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En annen verden er mulig! 1 

Sosialistisk Ungdom står i en stolt tradisjon for å kjempe for en annen, mer rettferdig verden. 2 
Arbeiderbevegelsen er stiftet på ideen om solidaritet mellom folk, også over landegrensene. 3 

Vår organisasjon oppstod i kampen for fred, mot stormaktenes våpenkappløp og krigføring. 4 
Vi mobiliserer tusenvis av kamerater i kampen mot urettferdige frihandelsavtaler og for 5 
rettferdig fordeling. 6 
 7 
Verden er ikke fattig, den er urettferdig. Millioner av mennesker går sultne til sengs hver 8 

kveld samtidig som verden produserer mer enn nok mat til å fø alle. Mennesker dør av 9 
sykdommer som enkelt kan behandles i andre land. Hele folkeslag lever i undertrykking og 10 
okkupasjon mens resten av verden ser en annen vei i stedet for å gripe inn og stoppe det. 11 

 12 
Det handler om fordeling og undertrykking. Færre enn 100 av de rikeste i verden eier mer enn 13 
den fattigste halvdelen til sammen. Mektige lands eliter har i hundrevis av år utnyttet fattige 14 
land, enten det er gjennom kolonialisering eller moderne ressursran. Interessene til rike, hvite 15 

menn i dress blir håndhevet gjennom økonomisk og militær makt, på vanlige folks og verdens 16 
mest fattiges bekostning. 17 
 18 
Måten verden er organisert på gjør dette mulig, og står i veien for å skape en mer rettferdig 19 

verden. Kapitalisme og patriarkatet er udemokratisk, fordeler ressurser urettferdig, og fører til 20 
mer krig og undertrykking i verden. Derfor foreslår SU løsninger som både gjør verden litt 21 

mer rettferdig her og nå, men som også er steg på veien mot en annen måte å organisere 22 
verden på – sosialistisk folkestyre og feministisk frigjøring. 23 
 24 

Vårt alternativ er tuftet på rettferdig fordeling av verdens rikdom og på folkestyre. Vi står 25 

alltid opp for menneskerettighetene, uansett hvem som begår overgrep. Vi står på de 26 
undertryktes side i kampen for frigjøring. Vi ser verden med et feministisk blikk, og vet at 27 
verden aldri kan bli fri eller rettferdig uten å ha med den ene halvparten av befolkningen. Vi 28 

slåss for en bærekraftig forvaltning av jordens rikdom, der menneske og miljø tillegges større 29 
vekt enn hensyn til kortsiktig økonomisk gevinst. 30 
 31 

Vi tar fatt på kampen for en annen, mer rettferdig verden med stor optimisme fordi vi vet at 32 
folk forandrer verden. Fremskrittene bare det siste århundre er massive. Hvordan verden ser ut 33 

om hundre år igjen er opp til oss i dag. En annen verden er mulig. 34 
 35 
 36 

Edelt er mennesket, jorden er rik! 37 
Finnes her nød og sult, skyldes det svik. 38 
 39 
Knus det! I livets navn, skal urett falle. 40 

Solskinn og brød og ånd, eies av alle.  41 
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Sikkerhet og fred 42 

De siste årene har verden blitt mer utrygg. Kriger har blusset opp rundt i verden, vi ser nye 43 
terrorangrep og spenningen mellom stormaktene har økt. Hvorvidt denne trenden vil fortsette 44 

er vanskelig å spå, men i en mer usikker verden må sikkerhetspolitikk og fredsarbeidet løftes 45 
for å være klare for framtiden. Sosialistisk Ungdom tar tydelig standpunkt mot krig, mot 46 
stormaktenes aggressive utenrikspolitikk og for fred, folkeretten og global nedrustning. 47 
 48 

Kriger og konflikter 49 

Det er mer væpnet konflikt i dag enn det var for 10 år siden. Verden preges av stormakters 50 
aggressive politikk, regionale storkonflikter, økt spenning og opprustning. Maktinteresser og 51 
økonomiske interesser, spesielt stormaktenes, er de viktigste drivkreftene til krig. Krig 52 
handler ofte om kontroll over viktige ressurser og opprettholdelse av makt, det representerer 53 

ikke interessene til folk, men interessen til eliten. Krig går hardest utover kvinner blant annet 54 
når voldtekt blir brukt som et våpen i mange konflikter, samtidig som det som oftest er menn 55 
med makt som står for beslutningene som fører til krig. Gjennom historien ser vi hvordan krig 56 

er forakt for liv. Med hensynsløs dreping av «fienden» blir folkets egne innbyggere sendt ut 57 
på slagmarken i en krig som ikke er i deres interesser. Dette har rot i en manglende respekt for 58 
menneskeverdet. Samme manglende respekt for liv gjør at en brutal kapitalisme overlever. SU 59 
vil alltid søke å finne fredelige løsninger først og kan aldri støtte folkerettsstridige kriger. I 60 

tillegg er vårt forsvar for folkeretten og menneskerettighetene dypt konsekvent, i både krig og 61 
fred. 62 

 63 

Fred 64 

Sosialisters mål er en fredelig verden. En verden der menneskets behov settes framfor behovet 65 
for profitt. I mangel på rettigheter behandles arbeidere som verdiløse produsenter. En fredelig 66 

verden kan kun bygges på humanisme og respekt for menneskeverdet.  67 
 68 

Vi har gjennom historien sett at fred innad i stater bygges på maktfordeling og små 69 
økonomiske forskjeller. Samfunn med små økonomiske forskjeller er tryggere og mer stabile 70 
samfunn. I dag er makt fordelt ulikt innad i stater og mellom stater. Forskjellen mellom 71 
verdens rikeste og mest fattige øker. En fredelig verden forutsetter at vi utjevner ulikheten. 72 

Fred må bygges nedenfra, men med solidarisk hjelp fra det internasjonale samfunnet. Det 73 
finnes ikke én oppskrift for fred. Norge er et lite land, men kan og bør spille en viktig rolle for 74 
å bygge fred i og mellom stater. 75 
 76 

Intervensjoner 77 

Militære intervensjoner, altså militære inngrep, er ofte en del av stormaktsspillet. 78 

Intervensjoner fra historien har gått galt, og manglende intervensjoner har også gitt blodige 79 
konsekvenser. Vi erkjenner at militære intervensjoner kan være den beste løsningen som en 80 

del av en sammensatt tiltakspakke med sosiale og økonomiske virkemidler, men krever at 81 
fredelige løsninger alltid skal prøves først. SU krever FN-mandat som minstekrav for norsk 82 
deltakelse i militære intervensjoner, men hvert tilfelle må likevel vurderes for seg selv.  83 

 84 
SUs krav: 85 

 Grunnlovsfeste behandling av militær deltakelse i Stortinget 86 
 Militære intervensjoner som siste virkemiddel, fredelig løsning skal alltid prøves først 87 
 Minimumskrav om FN-mandat for militære intervensjoner 88 
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Norsk sikkerhetspolitikk 89 

Formålet for en liten stats forsvar er å forhindre krig. Forsvaret skal forhindre krig gjennom å 90 
håndheve suverenitet, avskrekke eventuelle angrep gjennom å gjøre angrep kostbart, og 91 
gjennom deltagelse i FN-operasjoner internasjonalt for å gjøre verden tryggere og gjøre det 92 
mer sannsynlig å selv få hjelp. 93 

 94 
SUs mål for norsk utenrikspolitikk er mer selvstendighet. Da er det nødvendig, men ikke 95 
tilstrekkelig, for Norge å gå ut av NATO. Så lenge vi er bundet opp til noen stormakters 96 
utenrikspolitikk vil vår egen aldri være selvstendig. I tillegg er det uakseptabelt å ta del i en 97 
allianse som legger til grunn førstehåndsbruk av atomvåpen, som driver angrepskrig rundt om 98 

i verden for å opprettholde makten og interessene til en liten privilegert gruppe lands politiske 99 
og økonomiske eliter, og som inkluderer autoritære regimer som Tyrkia. SU anerkjenner at 100 
det likevel må mer til for å få en mer selvstendig utenrikspolitikk enn å melde oss ut av 101 

NATO, og at en rekke grep må gjøres før vi kan gå ut av alliansen. 102 
 103 
For å gjøre det mer realistisk å gå ut av NATO i fremtiden må vi starte nå med å legge om 104 
Forsvaret og sikkerhetspolitikken. Vi må prioritere mer ressurser til Forsvaret over 105 

forsvarsbudsjettet og legge det om til først og fremst å fokusere på forsvar av eget territorium.  106 
Det er enda dyrere å legge ned Forsvaret for så å måtte opprette det igjen i møte med økte 107 
trusler. I tillegg må vi styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, spesielt med Finland og 108 
Sverige som ikke er NATO-medlemmer, for på sikt å opprette en nordisk forsvarsallianse. 109 
Ikke minst må vi i enda større grad fremheve folkeretten, diplomati og deltakelse i FN for å 110 
sikre oss mot folkerettsstridige overgrep. 111 
 112 

En rekke grep må gjøres for å legge om Forsvaret til å bli et militære tilpasset å forsvare vårt 113 

eget territorium og forhindre krig. Stortinget bruker over 62 mrd kroner på å kjøpe 52 114 
amerikanske jagerfly, den største statlige investeringen i Norge noensinne med massive 115 
driftskostnader. Dette er uheldig når vi ønsker å gjøre utenrikspolitikken mer selvstendig og 116 

