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Sosialistisk Ungdom 1 

Sosialistisk Ungdom (SU) tror på folks evne og kraft til å forandre verden. 2 
Vi er sosialister fordi vi ser at verdens ressurser er fordelt urettferdig, og feminister fordi vi 3 
vet at hvilket kjønn du er tildelt eller hvilken legning du har spiller en avgjørende rolle for ditt 4 
liv.  Målet vårt er et samfunn der folk selv har tatt makt og er frie fra alle former for 5 
undertrykking. 6 
 7 

SU jobber for frihet og like muligheter for alle, også for generasjonene som kommer etter oss. 8 

Vi kjemper for en verden der kjønn, legning, etnisitet, økonomisk bakgrunn, funksjonsevne 9 

eller tro ikke har noe å si for hvilke muligheter vi har.  10 

 11 

SU er Sosialistisk Venstreparti sin ungdomsorganisasjon, og er en del av den norske 12 

arbeider- og kvinnebevegelsen. Dette programmet er en presentasjon av våre prinsipper, 13 

analyser og visjoner, slik at vi kan forstå og forandre vår tid.  14 
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Analyse av samfunnet  15 

Kapitalismen 16 

Kapitalismen er et system der målet om kortsiktig profitt blir satt over hensynet til mennesker 17 

og miljø. Kapitalismen er er system der et lite mindretal eier og bestemmer over arbeidet til 18 

alle andre. Kapitalismen er er system der noen få tjener seg rike på å stjele andre sitt arbeid og 19 

holde de nede i fattigdom. På grunn av dette systemet lever milloner på millioner av 20 

mennesker i fattigdom og ufrihet. Verden vil aldri bli fri eller rettferdig før mennesker og 21 

miljø settes over kortsiktig profitt. Derfor vil SU avskaffe kapitalismen som system. 22 

 23 

Det sterke, privilegerte fåtallet av mennesker som eier og kontrollerer fabrikker, 24 

arbeidsplasser og ressurser er i konstant konkurranse med hverandre for å øke deres profitt. 25 

Dette styrer store deler av samfunnsutviklingen og skaper en interessemotsetning mellom 26 

eierklassen og de som arbeider. Menneskene i maktposisjoner er ikke valgt av noen. 27 

Kapitalismen er grunnleggende udemokratisk fordi den gir mennesker ulik makt på bakgrunn 28 

av økonomiske forhold. Den flytter makt fra demokratiet til private selskap, dermed flyttes 29 

frihet fra enkeltmennesker til den rike eliten. 30 

 31 

Sosialdemokratiet er et forsøk på å tøyle kapitalismen, men er fortsatt bygget på kapitalistiske 32 

verdier. Alt for mange av verdens viktige beslutninger tas av eierklassen, ikke av folk og 33 

folkevalgte. I Norge i dag er det for stor avstand mellom den politiske eliten og vanlige folk. 34 

 35 

Kapitalismen som system skaper et forskjells-Norge med klasseskiller, og en verden med 36 

enda større skiller. Noen mener verden er fattig; SU tør å si at den ikke er fattig, men 37 

urettferdig. Til tross for at det er nok mat i verden går millioner av mennesker sultne. Dette er 38 

fordi kapitalismen styres av penger, ikke behov. 39 

 40 

  41 
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Kjønn og makt 42 

I dagens samfunn blir kvinner systematisk undertrykt og underrepresentert, av ingen annen 43 

grunn enn at de er kvinner. Dette mannsdominerte samfunnet kaller vi patriarkatet. Det vil 44 

alltid sette menn foran både kvinner, og alle andre som ikke passer inn i samfunnets definisjon 45 

av «den maskuline, heterofile mann». SU mener dette er frarøvelse av frihet på det mest 46 

grunnleggende nivå, og vi vet at det begrenser livene til mer en halvparten av verdens 47 

befolkning. 48 

 49 

Kvinners undertrykkelse er en utfordring for hele samfunnet og demokratiet -- men det er 50 

alltid kvinner som blir hardest rammet. Vold mot kvinner er et problem man finner i alle 51 

samfunnslag, og det er en forferdelig følge av patriarkatet vi lever i. SU mener vold mot 52 

