettelegge kampanjene lokalt og nok tid til å sette 236 
i gang med og gjennomføre kampanjer. Det betyr at SUs kampanjer må vare lengre og 237 
organisasjonen må ha skolering i å gjennomføre kampanjer.  238 
 239 
Sosialistisk Ungdom er en aktivistisk organisasjon, derfor må vi satse på aktivistene. I 240 
perioden skal SU opprette skoleringsprogrammet “SUper-aktivist” for å heve statusen til og 241 
skolere dyktige aktivister.  242 
 243 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden:  244 

 Ha lengre og godt gjennomarbeidede kampanjer og informere om kampanjene i 245 
SUfolket minst 3 uker i forveien 246 

 Jobbe for at lokallagene har forankring og tilhørighet til kampanjene 247 
 Bruke penger på å promotere kampanjene våre på sosiale medier 248 
 Jobbe for å styrke aktivistene i organisasjonen ved gode aktivistskoleringer  249 

 250 

  251 
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4. Ingen revolusjon uten organisasjon  252 
 253 

4.1. Lokallag 254 
Lokallag er kjernen i Sosialistisk Ungdoms aktivitet. Uten sterke og aktive lokallag stopper 255 
organisasjonen. Det er stor variasjon på lokallagene, både når det kommer til størrelse og 256 
aktivitetsnivå. Det er lokallagene som sprer den politikken som SU tror på og de er den beste 257 
måten å rekruttere nye medlemmer på. Lokallagene har en kunnskap om lokale saker på en 258 
helt annen måte enn fylkesstyrene, landsstyret og sentralstyret. Derfor er det viktig at 259 
lokallagene driver med selvstendig politikkutvikling og aksjonisme.  260 
 261 
I løpet av perioden bør Sosialistisk Ungdoms lokallag prioritere å: 262 

 Gjennomføre nasjonale kampanjer og aksjoner, med støtte fra fylkes- og sentralstyret 263 
 Jobbe for å rekruttere medlemmer 264 
 Ha styreskoleringer 265 

 266 

4.2. Fylkeslag 267 
Fylkeslagene spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke SUs lokallag. Et fylkeslag 268 
bestående av fungerende lokallag har større mulighet for å utvikle ny politikk og drive god 269 
aktivitet. Godt organiserte fylkeslag er mindre avhengig av få ressurspersoner og dermed i 270 
stand til å ha aktivitet i sitt fylke over en lengre periode.  271 
 272 
I løpet av perioden bør Sosialistisk Ungdoms fylkeslag:  273 

 Være bindeleddet mellom lokallag og sentrale faddere 274 
 Sørge for at alle lokallag i sin region tilbys skoleringer 275 
 Bygge sterkere fylkeslag ved å spre ansvar og makt utover flere medlemmer slik at 276 

ikke all aktivitet avhenger av få ressurspersoner 277 
 Sørge for at lokallagenes interesser blir videreført til landsstyret og sikre at det som 278 

vedtas formidles til lokallagene 279 
 Jobbe politisk opp mot landsstyrerepresentantene for å få nasjonal oppmerksomhet på 280 

saker som angår ungdom 281 
 282 

4.3. Landsstyret og regional representant 283 
Det er viktig at Landsstyret fungerer godt for at SU skal være en demokratisk organisasjon. I 284 
dag fungerer noen fylker veldig bra, men i andre fylker representeres kun 285 
landsstyrerepresentanten. Landsstyrets hovedoppgave er politisk styring av organisasjonen, 286 
likevel har vi i dag utfordringer knyttet til at det hovedsakelig er utvalg og Sentralstyret som 287 
sender inn forslag. Derfor er det viktig at lokallagene oppfordres til å bringe aksjonsideer og 288 
uttalelser til landsstyret. SU er en grasrotorganisasjon, derfor er det viktig at grasroten har 289 
tilknytning til organisasjonens nasjonale aktivitet og politikk.  290 

I perioden skal Landsstyret sørge for:  291 

 At alle fylker er representert på landsstyremøter 292 
 At hele organisasjonen bidrar til politikkutvikling gjennom en lavere terskel for å 293 

sende inn forslag 294 
 Å få en god flyt av informasjon innad i organisasjonen 295 
 Godt debattklima innad i Landsstyret slik at alle får lik mulighet til å delta  296 