Forsvaret mer til et forsvar. SU er imot jagerflykjøpet, men slik situasjonen er nå ønsker SU å 117 
kutte i antallet jagerfly ned til det faglige minimumsnivået, på omtrent 20 til 30 fly, for å 118 

heller bruke milliardene på å skape et troverdig forsvar av Norges nærområder. I tillegg må vi 119 
prioritere mindre ressurser, materiell og trening tilpasset out-of-area og angrepsoperasjoner, 120 
og kutte i det stadig voksende byråkratiet i Forsvaret. Dette frigjør midler som kan brukes på 121 
styrke marinen og kystvakten, militær overvåkning av våre grenseområder, og Hæren - 122 

spesielt Heimevernet. I tillegg bør ressursbruken på cyberforsvaret økes for å ruste oss for 123 
fremtidens trusler. 124 
 125 
SU ønsker å beholde verneplikten, og å styrke og breie ut førstegangstjenesten gjennom å ta 126 

inn større kull som går til det militære Forsvaret og til en modernisert versjon av 127 
siviltjenesten, som innebærer spesielt sivil samfunnsberedskap. Siviltjeneste må være et 128 
alternativ, slik at man kan nekte, når førstegangstjenesten utvides, og må vare like lenge som 129 

den militære. Det er nødvendig for å lage et nært og forankret folkeforsvar. Folkeforsvar gir 130 
bedre samfunnsberedskap og tilstedeværelse i hele landet, uansett hvor skarpe situasjoner 131 
eller f.eks. naturkatastrofer skjer. Ved full invasjon er Forsvarets oppgave å organisere 132 
motstand hele veien og innhente hjelp av andre land, ikke å vinne krigen på kort sikt. 133 
 134 

Terrortrusselen fra ekstremister i alle former er den største sikkerhetspolitiske utfordringen i 135 
vår tid, ikke en invasjon. Derfor ønsker SU å prioritere økte ressurser til sikkerhetstjenestene 136 
og en styrking av samfunnsberedskapen gjennom et Heimevern som er til stede i hele landet. 137 

Vi vil styrke sikkerhetstjenesten gjennom økte ressurser til oppfølging av ekstreme miljøer, 138 
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forebygging, og analyse av informasjon. Overvåkning på personvernets bekostning er ikke 139 

løsningen. Terrorberedskapen står og faller likevel på forebygging av radikalisering, ikke 140 
brannslukking. Det handler om å motarbeide økonomiske og sosiale ulikheter og skape 141 
økonomiske muligheter og tillit til politiske aktører og institusjoner. Vi må bygge et samfunn 142 

som ikke pasifiserer mennesker og fremmedgjør dem fra samfunnet. 143 
 144 
I tillegg til den militære sikkerhetspolitikken er folkeretten, deltakelse i internasjonale 145 
organisasjoner og diplomatiet minst like viktig for vår trygghet. Gjensidig nedrusting ved 146 
grenseområdene, folk-til-folk-samarbeid, rutiner for varsling, dialog og stabile forhold til 147 

naboland må være en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. 148 
 149 
SUs krav: 150 

 Aktiv og åpen demokratisk styring av utenrikspolitikken i Stortinget 151 

 Norge ut av NATO 152 
 Kutte antallet jagerfly ned til det faglige minimumsnivået for et fungerende flyvåpen. 153 
 Omprioritere ressursbruken fra out-of-area-operasjoner til forsvar av eget territorium 154 

gjennom å styrke Marinen, kystvakten, militær grenseovervåkning og Heimevernet. 155 
 Styrke førstegangstjenesten med økte årskull og en modernisert form for siviltjeneste 156 
 Styrke det nordiske forsvarssamarbeidet for å på sikt opprette en forsvarsallianse. 157 
 Økte ressurser til sikkerhetstjeneste, spesielt til oppføling av radikale miljøer, 158 

forebygging og analyse. 159 
 Oppvurdering av den “myke” sikkerhetspolitikken gjennom forsvar av folkeretten, 160 

diplomatiet og deltakelse i FN. 161 
 162 

Våpen og nedrusting 163 

Hver krone brukt på våpen og ikke på velferd og utvikling er et nederlag for menneskeheten. 164 

Våpen skader mennesker i krig, men også lenge etter at krigen er over. Miner, klasebomber 165 
og andre våpen skader mennesker flere tiår etter at krigen var over. Vi ser også gjentatte 166 
ganger hvordan svære våpenlagre havner i hendene til terrorister eller andre voldelige 167 

grupper. En stor tilgang på våpen utgjør alltid en risiko. Derfor er det viktig å arbeide for 168 
internasjonal nedrusting, og den internasjonale reguleringen av våpenproduksjon og 169 

våpenhandel må være så streng som overhode mulig.  170 
 171 

Våpenhandel vil likevel skje så lenge det er krig i verden, men vi kan gjøre tilgangen på 172 
våpen så dyr og vanskelig som mulig. SU er prinsipielt imot å eksportere norske våpen. Vi vil 173 
gjennomføre strengere reguleringer av våpeneksport, ikke eksportere til konfliktområder og 174 
autoritære regimer, krav om sluttbrukererklæring og stoppe salg til de vi mistenker at selger 175 
videre. Vi ønsker en styrt og gradvis avvikling av våpeneksporten. Vi vil heller bruke den 176 

verdensledende teknologien til fredelige formål, og produsere militært utstyr til eget forsvar. 177 
 178 

Norge må jobbe internasjonalt for forbud mot alle masseødeleggelsesvåpen, spesielt 179 
kjernevåpen. Bruk av militære droner er allerede i mange tilfeller folkerettsstridig, derfor må 180 
Norge kreve at folkeretten følges på dette punktet og styrkes for å gjøre det enda vanskeligere 181 
å slippe unna. Norge må gå foran og jobbe for at militære droner som brukes til å drepe, samt 182 
de nye helautomatiske våpensystemene som er på vei, forbys i folkeretten. 183 

 184 
SUs krav: 185 

 Streng internasjonal regulering av all våpenhandel for å gjøre våpen dyrt og 186 
utilgjengelig 187 



8 
 

 Krav om sluttbrukererklæring, å ikke eksportere våpen til konfliktområder eller 188 

autoritære regimer, og stoppe salg av våpen der vi mistenker at det foregår videresalg 189 
 Gradvis avvikling av norsk våpeneksport 190 
 Forby alle masseødeleggelsesvåpen, inkludert kjernevåpen 191 

 Internasjonalt forbud mot militære drapsdroner og helautomatiske våpensystemer. 192 
 193 
 194 

Folkerett 195 
Verdens stater har ulike interesser og makt er ulikt fordelt. Derfor er det viktig å bygge et 196 
effektivt og forutsigbart system som verner alle stater likt. På samme måte rettssystemet skal 197 

verne individer likt uansett sosial, kulturell og etnisk bakgrunn trenger vi et folkerettslig 198 
system som kan sikre stater et likt vern. Dette systemet har vært i utvikling i lang tid, men 199 
viser seg ikke å være effektivt nok for å bygge fred. Grunnen til dette er at systemet mangler 200 

klart definerbare regler og det mangler på staters vilje til å utvikle systemet.  201 
 202 
Folkeretten bygger sin legitimitet på at stater følger og gjennom praksis utvikler systemet. For 203 
å bidra til denne utviklingen må Norge være best i å følge folkeretten, men også være villig til 204 

å stevne inn andre stater i større grad for dagens organer. Folkeretten innenfor FN-systemet er 205 
bygget opp av at en stat må fremme sak mot en annen. Dette gjør at diplomatiske relasjoner 206 

hindrer en effektiv håndhevelse av folkeretten. For å sikre et mindre politisert system bør 207 
kvalifiserte ideelle organisasjoner kunne fremme saker for FN-domstolen. Dette vil medføre 208 

et sterkere vern for enkeltindivider og øke saksmengden til FNs internasjonale domstol, og 209 
forplikte stater til å øke sitt bidrag til FN-systemet.  210 
 211 

Styrking av folkerettsystemet krever at stater oppgir noe suverenitet til et overnasjonalt 212 
system lignende den Europeiske menneskerettighetsdomstol. Et overnasjonalt organ 213 

forutsetter gjennomsiktighet og demokratisk legitimitet, et slikt system må ikke flytte makt 214 
vekk fra folk, men være et sikkerhetsnett. For å styrke legitimiteten til folkerettsystemet 215 

trenger vi flere ad-hoc domstoler etter konflikter for å straffe brudd på menneskerettighetene. 216 
  217 

SUs krav: 218 
 Opprette flere uavhengige ad-hoc domstoler etter konflikter 219 
 At FN har hyppigere og tettere oppfølging av land, og mulighet for økonomiske 220 

sanksjoner.  221 
 At ideelle organisasjoner kan fremme saker for International Court of Justice 222 

 223 

Diplomati 224 

Norge er et lite land i en stor verden, men har vist seg å ha et stort potensiale som 225 
fredsmekler. Vi ser land ofte strekker seg langt om de møter hverandre med respekt i samtaler 226 
og inngå kompromisser. Dette er en effektiv måte å bygge fred. SU ønsker at Norge skal ha 227 
en fremtredende rolle i å utvikle arenaene internasjonalt for diplomatiske samtaler.  228 