kvinner og diskriminering av undertrykte grupper i samfunnet, som LHBT+-personer, går ut 53 

over alle, og det begrenser både demokratiet og vår frihet. 54 

 55 

Hvert enkelt menneske blir satt i bås, og avgrenses av kjønnsrollemønsteret vi har i 56 

dagens samfunn. Kjønnsrollene begrenser først og fremst kvinners og kjønnsminoriteters liv 57 

og deres muligheter i samfunnet, men alle taper på trange kjønnsroller. Slike roller gjør at vi 58 

selv ikke får lov til å bestemme hvem vi vil være. Noen tjener penger på å opprettholde disse 59 

kjønnsrollene. Så lenge vi har et system der det er greit å sette penger over kvinners 60 

muligheter, vil vi aldri oppnå likestilling.  61 

 62 

I Norge har man på papiret kommet langt i likestillingen av menn og kvinner, men SU vet at 63 

dette ikke betyr rettferdighet i praksis.  64 

 65 

Miljøkrisen 66 

Miljøet er truet av rovdrift på begrensede naturresurser, miljøødeleggelser, og ikke minst 67 

klimaendringene. Klimakrisen er en av de største utfordringene i vår tid. En dramatisk økning 68 

i jordas temperatur fører til ekstremvær, økt konfliktnivå, utryddede arter, og ressursmangel 69 

Vi står ovenfor en utvikling som vil føre til enorme ødeleggelser for hele kloden og for 70 

framtidige generasjoner. 71 

 72 

Miljøkrisen er er et resultat av det kapitalistiske samfunnets krav om stadig mer profitt uten 73 

hensyn til miljøet. Dagens økonomiske vekst innebærer først og fremst at vi produserer flere 74 

varer og tjenester, noe som medfører til et overforbruk av naturressurser. SU tror ikke at en 75 

grønn kapitalisme kan være en fremtidig løsning på miljøkrisen, men det er likevel viktig at 76 

bedrifter velger grønne alternativer.  77 

 78 

De klimakrisen vil gå verst ut over, er land som ikke har bidratt til utslippene. U-landene har 79 

generelt minimale utslipp, men ligger slik til at de er mest utsatt for ekstremvær og økt 80 

havnivå. Dette vil igjen føre til at store mengder mennesker vil måtte flytte fra hjemmene 81 

sine, og starte nye liv i andre land. Klimaflyktningene vil sette stort press på vestlige land, 82 

samtidig som det fører til flere konflikter.  83 

 84 
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Norge er et av de landene i verden som slipper ut mest klimagasser per innbygger. Norge har 85 

fremdeles ikke valgt å legge fra seg olja og satse på grønn industri. SU mener at en satsing på 86 

grønn industri er en forutsetning for å ivareta levestandarden, samtidig som Norge blir en del 87 

av løsningen på klimakrisen.   88 

 89 

I dag ødelegger menneskeheten for det biologiske mangfoldet på jorda vår gjennom 90 

temperaturendringer, utbygging av landområder og jakt på utrydningstruede arter. Naturen 91 

blir sett på av mange som en ressurs som skal forbrukes, det har ført til at vi lever i en 92 

tidsalder hvor mennesker er villige til å ødelegge naturen, kun for profittens skyld. 93 

 94 

Internasjonale konflikter 95 

Verden i dag er under press av interessekonflikter på tvers av nasjoner, kulturer, religioner, 96 

etnisiteter og økonomiske interesser. Disse konfliktene resulterer i en undertrykking av de 97 

som står svakest. I konflikter, som finanskrisen, den arabiske våren og i Ukraina, ser vi at de 98 

som sitter eller satt med makten er relativt uberørt, mens vanlige folk er de som lider. Utfallet 99 

av enhver konflikt slår alltid hardest ut mot kvinner og barn. Voldtekt som våpen, 100 

menneskehandel og tilbakefall for kvinnerettigheter er konsekvenser av voldelige konflikter. 101 