 297 
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Vi har et stort ubrukt potensiale i de regionale representantene. Ideelt sett skal representanten 298 
være en støtte for alle fylkes- og lokallag i regionen gjennom å bistå lokallag med 299 
økonomistyring, kampanjer, mediearbeid og i å skrive politiske uttalelser.  300 
 301 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden: 302 

 Utvikle et mandat for regionale representanter som tydeliggjør deres oppgaver 303 
 304 
I perioden skal regional representant: 305 

 Ha månedlig kontakt med fylkeslederne og jevnlig kontakt med lokallagslederne 306 
 Tilby sin bistand i alle valgkomiteene til fylkene i regionen 307 
 Holde styre- og økonomiskoleringer for fylkes- og lokallag i sin region. Ha et særlig 308 

ansvar for å skolere og følge opp nye lokallag  309 
 Følge opp feministisk praksis i fylkene 310 
 Ha ansvar for at det blir gjennomført et regionalt seminar i året. 311 

 312 

4.4 Sentralstyret 313 
Sentralstyret har det overordnede ansvaret for at handlingsprogrammet følges opp og at våre 314 
mål nås. Det øverste ansvaret for fremgang i handlingsprogrammet ligger hos 315 
Arbeidsutvalget. Sentralstyret har også ansvar for i sitt daglige arbeid å skolere 316 
medlemsmassen, verve medlemmer og hjelpe til med opprettelsen av nye lokallag. 317 
 318 
I perioden 2016-2018 vil det være 5 utvalg da dette vil frigjøre 4 sentralister til å drive 319 
hovedsakelig med fadderarbeid. 320 
 321 
Arbeidsutvalget skal: 322 

 Minst 1 gang i halvåret gå grundig gjennom handlingsprogrammet 323 
 I god tid før konferansegrupper og kampanjegrupper settes ned forberede sakene for 324 

Sentralstyret 325 
 Følge opp progresjonen i prosjekter, særlig kampanjearbeid 326 

 327 
Sentralstyrets medlemmer skal: 328 

 Sammen med kampanjeleder utarbeide forslag til kampanjeoppsett til Landsstyret 329 
 Sammen med konferansesjef utarbeide konsept for skolering 330 
 Ukentlig følge opp sine arbeidsoppgaver som sentralist 331 

 332 
Sentralstyrets faddere skal: 333 

 Ha månedlig kontakt med sin regionale representant og fadderfylker 334 
 Personlig drive med skolering og rekruttering i sine fylker 335 
 Jobbe aktivt for å styrke lokallag i sine fylker 336 
 Besøke sine fylker minst tre ganger i løpet av perioden 337 
 Følge opp landsstyrerepresentanter i fadderregionen og være oppmerksom på 338 

forankring i medlemsmassen 339 
 340 
 341 

  342 
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5. Utvalgsarbeid 343 
 344 

5.1. Feministisk utvalg 345 
Feministisk selvforsvar 346 
Jenter og kvinner møter diskriminering, vold og trakassering. Som feministisk organisasjon er 347 
SU nødt til å ha de beste løsningene og den beste praksisen. Et av de mest vellykka 348 
feministiske prosjektene SU har hatt har vært feministisk selvforsvarkurs. SU skal i løpet av 349 
perioden utvikle et nytt og eget kurs.  350 
 351 
Skeives rettigheter 352 
Skeiv ungdom blir fremdeles utsatt for diskriminering, hatkriminalitet og er mer utsatt for 353 
dårlig psykisk helse. SU er og skal være best på skeives rettigheter, og krever at 354 
diskriminering av skeive blir tatt på alvor. SU skal jobbe for en bedre seksualundervisning 355 
som inkluderer seksuelle minoriteter og bryter ned stigma knyttet til legning og kjønn. 356 
 357 
Dagens seksualundervisning er for dårlig. Den er for moraliserende og heteronormativ. Det 358 
snakkes lite eller ingenting om grensesetting, kjønnsidentitet og seksuell lyst. Dårlig 359 
seksualundervisning kan føre til et usunt forhold til egen kropp og seksualitet. Mange jenter 360 
opplever at det er ubehagelig å si ifra om seksuell trakassering og å sette grenser for seg selv, 361 
og mange transpersoner opplever at deres kjønnsidentitet ikke blir godtatt i samfunnet. Derfor 362 
vil SU jobbe for å gjøre ungdom tryggere på seg selv og sin seksualitet.   363 
 364 
Alle blir, fra det tidspunktet man blir født, delt inn i kjønn som kommer med mange 365 
forventninger og begrensninger. SU vil kjempe for at alle skal få uttrykke seg på den måten 366 
de vil, uten frykt for å bli utestengt eller sett ned på. 367 
 368 
Feministisk utvalg skal:  369 