 229 
Den tradisjonelle konflikten mellom stater har hatt en betraktelig nedgang. Samtidig ser vi 230 
stadig interne konflikter i stater. Stater skjuler interne konfliktene bak at det er internt 231 
anliggende. Som internasjonale feminister og sosialister strekker vår solidaritet seg lenger enn 232 
landegrensene og vi må aktivt fordømme staters overgrep mot sin egen befolkning. Derfor må 233 

vi øke presset på staters interne konflikter for å finne fredelige løsninger og bygge stabile 234 
samfunn som gir grobunn for demokratiske bevegelser. For at preventivt diplomati skal 235 
fungere må bruken av tidlige varslingssystemer økes, vi må bidra til fredsavtaler som tar 236 
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hensyn til alle aktører, støtte forsoningsprosesser og bidra til å legge forholdene til rette for 237 

fordeling av makt og ressurser. Mekling handler om å ha dialog med alle relevante parter i 238 
konflikten. Som fredsaktører må vi gå i dialog og bruke diplomatiet aktivt i stedet for å ty til 239 
våpen. 240 

SUs krav: 241 

 Enhver norsk tilrettelegging av dialog må basere seg på lokal eierskap til prosessen.  242 
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Mennesker på flukt  243 

Vi er i en humanitær krise. Det er fordi millioner flykter fra krig, elendighet, og lider en 244 
enorm nød. Tusenvis av mennesker har druknet i Middelhavet i håp om å skape et liv for seg 245 

selv og familien. Det er nærområdene som tar imot flest flyktninger og 86% av flyktningene 246 
befinner seg i utviklingsland. Det er ikke i Europa som er offeret i flyktningkrisa, men Europa 247 
har en solidaritetskrise.  248 
 249 

Nærområdene og andre flyktningleirer  250 

Store flyktningleirer blir glemt og forsømt av rike land, som er mer opptatt av å passe på sin 251 
egen grense. FNs humanitære organisasjoner er omtrent blakke, for eksempel ble FNs 252 
matrasjoner til flyktningleirer kuttet med en tredjedel og helsestasjoner må stenge. Veldig 253 
mange av de som bor i flyktningleir får ikke sine grunnleggende behov og 254 

menneskerettigheter oppfylt. Her er minoritetsgrupper særlig sårbare, og kvinner og barn 255 
lever ofte under svært usikre forhold. Ingen skal måtte vokse opp i flyktningleir, men de rike 256 
delene av verden snur ryggen til, kutter i bevilgningene og nekter å ta imot kvoteflyktninger.  257 

 258 

Migrasjon og grenser 259 

Nesten alle land i Europa driver med en ulovlig avskrekkingspolitikk ovenfor asylsøkere. Det 260 

er fordi man ønsker en åpen grense internt og en stengt grense eksternt. Etter Dublin-avtalens 261 
kollaps har europeiske land blitt mer opptatt av sin egen landegrense enn å verne om 262 

mennesker på flukt. Dette er spesielt synlig i Frontex-operasjonene, som handler om 263 
grensekontroll, ikke om å redde liv.  264 

 265 

Retten til å søke asyl 266 

Selve asylretten brytes mange steder og er under sterkt press. I artikkel 14 i 267 
verdenserklæringen står det at ”enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot 268 

forfølgelse.” Denne retten umuliggjøres for mange, fordi det bygges fysiske og juridiske 269 
stengsler som hindrer mennesker i å bruke sin rett til å søke asyl. Retten til asyl blir 270 

innskrenket fordi land ikke ønsker å ta imot flyktninger. Innvandringsdebatten handler i alt for 271 
liten grad om hvordan man kan sikre retten til liv, derfor er det viktig at menneskerettighetene 272 
blir sett i sammenheng med retten til å søke asyl.  273 
 274 

Menneskesmugling 275 

Fordi det ikke finnes lovlige veier inn til Europa, ser mange seg nødt til å benytte seg av 276 

menneskesmuglere. Alt for ofte er dette å betale for sin egen død. Dette sier noe om hvor 277 
alvorlig situasjonen deres er. Det kan koste titusenvis av kroner, noe som betyr at de mest 278 
fattige må bli igjen. Valget man har kan stå mellom å være igjen og risikere å dø, og selge alt 279 
man har og håpe man ikke dør på veien til Europa. Menneskesmugling har blitt en 280 

milliardindustri, og det er europeiske myndigheter sin feil at menneskesmuglere kan utnytte 281 
mennesker på flukt. 282 

 283 

Et nytt og rettferdig asylsystem 284 

Verden klarer ikke i dag å verne om rettighetene til mennesker på flukt. Hovedproblemet er at 285 
man ikke klarer å fordele flyktninger mellom seg og at det ikke er en rettferdig finansiering av 286 
flyktninghjelp og system for å sikre at menneskerettighetene blir oppfylt. I Europa er det 5 287 
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land som behandler 70% av asylsøknadene. En rettferdig fordeling av flyktninger er derfor et 288 

viktig tiltak for å hindre fremmedfrykt og rasisme.  289 
 290 
Det må eksistere lovlige måter å migrere på. Sosialistisk Ungdom er ufravikelige forkjempere 291 

for at menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen skal følges. For å sikre det må man 292 
håndtere flyktningsituasjonen på en annen måte.  293 
 294 
Det må åpnes for å søke asyl via FN-institusjoners utestasjoner. FN-leirene, 295 
søknadsbehandlingen og andre deler av infrastrukturen må bygges opp drastisk. FN må videre 296 

få mandat til å behandle asylsøknader og fordele de mellom trygge land. Det må opprettes en 297 
global mekanisme, med en rettferdig fordelingsnøkkel som tar hensyn til faktorer som 298 
innbyggertall og landets økonomi, som kan fordele kvoteflyktninger. Å følge 299 
flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene kan ikke være noe stater uten videre kan 300 

velge å droppe, men er en plikt man har som land. 301 
 302 
Gjennom et forpliktende kvotesystem vil presset på nærområder dempes og sikre trygge 303 

reiseruter for flyktninger. Målet må være å bygge opp et effektivt system der hovedregelen er 304 
at mennesker søker asyl gjennom FN-systemet. System vil aldri kunne bli perfekt og derfor er 305 
det viktig å sikre retten til å syke asyl på grensen til andre stater. Mange stater tar ikke 306 
flyktninger på alvor før de befinner seg på grensen. Å søke asyl på grensen vil være den siste 307 

sikkerhetsventilen for mennesker på flukt og tvinger stater til å forholde seg til realiteten. 308 
 309 

SUs krav: 310 
 Vern av retten til å søke asyl 311 
 Norske myndigheter skal til enhver tid følge FNs anbefalinger for en forsvarlig asyl- 312 

og innvandringspolitikk som minstestandard, særskilt i forhold som angår barns behov 313 

og rettigheter. 314 
 Det må finnes trygge og lovlige måter å migrere på, så menneskesmuglingen tar slutt 315 
 Bygge opp FNs kapasitet og myndighet til å behandle og fordele flyktninger, med en 316 

global fordelingsnøkkel alle trygge land plikter å følge 317 
 318 

Kvinner på flukt 319 

Kvinner på flukt er særlig sårbare nettopp fordi de er kvinner. I mange land blir svært unge 320 

jenter giftet bort fordi familien deres ikke klarer å ta vare på dem og tror de er tryggere som 321 
gift. Seksuell vold brukes som våpen i krig, for å kontrollere kvinner eller skremme dem vekk 322 
fra et strategisk område. Det er blant annet en del av overlagte strategiske militære planer. 323 
Tabuet for å snakke om voldtekt og seksuell trakassering er stort, og det er skambelagt å være 324 
et offer for overgrep. Det gjør at det er store mørketall. Langs fluktruter blir også kvinner 325 

systematisk utsatt for vold og overgrep, det kan være fra menneskesmuglere, grensevakter 326 
eller andre flyktninger. Europeiske land strammer også inn på asylpolitikken, noe som bidrar 327 

til at enda stadig flere kvinner og barn tvinges ut på en farlig flukt, fordi de ikke kan vente på 328 
familiegjenforening.  329 
 330 
SUs krav: 331 

 Øke støtten til organisasjoner som bistår mennesker på flukt.  332 

 Trygge overnattingsplasser og gode sanitærforhold. 333 
 Forsvar av retten til familiegjenforening. 334 

 335 
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Klimaflyktninger 336 

Allerede er flere på flukt på grunn av klimaendringer enn fra krig. I følge FNs klimapanel 337 
anslås det at minst 200 millioner mennesker kommer til å bli drevet på flukt på grunn av 338 
klimaendringer dette århundret. Klimaflyktninger har ikke krav på internasjonal beskyttelse. 339 
Veldig ofte er klimaflyktninger internt fordrevne, og myndighetene skal ta ansvar for å passe 340 

på dem, men i mange land skjer ikke dette. Dersom de krysser en landegrense blir de regnet 341 
som økonomiske migranter, fordi flyktningkonvensjonen ikke omfatter klimaflyktninger.  Vi 342 
vet at klimaendringer rammer urettferdig, og de mest fattige er både mest utsatt og har minst 343 
beredskapsevne til å håndtere klimaendringene. God klimapolitikk er derfor nødvendig for å 344 
forebygge å drive mennesker på flukt i framtiden.  345 