Vi ser også at generasjonen som skal gjenoppbygge krigsherjede land vokser opp 102 

traumatiserte og uten nødvendig utdannelse for å bringe landet sitt videre. 103 

 104 

I dag står væpnede konflikter og klimaendringer for en av tidenes største 105 

befolkningsforflytninger. Det krever at verdenssamfunnet klarer å stå sammen for å finne en 106 

løsning, det har en enda ikke klart. Derfor kan regionale og internasjonale organisasjoner 107 

være essensielle for å skape global rettferdighet og fred. Problemet i dag er at disse 108 

organisasjonene enten sitter med for lite påvirkningskraft, eller at de i alt for stor grad 109 

fungerer som verdens mektigste land sine løpegutter. 110 

 111 

Noen tjener på at verden er konfliktfylt. Krigsindustrien tjener store penger på salg av våpen 112 

og militærutstyr, og verdens rikeste nasjoner tjener på undertrykkelse og utnyttelse av 113 

ressursene til fattige land. Alt dette fører ikke bare til en negativ omfordeling av ressurser fra 114 

fattig til rik og fra svak til mektig. Det fører også til en negativ omfordeling av frihet; friheten 115 

til å nyte landets ressurser, friheten til å bidra til hvordan landet skal utvikles og friheten fra 116 

undertrykkelse. Gjennom krigføring, imperialisme og økonomisk utnytting forflyttes disse 117 

frihetene fra de som allerede har lite frihet til de som har mye. Dette fører til et globalt 118 

klasseskille. 119 

 120 

De siste tiårs aggressivitet fra vestlige land, spesielt mot midt-østen har resultert i en 121 

destabilisert verden. NATO sitt forsøk på å være et internasjonalt politi gjennom å bombe og 122 

invadere land fungerer mot sin hensikt og viser at demokrati ikke kan skapes ovenfra. 123 

Vestlige lands opptreden har ført til en radikalisering blant de som har vokst opp under krig 124 

Dette har gjort Norge og vesten til et mål og har også ødelagt mange liv i landene der NATO 125 

har gått inn.  126 

 127 
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Våre visjoner 128 

Sosialisme, folkestyre og fellesskap 129 

SU kjemper for et samfunn som setter folkemakt over pengemakt. En sosialistisk 130 

samfunnsorganisering vil styre samfunnet etter menneskers behov, ikke etter hva som er mest 131 

lønnsomt for verdens rikeste. Da må økonomien underlegges demokratiet. De kapitalistiske 132 

eierforholdene må erstattes av demokratiske eierformer. Kollektivt eierskap er en grunnstein i 133 

sosialismen. Vårt mål er at verden skal styres og tas vare på i fellesskap. 134 

 135 

Ressursene våre må organiseres annerledes enn i dag. Derfor vil SU bryte med kapitalismen. 136 

Dersom makten flyttes fra dem som eier verdiskapningen til de som faktisk produserer 137 

verdiene, vil fordelingen bli mer rettferdig. Felleseie av bedrifter og verdiskapning vil sikre 138 

arbeidsplasser mot utflagging og nedleggelse. Det gir oss også et bedre grunnlag for en sterk 139 

velferdsstat som tar vare på alle.  140 

 141 

Et sosialistisk folkestyre er et mer deltakende samfunn der mennesker bestemmer mer over 142 

sin egen hverdag, uansett hvem du er og hvor i landet du bor. Dette kan vi få til gjennom 143 

demokrati på arbeidsplassen, at folkevalgte er nærmere vanlige folk og gjennom organisering 144 

i fagforeninger og andre interessegrupper.  145 

 146 

Vår sosialisme har alltid handlet om makt over egen hverdag.  SU ønsker å sikre menneskers 147 

rett til reell frihet, gjennom ytringsfrihet, religionsfrihet og sikkerhet fra undertrykkelse og 148 

overvåking. I et folkestyre vil alle mennesker være like mye verdt, og ha de samme 149 

mulighetene. Et sosialistisk folkestyre vil derfor innebære å avskaffe monarkiet og kongen. 150 