 Utvikle et feministisk selvforsvarskurs 370 
 Jobbe sammen med relevante fagmiljøer for å styrke seksualundervisningen 371 
 Jobbe sammen med resten av den feministiske og skeive bevegelsen for å innføre et 372 

tredje juridisk kjønnsalternativ 373 
 374 

5.2 Faglig utvalg 375 
Samarbeid 376 
Faglig utvalgs viktigste oppgave å er å ha tett kontakt med fagbevegelsen å styrke faglige 377 
rettigheter. Utvalget skal jobbe tett sammen med de andre utvalgene for å finne de løsningene 378 
som ligger i skjæringspunktet mellom arbeidsliv og sosialisme, miljø, feminisme og 379 
internasjonal solidaritet.  380 
 381 
Lærlinger 382 
Lærlinger og lærlingplass er en viktig sak for SU. Likevel ser vi at lærlinger ikke er en sak 383 
som SU vinner på i skolevalg. I perioden skal faglig utvalg arbeide med en lærlingstrategi for 384 
hvordan SU kan bli den mest attraktive organisasjonen for lærlinger. 385 
 386 
Faglig utvalg skal: 387 

 Jobbe tett med fagbevegelsen 388 
 Jobbe aktivt sammen med de andre utvalgene 389 
 Bruke tid på å påvirke SVs faglige politikk i en mer nytenkende retning 390 
 Utarbeide en lærlingstrategi frem mot valget 2017 391 
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5.3 Internasjonalt utvalg 392 
Asyl, integrering og ekstremisme 393 
I 2015 kom det rekordmange flyktninger til Norge. For en god integrering må vi ønske nye 394 
innbyggere velkommen, men også anerkjenne at innvandring fører med seg utfordringer. 395 
 396 
SU skal kjempe for en human og rettferdig asylpolitikk. Internasjonalt utvalg skal i denne 397 
perioden jobbe med et tverrpolitisk samarbeid rundt asylpolitiske spørsmål med sikte på å 398 
oppnå et bredt forlik blant ungdomspartiene for å flytte holdninger og politikk. 399 
 400 
I alle kulturer fins det undertrykkende patriarkalske strukturer. Det er utfordringer knyttet til 401 
diskriminering av spesielt kvinner, barn og homofile hos enkelte innvandrergrupper og 402 
religiøse miljøer. SU setter personlig frihet høyest og fordømmer all form for undertrykking. 403 
Vi skal stå sammen med innvandrermiljøer i kampen mot diskriminering og for frihet over 404 
eget liv. 405 
 406 
Det viktigste integreringsarbeidet skjer lokalt. Derfor skal Internasjonalt utvalg lage en 407 
integreringspakke for lokallag som tar for seg politiske tiltak, i tillegg til verktøy lokallagene 408 
selv kan gjennomføre, som f.eks. aktiviteter på mottak.  409 
 410 
Islamistisk og høyreekstrem terror er en større trussel nå enn før. Norge må ha gode 411 
avradikaliseringsprogrammer og instanser som ser faresignaler før ungdom blir radikalisert. 412 
Teknologi blir i større grad brukt for å spre budskap om vold, og SU må finne gode løsninger 413 
på dette der ytringsfriheten og personvernet ligger fast. 414 
 415 
Internasjonalt utvalg skal:  416 

 Jobbe for et asylpolitisk samarbeid med andre ungdomspartier 417 
 Lage en integreringspakke for lokallag 418 
 Utvikle antiterror-politikk som ivaretar personvern 419 