 346 
SUs krav: 347 

 Klimaflyktninger skal kunne få opphold på humanitært grunnlag i Norge. 348 

 En tilleggsprotokoll til flyktningkonvensjonen om klimaflyktninger og internt 349 
fordrevne flyktninger. 350 

 351 

Menneskehandel og moderne slaveri  352 
Det er anslått at det finnes over 35 millioner slaver i verden i dag, og over 500.000 av dem 353 

befinner seg i Europa. Dette er ofte mennesker som er ofre for menneskehandel eller er 354 
illegale innvandrere. Trafficking er en av verdens største og mest inntjenende industrier, og 355 

rammer fattige kvinner systematisk. Det gjør at man er svært sårbar for utnyttelse i 356 
arbeidslivet og mange lever som sexslaver. På verdensbasis har tallet på antall slaver aldri 357 

vært høyere.  358 

 359 

SUs forslag: 360 

 At Norge jobber for en internasjonal sexkjøpslov  361 
 Øke støtten til hjelpetiltak for ofre for trafficking og prostitusjon.  362 
 Gi opphold på humanitært grunnlag til ofre for menneskehandel og trafficing.  363 

 Øke støtten til politiets etterforskning av menneskehandel.  364 
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Demokrati og menneskerettigheter 365 

 366 
Menneskerettigheter er ukrenkelige og universelle. Menneskerettighetene er kritisert for å 367 

være basert på vestlige verdier, men Sosialistisk Ungdom mener at de uttrykker helt 368 
grunnleggende rettigheter alle mennesker burde ha. Samtidig er det viktig at den vestlige 369 
verden også tar selvkritikk for brudd på menneskerettene, og ikke bare bruker de for å 370 
kritisere andre land.  371 

 372 

Demokrati innebærer mye mer enn et valg av representanter i ny og ne. SU vil ha et 373 
sosialistisk folkestyre som gir mer makt til vanlige folk. Nesten halve verdens befolkning er 374 
under 25 år. Likevel er unge underrepresentert i alle demokratiske organer verden over. Vi 375 
lever i et kapitalistisk samfunn som setter penger høyere enn folkestyre. De tre største 376 

industriene i verden er våpen, narkotika og menneskesmugling. Vi vil at folket skal bestemme 377 

over pengene, ikke omvendt. Når folk aktivt må ta avgjørelser om det som påvirker ens eget 378 
liv, lokalsamfunnet og landet sitt vil de ta avgjørelser som er bedre for folk og miljø enn de 379 

avgjørelsene pengemakta ville tatt.  380 

 381 

Det økonomiske systemet 382 
Den svarte økonomien i verden krenker folkestyret. Mafiavirksomhet og organisert 383 
kriminalitet har fått en stor innvirkning på verdensøkonomien og forderver demokratier. 384 
Mafiaen har blitt en økonomisk stormakt, og har mer penger enn mange stater.  385 

Korrupsjon er et gigantisk problem for verden, og bare i EU anslår man at man taper tusen 386 
milliarder kroner til korrupsjon i året.  387 

 388 
Verdens 62 rikeste mennesker eier like mye som 3,6 milliarder av de fattigste menneskene i 389 

verden. Disse få menneskene kommer aldri til å kjempe for kvinnefrigjøring, sosial 390 
rettferdighet og mot klimaendringer. Den vanvittige maktkonsentrasjonen i verden ødelegger 391 
for folkestyre og menneskerettigheter. 392 

 393 
Lobbyvirksomheten som skjer i politiske institusjoner er udemokratisk. Folk har rett til å vite 394 

hva politikerne driver med mellom valgene, og hvem de lar seg påvirke av.  395 
Transparency International har gjort en opptelling av lobbymøtene med EU-kommisjonen i 396 
perioden desember 2014 til juni i år. Den viser at kommisjonens byråkrater hadde 4318 397 
lobbymøter. Det store flertallet var rene bedriftsmøter som utgjorde 75 prosent. SU vil ha 398 

politikere som er representanter for folket, ikke som kun skal ivareta pengemakten sine 399 
interesser.  400 
 401 

Kvinners rettigheter 402 
Menneskerettighetsbrudd ovenfor kvinner er også dramatiske. Verdens helseorganisasjon har 403 
fastslått at menns vold i parforhold påvirker 30% av kvinnene i verden, og at vold mot 404 
kvinner og barn i hjemmet dreper flere langt flere enn verdens kriger. Omtrent 70% av 405 
verdens fattigste er kvinner. At kvinner ikke har lik rett til utdanning gir dem dårligere 406 

forutsettninger enn menn til å få bestemme over eget liv.  407 

 408 

Kvinner er i mye mindre grad enn menn representert i den formelle politikken, det vil si i 409 
partier, parlamenter og regjering. SU mener at et land ikke er demokratisk dersom halvparten 410 

av befolkningen blir holdt utenfor. De fleste av kvinnene som har fått topposisjoner har blitt 411 
valgt gjennom demokratiske former, men demokrati fører ikke automatisk til flere kvinner i 412 
politikken. Sosioøkonomiske, kulturelle og politiske forhold har stor betydning for om 413 
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kvinner blir valgt. Holdningen man har ovenfor kvinner er veldig viktig, og utdanning for 414 

kvinner er viktig for at de skal være kvalifiserte nok til å bli valgt. Analfabetisme er dermed 415 
en viktig årsak til at kvinner har mindre mulighet til å ytre seg og delta i demokratiske 416 
organer. Dessuten driver kvinner dobbeltarbeid, da de ofte også har ansvar for barn og hjem, 417 

noe som både skaper en tidsklemme og opprettholder kjønnsrollene.  418 
 419 
SU står alltid i solidaritet med kvinnebevegelser som kjemper for frigjøring fra patriarkatet.  420 
 421 
SUs krav:  422 

 Økt støtte til kvinneorganisasjoner, blant annet gjennom å øremerke minst 30% av 423 
bistandsbudsjettsetet til likestillingstiltak 424 

 Kvinner må alltid ha samme politiske, sosiale og økonomiske rettighetene som menn. 425 

 Et prinsipp for at land skal bli ansett som demokratier er at valgordningene er åpne for 426 
kvinner.  427 
 428 

Ytringsfrihet 429 

Å være journalist er et livsfarlig yrke. I Mexico er det å ytre kritiske meninger om statsledere 430 

veldig farlig. EU diskuterer et internettdirektiv, der store selskaper kan kjøpe opp 431 
nettkapasiteten i et område. Det finnes noen få, enorme mediemoguler som eier nesten alt av 432 
aviser og TV-stasjoner på verdensbasis og i land, og tjener ekstremt mye penger på det. De 433 
har alt for mye makt over hvilken informasjon som blir tilgjengelig i samfunnet. Dette er 434 

kapitalismens inntog på nettet. Like ille er det at stater sensurerer og driver propaganda i 435 
aviser, tv og på internett, Nord-Korea og Russland er gode eksempler på dette. Den gravende 436 

journalistikken er også under press, fordi den ikke blir tilstrekkelig finansiert. Når retten til å 437 
formidle det man tenker blir brutt eller hindret er det er rå misbruk av makt.  438 

 439 
SUs krav: 440 

 En større del av bistandsbudsjettet må gå til å sikre presse- og ytringsfrihet.  441 
 De store mediemogulene må utfordres, blant annet gjennom at myndigheter har et 442 

finansieringsansvar for uavhengig journalistikk.  443 

 Norge må i mye større grad fordømme land som fengsler mennesker på grunn av deres 444 
ytringer og vurdere økonomiske sanksjoner.  445 

 Det åpnes for at politiske dissidenter kan søke asyl på ambassader  446 

 447 

Masseovervåkning 448 
Edward Snowden har satt i gang en ny debatt om den massive, hemmelige overvåkningen i 449 

verdenssamfunnet. Dersom folk ikke vet hva som skjer, får man ikke en politisk debatt. 450 

Derfor har steder som WikiLeaks bidratt til mer demokratisk kontroll over politikken. 451 

Selskaper, myndigheter og etterretningsvirksomheter driver en altomfattende overvåkning. 452 
For å legitimere det fremhever noen at de ikke har noe å skjule, derfor er overvåkning greit. 453 
Da har man ikke tatt innover seg at fredelige aktivister og demokratiforkjempere faktisk har 454 
noe å skjule, fordi informasjonen om dem kan brukes til trusler som dødsstraff og livstid i 455 
fengsel. Private aktører har i stor skala begynt å samle og lagre informasjon om personer. 456 

Tilgang på internett har vært et viktig skritt i en mer demokratisk retning, men 457 
masseovervåkning har blitt en av dagens største trusler mot ytringsfriheten.  458 
 459 
SUs krav: 460 