Alle sin stemme skal telle like mye. Sosialisme er frihet fordi enkeltmennesket ikke blir 151 

begrenset av økonomi eller hvilken familie du er født inn i.  152 

 153 

Profittjag øker stadig den kapitalistiske utbyttingens kontroll over livene våre. Hverdagen vår 154 

blir i større og større grad fylt av kjøpepress, tidsklemme og reklame. Dette bryter ned 155 

naturlige medmenneskelige bånd og klistrer en stor prislapp over verdier som kjærlighet, 156 

empati, vennskap, familie og felleskap. Vi blir fremmedgjorte fra hverandre og lever i større 157 

grad enn noen gang før isolerte liv uten mening. Sosialistisk frihet er en frihet fra 158 

fremmedgjøring der vi gjennom sterke felleskap har mulighet til å virkelig realisere oss selv 159 

og ikke bare kjøpa idealer som reklamemenn tegner opp for oss. 160 

 161 

Feminisme 162 

Feminisme handler om frihet for alle mennesker. SU har som mål å knuse patriarkatet og 163 

heteronormativiteten, og kjemper for en verden der folk er frigjort fra undertrykking basert på 164 

kjønnsidentitet og seksualitet. Dette gjør SU ved å avdekke de strukturene som holder kvinner 165 

nede. SU kjemper for at kvinner skal ha mer makt i samfunnet, det forutsetter at menn må gi 166 

fra seg makt.  167 

 168 
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Vold mot kvinner og voldtekt er et samfunnsproblem. Ingen skal behøve å leve et liv preget 169 

av vold og frykt. Derfor vil SU alltid kjempe for retten til å bestemme over egen kropp og 170 

egne grenser.  171 

 172 

Feminismen er kampen for alle menneskers frihet fra begrensende kjønnsroller. Vi skal bryte 173 

ned samfunnets usunne idealer som påvirker vår hverdag. Vårt mål er å skape et samfunn som 174 

aksepterer alle mennesker uansett hvem de er og hvem de elsker.  175 

 176 

Vi hedrer de som har kjempet før oss, men vi vet veien er lang frem mot frihet fra patriarkatet 177 

og kjønnsrollene.  Patriarkatet kan ikke overvinnes på et individuelt plan, men må bekjempes 178 

gjennom søsterskap og fellesskap. SU støtter opp om kvinners kamp for frigjøring over hele 179 

verden. Feminismen kjenner ingen landegrenser. 180 

 181 

En grønn og rettferdig framtid 182 

SU har tro på en grønn og rettferdig verden, til tross for de store utfordringene vi står ovenfor. 183 

Sammen kan vi skape et bærekraftig samfunn og ta vare på den naturen vi har. 184 

Klimaendringene må og kan stoppes her og nå med en sosialistisk miljøpolitikk. Miljøkrisen i 185 

sin helhet må derimot løses gjennom at mennesker og miljø settes over profitt. Som en 186 

sosialistisk organisasjon ser vi klima- og miljøtiltak i sammenheng med sosial utjevning. 187 

Klimakamp og klassekamp går hånd-i-hånd Verden trenger ikke økonomisk vekst, men en 188 

radikal omfordeling av ressurser. Det må skje på en måte som ikke skader miljøet, men heller 189 

samarbeider med naturen. Å redusere utslippene krever globale avtaler, men også handling 190 

nasjonalt. 191 

 192 

Norge og andre industrialiserte land har både det historiske ansvaret for klimaendringene, og 193 

ressursene til å gå foran i klimakampen Vi trenger en målrettet politikk som skal støtte 194 

teknologiutvikling og miljøvennlig industri. Det er på høy tid at Norge trapper ned på olje, og 195 

begynner å satse på grønn energi og grønne arbeidsplasser. På denne måten kan vi fortsatt 196 

leve opp til energibehovet i dagens samfunn, samtidig som vi jobber aktivt for flere 197 

arbeidsplasser. For å utnytte norske ressurser og ta vare på norsk naturlandskap, ønsker vi at 198 

styrkingen av norsk matproduksjon og landbruk skal være en del av miljøkampen i Norge. 199 