 420 
Skatteflukt og hemmelighold  421 
Panama Papers-lekkasjene har satt i gang en bred debatt om skatteflukt og hemmelighold. Det 422 
forsvinner enorme summer til skatteparadis hvert år og de moderate anslagene tilsvarer at 423 
dersom pengene kom samfunnet tilgode ville vi løst klimakrisen over natten eller skapt fred i 424 
midtøsten, TJNs anslag gir oss mulighet til begge. 425 
 426 
Skatteflukt hindrer utviklingsland da det for hver krone som gis i bistand forsvinner ti til 427 
skatteparadis. 66 % av pengene i skatteparadis kommer fra store internasjonale selskaper som 428 
kun har som mål å undra skatt. På den måten bidrar de til å skape en arena for 429 
menneskesmuglere, narkokarteller og terrorister til å hvitvaske penger. I tillegg til hvitvasking 430 
av korrupsjon. Dette er enorme samfunnsproblem som kun kan stoppes gjennom å strupe 431 
deres inntekter. Derfor er kampen mot skatteparadis en kamp for en bedre verden.  432 
 433 
Internasjonalt utvalg skal:  434 

 Jobbe mot skatteflukt og hemmelighold sammen med organisasjoner i Tax Justice 435 
Network 436 

 Lage en skoleringspakke for lokallagene om lokale og globale konsekvenser av og 437 
tiltak mot skatteparadis.  438 

 Utvikle politikk for å sikre åpenhet om finans og hindre skatteflukt samtidig som vi 439 
ivaretar personvernet 440 

 441 
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 442 
Internasjonale handelsavtaler 443 
Avsløringer rundt forhandlingene om TISA og TTIP har tydeliggjort viktigheten av kampen 444 
mot urettferdige internasjonale handelsavtaler. Forhandlingene om TISA er i all hovedsak 445 
hemmeligholdt, hvilket utgjør en trussel mot demokratiet. SU skal fortsette å jobbe for 446 
åpenhet, demokratiske prosesser og rettferdig internasjonal handel, og mot TISA. "  447 
 448 
Internasjonalt utvalg skal:  449 

 Arbeide mot TISA og TTIP, og for rettferdig handel 450 
 451 
Europa og internasjonal handel 452 
Mange land i Europa sliter fremdeles økonomisk etter finanskrisen. Krisen var et bevis på 453 
kapitalismens grunnleggende svakhet som system og fikk enorme globale konsekvenser. SU 454 
skal jobbe mot institusjoner og avtaler som på ny fremmer kapitalistisk profittjag på 455 
bekostning av mennesker og natur.  456 
 457 
Avtaler som TTIP og TISA, samt institusjoner som WTO, IMF og EU dyrker en internasjonal 458 
handel som skaper enorme forskjeller mellom rike, multinasjonale selskaper og vanlige folk. 459 
Gjennom norsk medlemsskap i EØS kan frihandelsavtaler snikes inn i Norges lovverk uten 460 
demokratisk prosess. 461 
 462 

 SU vil i perioden styrke båndene til våre søsterpartier, særlig i Europa, for å 463 
            jobbe over landegrensene mot frihandelsavtalene TTIP ogTISA. 464 

 Vi skal løfte debatten om norsk medlemsskap i EØS-avtalen 465 
 Sette fokus på hvordan moderne imperialisme forskyver maktforholdet 466 

            mellom multinasjonale selskaper og ressurssterke, men fattige land 467 
 468 
Syria og Midtøsten 469 
Borgerkrigen i Syria er vår tids mest brutale væpnede konflikt. SU står på lag med det 470 
utbombede og undertrykte folket, og mener en diplomatisk løsning må komme på plass så fort 471 
som overhodet mulig. Norge må ta en aktiv rolle i det diplomatiske arbeidet gjennom FN og 472 
bistå hjelpeorganisasjonene for å legge til rette for det viktige humanitære arbeidet de gjør.  473 
 474 
Samtidig er det viktig at Norge bidrar med det vi kan for å forbedre forholdene i 475 
flyktningeleirene i Syrias naboland må Norge lette på trykket i leirene ved å ta imot langt flere 476 
syriske kvoteflyktninger.  477 
 478 
Internasjonalt utvalg skal: 479 