 Det skal være en mye større åpenhet om politiske vedtak og budsjetter 461 
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 Norge må stå opp for personvernet for sine borgere, og nekte andre land å drive 462 

overvåkning av oss. 463 
 Norge må være en frihavn for varslere og garantere at de ikke blir utlevert. 464 
 Som statsborgere og verdensborgere må man ha rett til innsyn i hva som lagres av 465 

informasjon om seg selv, spesielt av private aktører. 466 
 Styrke datatilsynet.  467 
 Kun politi og sikkerhetstjeneste skal få drive etterforskning på nett. 468 
 At lover og direktiver som datalagringsdirektivet aldri blir innført i Norge.  469 

 470 

 471 

Okkupasjon og frigjøring 472 
Okkupasjon og annektering av et annet land er et grovt brudd på prinsippet om folkestyre.  473 
Det finnes mange eksempler på okkupasjon i verden, som Palestina og Vest-Sahara, og det er 474 

ofte mange av de samme årsakene og drivkreftene bak, nemlig et ønske om mer makt over 475 
folk, områder, naturressurser og penger. Det driver mennesker på flukt, fordi en okkupant 476 
aldri har som ønske om å skape fred og frihet for dem som bor der. 477 

 478 
Sosialistisk Ungdom slår tydelig fast vår solidaritet med folkelige frigjøringsbevegelser mot 479 
undertrykking. Det er heller ikke opp til oss å dømme hvorvidt eventuell bevæpnet kamp er 480 
feil middel, men vi har et urokkelig forsvar for menneskerettighetene uansett hvem som skulle 481 

bryte dem.  482 
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Internasjonalt samarbeid  483 

Vår solidaritet kjenner ingen landegrenser, ingen kjønn og ingen religioner. Alle mennesker er 484 
født frie og skal ha like muligheter til å leve gode liv. For å sikre enkeltmennesket trenger 485 

man fellesskap som verner om individets frihet. Internasjonal politikk virker ofte fjern fra 486 
folks hverdag, men med klimakrisen som en trussel mot hele menneskeheten er samarbeid på 487 
tvers av landegrensene viktigere enn på lenge. Det finnes ingen dårlig fred eller god krig. 488 
Derfor må målet alltid være å skape en verden fri for krig, vold og ødeleggelse. Vårt viktigste 489 
verktøy er dialog. Vi skal aldri tillate brudd på menneskerettigheter, store miljøødeleggelser 490 

eller annet som truer menneskers livsgrunnlag. 491 
 492 

Forente Nasjoner (FN) 493 

FN spiller i dag en viktig rolle i verden både i utviklings- og fredsarbeidet, men også i 494 

kampen for arbeiderrettigheter og likestilling. I Generalforsamlingen stiller hvert land med en 495 
stemme. Det betyr i teorien at folket i Norge har mye mer å si enn folket i USA. Samtidig gir 496 
dette en mer rettferdig stemmefordeling enn for eksempel WTO som opererer med en stemme 497 

per dollar. I dag har Sikkerhetsrådets forrang for vedtak gjort i Generalforsamlingen. Dette 498 
mener vi skal endres til at Generalforsamlingen med kvalifisert flertall kan overkjøre 499 
Sikkerhetsrådet. Menneskerettighetene skal alltid ligge til grunn og FN bør få reelle 500 
sanksjonsmuligheter overfor land som bryter konvensjoner, resolusjoner og 501 

menneskerettighetene. Konvensjoner og resolusjoner står i dag juridisk svakt, men er likevel 502 
viktige verktøy i kampen for en bedre verden. Prosessene i FN bør foregå for åpne dører og gi 503 

sivilsamfunnet mulighet til medvirkning gjennom blant annet høringsrunder.  504 
 505 
Sikkerhetsrådet ble nedsatt i en tid da verden så annerledes ut enn i dag, men spiller fortsatt en 506 

sentral rolle i å bevare verdensfreden. Rådets fem faste medlemmer USA, Russland, Kina, 507 

Frankrike og Storbritannia har alle vetorett. Dette fordi sikkerhetsrådet er det eneste FN-508 
organet med myndighet til å benytte militærmakt. Vetoretten bidrar til å holde forholdet 509 
mellom blant annet USA og Russland i sjakk og er dermed viktig for å unngå en ny stor krig. 510 

Samtidig er det problematisk at vestlige stater er overrepresentert og at to verdensdeler står 511 
uten makt i rådet, derfor mener vi det bør være mulig å endre sikkerhetsrådets faste 512 

medlemmer. Vi ønsker å videreføre sikkerhetsrådet da vi mener det er viktig at FN har et 513 
organ som kan behandle hastesaker på kort varsel men at vetoretten skal kunne overstyres 514 

dersom 14 av de resterende medlemmene ønsker det.  515 
 516 
FN har mange organisasjoner og fond som jobber for en bedre verden. Samtidig er det FN 517 
som har ansvaret for å organisere viktige internasjonale forhandlinger som 518 
klimaforhandlingene. Klimaforhandlingene i Paris resulterte i en avtale med ønsket mål om 519 

kun 1,5 grad oppvarming og mål om maksimum 2 grader. De største kuttene må tas av oss 520 
som har brukt naturens ressurser på bekostning av klimaet. Derfor er det viktig at Norge tar 521 

sitt internasjonale ansvar og følger opp vedtaket med politikk som kutter i våre 522 
klimagassutslipp.  523 
 524 
SUs krav: 525 

 Styrke FNs rolle i verden.  526 

 At Generalforsamlingen får mulighet til å overprøve sikkerhetsrådet med kvalifisert 527 
flertall.  528 

 At veto i sikkerhetsrådet kan overprøves ved 14 stemmer mot.  529 
 Jobbe for at Norge blir en kraft i verden for kvinnerettigheter og klimakutt.  530 
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Regionale samarbeid 531 

Regionale samarbeid får stadig en viktigere rolle i særlig vestlige land. I Europa har EU gått 532 
fra å være en kull- og stålunion til å bli en union som samarbeider om så godt som alt på et 533 
mellom- og overstatlig nivå. EUs oppbygging er grunnleggende udemokratisk og det er et mål 534 
at mest mulig skal vedtas ved konsensus, altså enstemmig. Europaparlamentet er unionens 535 

eneste folkevalgte organ, men parlamentarikerne står uten rett til å fremme egne forslag og 536 
EU stemmer i blokk internasjonalt. Konsensusjaget gjør at formuleringene i lovtekster blir 537 
vage slik at de må prøves for domstolen da det raskt oppstår ulike tolkninger. På den måten 538 
flyttes makten enda lenger vekk fra folkevalgte og over til rettsvesenet. 539 
 540 

Det norske folk har sagt nei til norsk EU-medlemskap i to folkeavstemminger. Dette har gitt 541 
oss muligheter til å styre viktige politikkområder selv. Under finanskrisen i 2008-09 var 542 
motkonjunkturpolitikken ført av den rødgrønne regjeringen hovedårsaken til at Norge kom 543 

gjennom krisen med lav arbeidsledighet. Muligheten til å forvalte eget lands økonomiske 544 
politikk er en viktig demokratisk rettighet. Sosialistisk Ungdom er for samarbeid i Europa, 545 
men mener EU har demokratiske underskudd som gjør det uforsvarlig å melde Norge inn.  546 
 547 

Det nordiske råd er et samarbeid mellom de nordiske landene. Vi mener dette samarbeidet må 548 
bli tettere da verdien av at Norden står sammen er høy. Velferdsstatene er under stadig press 549 
fra handelsavtaler og skatteunndragelse. Et nordisk forsvarssamarbeid vil kunne erstatte 550 
NATO dersom vi legger et godt grunnlag nå. Men med for tett integrasjon vil vi kunne 551 
risikere å undergrave vårt sterke lokaldemokrati og nærheten til demokratiske beslutninger. 552 
 553 
SUs krav:  554 

 Holde Norge utenfor EU. 555 

 Jobbe for et tettere samarbeid blant de nordiske landene.  556 



18 
 

Global kapitalisme 557 

Verdens handelsorganisasjon, WTO, legger mange føringer for hvordan handelen skal foregå 558 
og jobber for økt frihandel. Etter utviklingslandene begynte å samarbeide har de klart å sette 559 

noen stoppere for liberaliseringen i WTO, noe som har ført til at stadig større handelsavtaler 560 
framforhandles utenfor. Verdenshandelen har aldri fungert som et utjevnende tiltak mellom 561 
fattig og rik, men har gått på bekostning av fattige staters utviklingsmuligheter. I tillegg har 562 
utviklingslandene hatt få muligheter til å ta plass i WTO hvor én amerikansk dollar gir én 563 
stemme. Sosialistisk Ungdom mener det er viktig med en felles arena for å legge premissene 564 

for verdenshandelen. Vi vil erstatte dagens WTO med en handelsorganisasjon som fremmer 565 
rettferdig handel, framfor frihandel.  566 
 567 

Handelsavtaler 568 

Det finnes over tusen ulike handelsavtaler i verden i dag som regulerer ulike typer handel. Det 569 
de har til felles er målet om å fjerne handelshindringer. Slike hindringer er toll, miljø og 570 
forbruker- og arbeiderrettigheter. Avtalene forhandles bak lukkede dører, noe som fører til at 571 

sivilsamfunnet ikke får påvirke. I mange tilfeller blir også folkevalgte holdt utenfor. Samtidig 572 
inviteres storkapitalen inn for å påvirke. Konsekvensene av denne forhandlingsformen er 573 
mange. Kapitalistene tjener på avtalene, mens vanlige folk får svakere rettigheter og færre 574 
påvirkningsmuligheter. Sosialistisk Ungdom mener forhandlinger må skje i åpenhet.  575 