 200 

Naturen har egenverdi. Gjennom å prioritere tog over vei, og ta hensyn til biologisk 201 

mangfold, kan vi bevare norsk natur slik som den er i dag. Norge må fortsette arbeidet med å 202 

verne naturområder og beskytte de utrydningstruede artene. Naturen har både en viktig verdi 203 

for oss mennesker og en verdi i seg selv, derfor må vi beskytte naturmangfoldet også for 204 

framtidige generasjoner. 205 

 206 

Internasjonal solidaritet  207 

En bedre verden er mulig. Vi ønsker å gi de som trenger det redskapene til å utvikle landet sitt 208 

gjennom å skape noe for seg selv, ikke gjennom veldedighet SU kjemper for at fremmede 209 

stater og multinasjonale selskaper ikke får mulighet til å utnytte svake land. 210 
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Solidaritet er det eneste riktige. Selv om vi i Norge lever et privilegert liv, er det kun ved å se 211 

på andre som likeverdige vi kan bygge den verden vi vil ha. Vårt mål er en utenrikspolitikk 212 

som fremmer likeverd, ikke bare mellom mennesker, men også mellom land. Vi må kjempe 213 

mot urettferdige handelsavtaler, støtte de som kjemper mot okkupasjon og stå opp mot brudd 214 

på urfolks rettigheter. SU er grunnleggende antirasistisk, og kjemper for like forutsetninger 215 

for alle.  216 

 217 

For SU er det en selvfølge at Norge presse andre land til å følge menneskerettighetene 218 

Politikerne kan ikke fortsette å ignorere problemer hos våre samarbeidspartnere. Norge skal 219 

ikke tjene penger på krig. Vi bør være et land som jobber for fred gjennom diplomatiske 220 

løsninger. SU mener det er essensielt for Norges diplomatiske posisjon at forsvaret er et 221 

forsvar, ikke en angrepshær. Skal vi være en fredsnasjon kan vi ikke delta i krigsallianser som 222 

opererer utenfor folkeretten, slik som NATO. SUs utgangspunkt er at konflikter skal bli løst 223 

med ikke-voldelige midler. Vi kjemper for en global nedrustning og vil aldri støtte 224 

krigshandlinger uten et FN-mandat. Derfor vil SU melde Norge ut av NATO. 225 

 226 

  227 
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Våre virkemidler 228 

SU jobber for en verden med mer frihet og demokrati. Gjennom deltakelse i demokratiske 229 

organer som kommunestyrer, fylkesting og Stortinget kan vi få gjennomslag for vår politikk, 230 

men sosialismen kan ikke bare skapes gjennom endringer i lover og institusjoner Men vi vet 231 

at verden må forandres nedenfra, og derfor kjemper vi også for forandring utenom de 232 

folkevalgte organene for å nå ut med vårt politiske budskap. Gjennom aksjoner, møter, 233 

kampanjer, demonstrasjoner og skolebesøk når vi ut til mange som kan være med oss i 234 

kampen for å forandre verden. 235 

 236 

Ved å organisere seg i SU skal ungdom gis flere redskaper for å påvirke samfunnet rundt seg, 237 

slik at man kan være med å påvirke de valgene politikerne tar for oss hver eneste dag. 238 

 239 

Gjennom samarbeid med andre organisasjoner i fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, 240 

miljøbevegelsen og fredsbevegelsen skal vi skape politiske fellesskap basert på felles 241 

interesser og mål.  242 

 243 

Vi vil ha en grunnleggende annerledes verden enn den vi lever i. Derfor er SU en 244 

revolusjonær organisasjon. Vi ønsker en fredelig, demokratisk samfunnsomveltning til et 245 

sosialistisk samfunn.  246 

 247 

En bedre verden er mulig 248 

Sosialistisk Ungdom er en sosialistisk og feministisk organisasjon. Vi organiserer ungdom til 249 

å ta mer makt i egen hverdag, slik at alle kan få mer frihet til å leve slik de vil. 250 

 251 

Noen vil tape på vår politikk. Eierklassen, de som tjener penger på å gi ungdom dårlig 252 

selvbilde, de som profitterer på miljøødeleggelser og de som undertrykker kvinner og 253 

minoriteter taper på vår politikk.  Men de aller fleste vinner. 254 

Vi vet at en bedre verden er mulig. Både for oss, og for dem som kommer etter. 255 