 Jobbe opp mot SV for at vi skal ta imot 20 000 syriske kvoteflyktninger 480 
 Jobbe mot enhver norsk militær deltakelse i konflikten, enten det er gjennom 481 

våpensalg til partene, opptrening av soldater eller annen direkte eller indirekte 482 
deltakelse.  483 

 484 

5.4. Miljøpolitisk utvalg 485 
Tydeliggjøre forskjeller 486 
Miljø har blitt et større fokus hos flere av ungdomspartiene, og utvalget bør derfor fokusere 487 
på å tydeliggjøre forskjellene mellom oss og andre partiers miljøpolitikk. Vår miljøpolitikk er 488 
en sosialistisk miljøpolitikk som er systemkritisk og sosialt utjevnende, vi både utfordrer det 489 
miljøfiendtlige systemet og lanserer løsninger her og nå.  490 
 491 
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Alliansebygging 492 
Det er essensielt at SU oppfattes som en naturlig del av miljøbevegelsen. Vi må knytte sterke 493 
bånd med Natur og Ungdom og andre organisasjoner som jobber med radikal klima- og 494 
miljøaktivisme. 495 
 496 
Miljøpolitisk utvalg skal: 497 

 Bidra til mer lokal miljøaktivisme ved å lage en miljøaksjonsbank 498 
 Utvikle en ressurspakke som fokuserer på forskjellene mellom miljøpartiene  499 

 500 

 501 

  502 
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6. Nasjonale aktiviteter 503 
 504 

6.1. Kampanjer 505 
For å styrke kampanjene SU har, skal antallet kampanjer begrenses til to i løpet av perioden, 506 
med en tidsramme på et halvt år. Kampanjene skal være basert på våre politiske 507 
hovedprioriteringer. 508 
 509 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden: 510 

 Arrangere 2 kampanjer  511 
 Gi tilbud om kampanjeskolering til alle lokallag 512 
 Bygge en tydeligere struktur i kampanjeapparatet 513 

 514 

6.2 Verving 515 
For å få mer tyngde bak våre politiske saker er Sosialistisk Ungdom nødt til å være større. 516 
Vårt mål er å ha 1500 medlemmer på slutten av denne perioden.  517 
 518 
For å ha et fokus på verving gjennom hele året skal SU lage incentiver som gjør dette mer 519 
attraktivt, f.eks. rabattordninger. SU skal i tillegg ha vervekampanjer, særlig i perioder som 520 
skolestart. Vervekampanjene skal kjøres parallelt med politiske kampanjer, men over et 521 
kortere tidsrom. 522 
 523 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden: 524 

 Arrangere 3 vervekampanjer  525 
 Skolere hele organisasjonen i verving  526 

 527 

6.3 Aksjonsuker 528 
Sosialistisk Ungdom skal kun ha aksjonsuker når dette er hensiktsmessig, enten på grunn av 529 
stort engasjement for en sak eller i forbindelse med en dagsaktuell sak. Det skal tilstrebes at 530 
alle lag gjennomfører aksjonene samtidig. 531 
 532 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden: 533 

 Arrangere aksjonsuke når Landsstyret ber om det 534 
 Drive aksjonsuker særlig på sosiale medier 535 
 Inkludere medlemmer fra forskjellige regioner for å utarbeide aksjonspakker slik at 536 

aksjonsukene har god forankring i grasrota.  537 
 538 

6.4. Sommerleir 539 
Sommerleir er vårt største arrangement og vår beste arena for skolering. Sommerleir skal ha 540 
et program som både inneholder sosiale aktiviteter og spennende skoleringer for alle. Så fremt 541 
det er økonomisk forsvarlig bør det ansettes en sommerleirsekretær. 542 
 543 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden: 544 