 576 
Avtalene er ofte dynamiske, det vil si at de utvikles over tid til å gjelde flere områder eller gå 577 

lengre enn de i original avtaletekst skulle. Selv om EØS-avtalen er en særegen avtale gir 578 
utvidelsene av den et tegn på hvor stor forskjell det kan bli mellom original avtale og 579 
realitetene etter ikrafttredelse. Et viktig premiss i noen avtaler er bestebehandlingsprinsippet. 580 

Det betyr at dersom vi inngår en handelsavtale med et fattig land og gir tollfrihet på 581 

ubehandlede meieriprodukter vil dette automatisk gjelde alle EØS-land da avtalen inneholder 582 
dette prinsippet. På den måten vil vi aldri kunne gi fattige land mer gunstige handelsvilkår enn 583 
i EØS. 584 

 585 
Multinasjonale selskaper tjener godt på den frie flyten handelsavtalene skaper. Gjennom økt 586 

liberalisering blir det lettere å drive store selskap på tvers av landegrenser. Medaljens bakside 587 
får vanlige folk. Få reguleringer på matvarer skaper dårligere helse, ingen arbeiderrettigheter 588 

fører i verste fall til død og miljøet ødelegges uten reguleringer. I tillegg kommer den massive 589 
kapitalflukten som gjør verdens rikeste enda rikere, samtidig som flere blir fattigere.  590 
 591 
Alle handelsavtaler inneholder sanksjonsmuligheter ved brudd på avtalen. Hvorvidt det har 592 
vært brudd på avtalen avgjøres av en domstol. Med stat-stat-tvisteløsningen utpeker hvert 593 

medlemsland en fast, uavhengig dommer. Et eksempel på dette er EFTA-domstolen som 594 
dømmer i EØS-saker. I domstolen er det dommere som utpekes av hvert medlemsland for fem 595 

år av gangen. Man sikrer uavhengigheten ved at stater ikke får muligheten til å shoppe 596 
dommere fra sak til sak. Med investor-stat-tvisteløsning utpekes dommeren av storkapitalen 597 
selv. Dommerne er ikke uavhengige da deres lønn avgjøres av saksgangen. Denne løsningen 598 
gir selskaper mulighet til å saksøke stater for tap av fremtidig kapital. Det betyr at alle nye 599 
reguleringer, nye miljøstandarder, økt lønn og lignende kan bli ulovlig. Effekten av en slik 600 

tvisteløsning er at politikere ikke tør stille krav til kapitalistene og at folket får mindre makt.  601 
 602 
Sosialistisk Ungdom mener det er på tide med en omfattende endring av verdenshandelen. 603 
Handel er nødvendig da ikke alle land har muligheten til å produsere alt selv. På sitt beste 604 
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bidrar handel til utjevning av sosiale forskjeller og kommer hele befolkningen til gode. 605 

Rettferdig verdenshandel vil gi land muligheter til å beskytte viktige næringer og er 606 
bærekraftig. Det forutsetter at varer får pris basert på realverdi, ikke markedsverdi, og at land 607 
har mulighet til å sanksjonere ved brudd på rettighetene. Derfor vil Sosialistisk Ungdom at 608 

Norge tar initiativ til å erstatte WTO med en ny handelsorganisasjon underlagt FN. 609 
 610 
SUs krav:  611 

 Erstatte EØS-avtalen med en rettferdig handelsavtale.  612 
 Erstatte WTO med en organisasjon som fremmer rettferdig verdenshandel underlagt 613 

FN.  614 
 At handel skal komme befolkningen til gode.  615 
 Ha handelsavtaler med sanksjonsmuligheter ved brudd på menneskerettigheter og 616 

miljøkriminalitet. 617 

 Forby investor-stat-tvisteløsninger. 618 
 619 

Skatt og finans 620 

Skatteparadis truer rettferdigheten. Store multinasjonale selskaper ansetter egne 621 
skatteplanleggere for å finne alle smutthull i loven til å flytte penger uten å betale skatt. Med 622 
selskapsstrukturer så kompliserte at det er umulig for en stat alene å få oversikt flyttes penger 623 
ved hjelp av blant annet internprising til skatteparadis hvor de slipper å betale skatt. På denne 624 

måten unndras mange milliarder hvert eneste år. Kampen mot skatteparadis er komplisert da 625 
OECDs definisjon er såpass rund at man enkelt kan unngå den. Derfor er det viktig å få en 626 

felles definisjon av skatteparadis som er vanntett.  627 
 628 
Skatteflyktninger er den eneste typen flyktninger som truer velferdsstaten. På grunn av 629 

skatteparadisene må folk betale mer skatt i framtiden for å opprettholde og videreutvikle 630 

velferdsstaten. Sosialistisk Ungdom mener Norge skal være et foregangsland for global 631 
skatterettferdighet. Land-for-land-rapportering må bli et krav til alle selskap som leverer 632 
tjenester til det offentlige og til selskap registrert i Norge. Neste steg er å få på plass en avtale 633 

som sikrer automatisk utveksling mellom stater om formue og inntekt for selskap, samt å få 634 
på plass et enhetlig skattegrunnlag. Det vil sørge for at selskaper skattelegges ut fra hvor mye 635 

de har tjent totalt, fordelt på aktiviteten i de ulike statene. På den måten tetter vi smutthullene.  636 
 637 

VISA anslo i 2013 at tilsvarende 14 % av hele Norges BNP eksisterer svart i landet. 638 
Narkotikahandel, menneskehandel og svart arbeid utgjør store deler av dette. Krigen mot 639 
narkotika koster liv, kvinner og barn blir tatt til gissel som sexslaver og gjennom EØS-avtalen 640 
har svart arbeid i Norge eksplodert. Norge må fortsette kampen mot svart økonomi i verden 641 
ved at blant annet Økokrim sikres nok ressurser.  642 

 643 
SUs krav: 644 

 Jobbe for en vanntett definisjon av skatteparadis.  645 
 Innføre land-til-land-rapportering 646 
 Jobbe for en global avtale som sikrer automatisk informasjonsutveksling om formue 647 

og inntekt for selskaper mellom stater. 648 
 Enhetlig skattegrunnlag over hele verden.  649 

 Sikre Økokrim nok ressurser til å bekjempe svart økonomi. 650 
 651 
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Multinasjonale selskaper 652 

Gjennom multinasjonale selskaper har noen få mennesker mulighet til å sikre seg makt over 653 
store deler av verdens ressurser. For hvert tiår blir makten mer konsentrert. Fordi verdens 654 
ressurser er begrenset, betyr dette at resten får mindre. Disse menneskene har enorm makt 655 
over verdenspolitikken. Selskapene gjør alt i sin makt for å få eie ressursene, stikk i strid med 656 

måten vi har forvaltet ressursene våre i Norge med blant annet hjemfallsretten. Det betyr at 657 
selskaper som kjøper områder kan eie fellesskapets ressurser så lenge de ønsker. På denne 658 
måten er det umulig for et land å komme seg ut av fattigdom ved å la naturressursene komme 659 
alle til gode. Sosialistisk Ungdom vil gjøre demokratisk kontroll av naturressursene til en del 660 
av menneskerettighetene.  661 

 662 
Selskapenes mål er økt profitt. Mange steder driver selskapene rovdrift på folk og miljø for å 663 
sikre egne inntekter. Naturen ødelegges, drikkevann forurenses og i de verste tilfellene fører 664 

dette til død. Urfolk blir drevet på flukt når deres hjem og livsgrunnlag jevnes med jorden til 665 
fordel for selskapenes virksomhet, arbeidere blir syke av farlige arbeidsforhold og barn må 666 
jobbe istedenfor å få utdanning. Lands framtidsutsikter frarøves av denne umenneskelige 667 
måten å drive forretning på. I tillegg ødelegges klimaet av forurensningen det medfører. Vi 668 

ønsker å innføre en global karbonskatt hvor hvert medlemsland krever inn pengene som 669 
overføres til et fond for rettferdig fordeling til klimatiltak. Det er viktig at de som forurenser 670 
tar den økonomiske belastningen det medfører.  671 
 672 
At selskaper opererer i flere land er i utgangspunktet ikke negativt. Problemet oppstår når de 673 
utkonkurrerer andre bedrifter fordi de sniker seg unna skattesystemet, samtidig som de driver 674 
denne rovdriften på folk og miljø i fattige land. Den eneste måten å bekjempe denne typen 675 

kriminalitet på er ved å sikre alle arbeidere rettferdige lønns- og pensjonsvilkår, krav til HMS 676 

og staters eierskap over viktige naturressurser slik at disse kan forvaltes demokratisk.  677 
 678 
SUs krav: 679 

 Sikre demokratisk kontroll over naturressursene ved å gjøre det til en 680 
menneskerettighet. 681 

 Forhindre at multinasjonale selskaper får lov til å drive rovdrift på folk og miljø.  682 
 Innføre en global karbonskatt.  683 

 684 

Arbeidsinnvandring 685 

Arbeidsinnvandring er nødvendig for Norge da vi ikke har nok mennesker til alle 686 

arbeidsplassene. Gjennom EØS-avtalen er det fri flyt av arbeidskraft innad i EØS-området, 687 
mens vi har strenge grenser utad. Dette skaper et skille mellom verdens arbeidere. Kapitalister 688 

utnytter den frie flyten av arbeidskraft i EU til å dumpe lønninger og rettigheter, slik at det 689 
oppstår et A- og B-lag i arbeidslivet. Arbeidsinnvandrere er overrepresentert i arbeidsulykker 690 
på grunn av manglende opplæring og språkbarrierer. Det er helt nødvendig at 691 

arbeidsinnvandrere blir integrert og får språkopplæring. For å sikre dette er vi avhengige av å 692 
vite hvem som er her.  693 

 694 
SUs krav:  695 

 Slå hardt ned på sosial dumping og straffe arbeidsgivere som driver kriminelt.  696 
 At alle arbeidsinnvandrere må søke om tillatelse og behandles likt uavhengig av hvor i 697 

verden de kommer fra.  698 
 Alle innvandrere skal få tilbud om språkopplæring.  699 
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Internasjonal klassekamp og kvinnekamp 700 

Vi må angripe systemene som står i veien for en rettferdig verden og sikre fundamentale 701 
rettigheter for hele verdens befolkning. Fagbevegelsen har bidratt til at flere mennesker får 702 

makt over sin egen hverdag. Det er derfor avgjørende for oss som sosialister å legge opp til 703 
god faglig organisering i alle land. 704 
 705 

Fordeling av ressurser 706 

I et mer globalisert samfunn blir det å framstå attraktive utad ansett som stadig viktigere for 707 
hver enkelt nasjon. Dette fører til at arbeidernes interesser blir nedprioritert til fordel for 708 
næringslivets interesser. Når to land tilbyr tilsvarende eksportvarer og turiststeder, og det 709 
første landet neglisjerer ordentlig lønn og arbeidsforhold for å kunne tilby det billigst mulig, 710 
blir det vanskelig for det andre landet å være konkurransedyktig uten å gjøre det samme. 711 

Derfor er det alarmerende at bare sju prosent av verdens arbeidstagere organisert i frie 712 
fagforeninger. Kapitalismen ødelegger folks liv, og noen er nødt til å stå imot. 713 
 714 

Ulikhet mellom mennesker er en direkte konsekvens av et verdenssamfunn som ikke evner å 715 
fordele mat, varer og penger rettferdig mellom hverandre. Som sosialister utstyrt med en aktiv 716 
rettferdighetsnerve er det lett å kjenne rykninger over det enorme globale klasseskillet der 717 
noen menneskers grådighet og egoisme kommer foran andre menneskers rett til livsgrunnlag. 718 

Det kapitalistiske systemet legger opp til et grenseløst profittjag hvor alt annet kan trosses på 719 
veien. Vi kan ikke tillate at dollar skal være mer verdt enn mennesker og natur. 720 

 721 
Vi må se økonomisk, sosial og politisk ulikhet i sammenheng. Makt følger ressurser. 722 
Autoritære regimer med høy maktkonsentrasjon har ressursene fordelt utover de samme få 723 

hendene. På samme måte vil land med et godt utviklet demokrati og høy folkelig deltagelse 724 

og påvirkningskraft ha ressursene sine jevnere fordelt utover alle innbyggerne sine. Med 725 
andre ord må vi kjempe for økt folkestyre ikke bare fordi det er et poeng i seg selv, men også 726 
fordi bedre fordeling vil komme som en naturlig følge. 727 

 728 
Arbeidernes eierskap over egne produksjonsmidler har alltid vært en del av stammen i den 729 

sosialistiske ideologien fordi det å gi ressursene, og dermed makta, til de som faktisk skaper 730 
verdiene er utjevningspolitikk av beste sort. Det er så enkelt som at et samfunn blir bedre av å 731 

bygges nedenfra og opp. 732 
 733 
SUs krav: 734 

 Mindre tradisjonell bistand og mer økonomisk støtte til fagforeningene og likestilling. 735 
 Ingen bistand til land som ikke kan dokumentere hva pengene tilfaller. 736 

 En FN-konvensjon om etisk produksjon 737 
 At vi slutter å opprettholde ulikhet ved å ta betalt for vår kunnskap via patenter 738 

 739 

Kvinnekamp 740 

Det er et godt stykke igjen til likestilling i Norge, men de fleste land i verden har en enda 741 
lengre vei å gå. I internasjonal klassekamp er det viktig at vi har et feministisk blikk og tenker 742 

spesielt på frigjøring verdens kvinner. I Norge har vi nytt mye suksess nettopp på grunn av 743 
likestilling og høy sysselsetting blant kvinner. Om alle verdens jenter får samme rett til 744 
utdanning som guttene har, kan mange land løftes ut av fattigdom. 745 
 746 
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Uten økonomisk selvstendighet er frigjøring umulig. En stor del av likestillingskampen er 747 

knyttet til å gi kvinner tilgangen til arbeid og eiendom, som de så altfor ofte mangler. At 748 
kvinner tjener egne penger er også positivt for barn, ettersom kvinnene statistisk sett gir en 749 
høyere andel av lønna si til familien enn hva mennene gjør. Hvordan en kvinnes økonomi står 750 

seg er sterkt knyttet til hennes trygghet. Når man ikke eier noe selv er man et lettere offer for 751 
alt fra vold og overgrep til utnytting og misbruk. I tillegg blir man helt avhengig av å få det 752 
man trenger for å leve fra noen andre. Enkelte steder i verden er det derfor heller en regel enn 753 
et unntak at kvinner lever i skadelige ekteskap for å ha råd til livets opphold. 754 
 755 

Grunnleggende rettigheter er noe som bør kunne tas for gitt i vår tid, men for verdens kvinner 756 
må dette fortsatt kjempes aktivt for. Ikke bare på de helt åpenbare feltene rett til å eie noe og 757 
rett til trygghet er veien lang å gå; også de seksuelle og reproduktive rettighetene er viktige, 758 
frigjørende, og dessverre helt fraværende flere steder i verden. Tilgangen på prevensjon er 759 

fraværende og under press i store deler av verden fra konservative krefter. Å forby abort fører 760 
kun til at kvinner presses til å ta illegale og livsfarlige aborter. Sosialistisk Ungdom mener 761 
alle kvinner skal ha rett til å bestemme over egen seksualitet og kropp. 762 

 763 
For at god kvinnepolitikk skal vedtas hjelper det godt at kvinner er representert i organene 764 
hvor slikt bestemmes. På verdensbasis er i dag én av fem parlamentarikere kvinner. 765 
Forskjellig behandling av kjønnene har lett for å oppstå når kjønnsrollene er så sementert. Når 766 

menn og kvinner gjør helt forskjellige ting og stiller helt ulikt i samfunnet åpner det seg 767 
muligheter for å gjøre satsinger på ting som bare angår menn, og neglisjere ting som bare 768 

angår kvinner. Å få flere kvinner inn i høyere stilte posisjoner som tidligere bare har vært 769 
forbeholdt menn er et logisk første steg for å bryte trenden. 770 
 771 

SUs krav: 772 

 At jenter for forrang på skoleplass der de er underrepresentert. 773 
 At kvinner defineres som et selvstendig rettssubjekt over hele verden.  774 
 Opplæring av politi og skoleverk til å identifisere og takle vold i nære relasjoner 775 

 Lovlig rett til å ta abort under godkjente sanitære forhold 776 
 Lovlig rett til å bruke alle godkjente prevensjonsmidler 777 

 Krav i Norges forhandlinger med andre land om bedre kvinnerepresentasjon 778 

 779 

Ta minoriteter på alvor! 780 

Hvor enn det finnes slit blant den brede befolkning, finnes det enda mer slit hos minoritetene. 781 
Selv her hjemme har vi enkelte folkegrupper vi behandler umenneskelig. Enda verre er det i 782 
mindre utviklede land. 783 
 784 

LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og andre skeive er i Norge utsatt 785 
for diskriminering, men i andre deler av verden utsatt for drap. Mange LHBT-personer må 786 

leve hele livet i skjul for å unnslippe konsekvensene som følger av å være seg selv. Også i 787 
vestlige land kan sjefen til en LHBT-person si opp sin ansatt på grunnlag av å ha funnet ut om 788 
vedkommendes legning eller kjønnsidentitet, uten å selv møte konsekvenser for det. Det er 789 
viktig å kjempe mot både grov og mindre grov urettferdighet. 790 
 791 

Store selskaper er villige til å gå stadig lenger for å kapre ressursene de ønsker seg. 792 
Næringslivets interesser går på bekostning av så mangt, herunder menneskelige hensyn som i 793 
rettferdighetens navn burde hatt klar forrang. De som ofte rammes hardest av den ensidige 794 
jakten på kapital er urbefolkningene. De som har gjort seg mest fortjent til eierskapet av 795 
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naturressursene blir selv overkjørt i kampen om dem. Vi er nødt til å kreve at urfolk blir hørt i 796 

alle spørsmål som angår dem, og at deres betraktninger anses som mer kvalifiserte enn andres 797 
ettersom de har alle forutsetninger til å kjenne best til disse spørsmålene. 798 
 799 