 Arrangere 2 sommerleirer 545 
 Ansette sommerleirsekretær dersom det er økonomisk forsvarlig (valgkampår 546 

prioriteres) 547 
 548 
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6.5 Nasjonale arrangementer 549 
Sosialistisk Ungdom skal tilstrebe å arrangere en konferanse i halvåret. Før hver konferanse 550 
skal det settes ned en gruppe med geografisk spredning som planlegger arrangementet. Dette 551 
er for å gjøre det lettere for den konferanseansvarlige i sentralstyret å få oversikt over hvilke 552 
skoleringer lokallagene trenger og har gjennomført, samt å skape mer bredde i politiske 553 
innledninger.  554 
 555 
Reise blir hovedsakelig dekket av frifond, gjennom søknader fra lokallagene. Frifond gjør 556 
reisedekning gratis for lokallagene. Dette sparer organisasjonen for store summer vi dermed 557 
kan bruke på annen aktivitet. Medlemmer som ikke er tilknyttet noe lokallag kan ikke få 558 
reisen dekket på denne måten og det bør utredes andre måter å dekke deres reisekostnader.   559 
 560 
Sosialistisk Ungdom skal i perioden: 561 

 Arrangere én nasjonal konferanse i halvåret 562 
 Vurdere metoder for å dekke reisen til medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag.  563 
 Se på muligheten for å arrangere seminarer utenfor Østblokka. 564 

 565 

  566 
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7. Stortingsvalget 2017          567 
SU skal bruke valgkampen på å fremme saker som er viktig for å skape en solidarisk, 568 
feministisk og klimavennlig verden. Det er viktig for oss at SV gjør et godt valg, men SU er 569 
ikke bare til for å drive valgkamp for SV.    570 
 571 
Det er viktig at vi får ungdom representert høyt på listene, og at fylkeslagene legger en god 572 
strategi for valgkampen, derfor må forberedelsene starte tidlig.  573 
 574 
For å stille sterkt i valgkampen må vi ha godt skolerte medlemmer. SU skal gjennomføre en 575 
jentevalgkampkonferanse og en konferanse for skoledebattanter våren før valget.  576 
 577 
SU har i dag gode debattanter som vi må bruke i valgkampen, men også jobbe for å bygge 578 
nye debattanter. Erfaring fra tidligere skolevalg viser at jo flere debatter en debattant sitter i, 579 
jo bedre blir resultatene. Derfor skal hvert fylke sette sammen et team som skal ta debattene i 580 
sine fylker. Samtidig er gode valgtorg avgjørende for gode resultater i skolevalget. Derfor må 581 
fylkene satse på gode team som skal skoleres i valgtorg.  582 
 583 
Grunnet begrensede ressurser skal den sentrale valgkampinnsatsen prioriteres i de avgjørende 584 
fylkene hvor potensialet for økt oppslutning er størst.  585 
 586 
Sosialistisk Ungdom skal:  587 

 Fronte saker som er viktig for å skape en solidarisk, feministisk og klimavennlig 588 
verden. 589 

 Støtte unge listekandidater 590 
 Gjennomføre en jentevalgkampkonferanse og en skoledebattantkonferanse  591 
 I valgkampåret ha en stor satsning på skolering i debatt og valgtorg 592 
 Ha valgkampmanifestet klart innen april 2017 593 
 Legge til rette for at fylkene selv setter sammen egne debatt- og valgtorgteam 594 

 595 
 596 

  597 
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8. Økonomi 598 
SU er en mellomstor organisasjon med begrensede økonomiske ressurser. Likevel har 599 
organisasjonen en sunn økonomisk situasjon der aktivitetsbringende utgifter står i fokus. I 600 
perioden skal vi se etter nye måter å øke våre inntekter på, men ikke være redde for å 601 
investere i f.eks. verving, sosiale medier eller andre ting som på sikt lønner seg ved at vi blir 602 
større. Det skal tilstrebes en solid bunnlinje i budsjettet i ikke-valgkampår, men i valgkampår 603 
kan SU budsjettere med noe underskudd om nødvendig. 604 
 605 
En del lokallag sliter økonomisk. I perioden skal vi jobbe mer med økonomisk skolering, og 606 
regionale representanter skal også sikres kompetanse innen økonomistyring slik at de kan 607 
hjelpe mer til. Lokallagene skal tilbys bankkonto under sentralt system for å hindre at penger 608 
forsvinner ved generasjonsskifter. Fylkeslagenes ressurser skal kartlegges sentralt da dette er 609 
penger som kan bli glemt når sentrale personer i fylket slutter i organisasjonen. Videre 610 
oppfordres lokallag til å ha tett kontakt med sine SV-lag, da dette av erfaring gjerne lønner 611 
seg økonomisk. 612 
 613 

 614 