Jo mer undertrykkende krefter i en nasjon er, jo farligere er det å kjempe mot dem. Politiske 800 
aktivister risikerer liv og helse idet de står opp mot urettferdighet. Det er helt avgjørende for 801 
resten av befolkningen at noen står opp for deres felles rettigheter. Likevel er belønningen de 802 
møter ofte smertefull. Aktivistene som starter og deltar i viktige folkebevegelser bidrar til å 803 
dra samfunnet sitt framover, men står i fare for å miste sin egen trygghet på veien. Som et 804 

ressurssterkt land bør vi være blant dem som tar imot politiske flyktninger i stor fare. 805 
 806 
En fjerde gruppe mennesker som er lett å marginalisere er menneskene som lever med fysiske 807 
funksjonshemninger og/eller psykiske utviklingshemninger. I den grad man måler en persons 808 

nytteverdi for samfunnet har disse lett for å komme dårlig ut, og myndighetene i enkelte land 809 
evner ikke å hjelpe disse til å skape seg et best mulig liv da de ikke vil være i stand til å være 810 
like produktive. Det er også enkelte land som er såpass fattige at de på ingen måte er i stand 811 

til å prioritere midler til dette. Kapitalismens og patriarketets undertrykkende maktstrukturer 812 
tar mange former og SU tar side med de undertrykte i enhver situasjon.  813 
 814 
SUs krav: 815 

 Økonomiske sanksjoner mot land som tramper over sine minoriteter. 816 
 En helhetlig plan for å spre kunnskap og forståelse rundt LHBTI utarbeidet av FN. 817 

 Et tredje kjønn i pass og andre juridiske dokumenter. 818 
 Jobbe for at flere stater ratifiserer ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter og følger 819 

FNs Urfolkserklæring. 820 

 At politiske flyktninger prioriteres i spørsmål om asylrett.  821 
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Radikal utviklingspolitikk 822 

Mange av tingene vi i vår vestlige hverdag tar for gitt, er ting som andre mennesker bruker all 823 
sin tid på å drømme om og kjempe for. Heldigvis kan vi kjempe kampen med dem. Med våre 824 

ressurser har vi muligheten til å gjøre en forskjell i land som trenger det. Som sosialister og 825 
feminister mener vi at dette er en mulighet vi må gripe, ettersom vårt overordnede mål er et 826 
klasseløst verdenssamfunn der alle kan leve et fritt og trygt liv. 827 
 828 

Utvikling er samarbeid 829 

Det urokkelige hovedmålet med vår utviklingshjelp må være å styrke de enkelte landene vi 830 
hjelper. Likevel er det et poeng i seg selv at flere utviklede, demokratiske, ressurssterke og 831 
selvstendige land vil komme hele verden til gode, ettersom vi alle er tjent med mindre 832 
forskjeller. Ikke for vår egen samvittighets skyld, men også fordi land med likere 833 

utgangspunkt vil ha lettere for å drive samarbeid, handel og erfaringsutveksling med 834 
hverandre. 835 
 836 

Spørsmålet om hvordan utviklingshjelpen skal skje, derimot, har et mye mindre opplagt svar. 837 
Det viktigste hensynet som må tas, men som ofte glemmes bort, er kanskje det som går på å 838 
følge landets egne ønsker, og ikke våre egne. Når vi går inn i et utviklingsprosjekt vi vil støtte 839 
gjør vi oss opp egne tanker på forhånd basert på hva vi allerede er vant med, noe som kan føre 840 

til at vi presser vår egen kultur nedover hodene på de vi prøver å hjelpe. Det er viktig å ikke 841 
overkjøre noen, men heller lytte til alle involverte sine erfaringer og behov. 842 

 843 
En annen viktig faktor for å lykkes med utvikling er å grundig utrede hvor mye støtten 844 
kommer til å hjelpe kontra hvor avhengighetsskapende den eventuelt blir. Å bruke våre 845 

ressurser på tiltak i andre land er meningsløst om de bare blir som puter under armene på de 846 

vi prøver å hjelpe. Landene blir nødt til å ha en medbestemmende rolle i utvelgelsen av 847 
prosjekter for at de skal få et forhold til det, så det blir lettere og mer naturlig for dem å følge 848 
opp selvstendig, uten videre hjelp fra oss. 849 

 850 
SUs krav: 851 

 At det for hver krone som brukes på militære, skal 1,25 NOK brukes til bistand. Det 852 
skal alltid gå minst 1,5% av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand.  853 

 Utviklingshjelp på folket i utviklingslandenes betingelser, i tråd med FNs 854 
Bærekraftsmål 855 

 Gjenreising av utviklingsministerposten 856 
 857 

Utviklingspolitikk som fungerer 858 

Når vi ser på hvor mange utviklingsland som fortsatt finnes, og på hvor mange i-land som har 859 

prøvd å hjelpe dem, er det åpenbart at det ikke finnes noen mirakelkur som løfter land ut av 860 
fattigdom på sekundet. Her er det mye som har blitt prøvd ut, mye som har feilet, noe som har 861 
lykkes, og en del som har lykkes enkelte steder, men ikke overalt. En standardisert 862 
handlingsplan for alle land vil ikke nytte. Tiltak må tilpasses behov. 863 
 864 

Den karikerte versjonen av utviklingshjelp er å gi fattige land en pengesekk hvert år så de kan 865 
klare seg. Dette bør være et skrekkeksempel på hvordan vi skal drive utviklingshjelp. Så lenge 866 
korrupsjon fortsatt er såpass utbredt vil det i mange tilfeller faktisk ha helt motsatt effekt: 867 
gjøre diktatorer enda rikere så de kan herse enda mer med befolkningen som aldri ser noe til 868 
pengesekken. Hjelpen vi gir må tjene en hensikt vi har sett oss ut på forhånd, og være basert 869 
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på et behov vi vet at det aktuelle landet har. Om landet har lave inntekter kan det for eksempel 870 

være lurt å bidra ved å sende skatterådgivere, og om landet sliter med organisering og struktur 871 
kan det være lurt å hjelpe dem med institusjonsbygging. Det er heller ikke alltid den beste 872 
løsningen å gi midlene direkte til staten. Å gi penger til for eksempel fagforeninger eller 873 

sosiale bevegelser kan ofte være en bedre måte å sikre at pengene faktisk når folket. 874 
 875 
Et middel vi hittil har brukt lite i denne sammenhengen er Statens Pensjonsfond Utland, 876 
gjerne kalt oljefondet. Gjennom SPU har vi flere billioner kroner vi kan bruke til å gjøre gode 877 
investeringer, men i dag gjøres investeringene med maksimal profitt tilbake som eneste mål. 878 

Dersom vi heller begynner å bruke SPU som aktiv politisk aktør med etiske og 879 
fremtidsrettede investeringer, gir vi oss selv en bonusmulighet til å bidra til klassekamp og 880 
utvikling i fattige land, også utenfor bistandsbudsjettet. 881 
 882 

SUs krav: 883 
 Institusjonsbygging for å sikre staters selvstendighet og bekjempe utnyttelse 884 
 Pengestøtte til fagforeninger og sivilsamfunn heller enn til statlig hold 885 

 Offentlig støttede utveksling-, stipend-, og erfaringsutvekslingsprogrammer for 886 
sivilsamfunn, som journalister og akademia. 887 

 Oljefondinvesteringer i bedrifter som løfter miljø, kvinner og lavere klasser 888 
 889 

Å bygge et folkestyre 890 

At alle land fører en rettferdig og selvstendig vareproduksjon gir et godt grunnlag for å klare 891 
seg selv. Det bør legges opp til at alle varer som er hensiktsmessige å produsere lokalt, 892 
produseres lokalt. I tillegg til arbeidsplassene som skapes har også dette en betydelig positiv 893 

effekt mot farlige klimautslipp. 894 

 895 
At myndighetene tar seg av flere oppgaver og det private næringsliv tar seg av færre betyr en 896 
bredere offentlig sektor. En bredere offentlig sektor kan bety flere oppgaver underlagt 897 

folkevalgte organer. I tillegg til de åpenbare fordelene ved at offentlig arbeidskraft gir 898 
økonomisk overskudd til staten og ikke til private selskaper, kan man også si at det gir 899 

muligheter for en mer demokratisk måte å utføre oppgavene på. 900 
 901 
Det er en farlig trend at lavinntektsland står for primærnæringene ved å hente ut sine egne 902 
naturressurser uten å få noe særlig for dem, mellominntektsland står for sekundærnæringene 903 

ved å bearbeide disse ressursene og selge dem videre litt dyrere, og høyinntektslandene står 904 
for tertiærnæringene ved å kjøpe de ferdige produktene, markedsføre dem til en ny 905 
kundegruppe og selge dem til konsumenten uten å egentlig skape noen verdier. Mulighet til å 906 

foredle egne ressurser hindrer ressursran, skaper arbeidsplasser, og resulterer i en mer 907 
selvstendig nasjon med mer penger i kassa. 908 
 909 
Hvor mange naturressurser man har spiller liten rolle når man selv ikke får verdiene som 910 

følger med. Da Norge fant olje stilte vi beinharde krav til investorer, noe som sikret oss en 911 
trygg og sterk økonomi i tiår framover. Uten at slike krav stilles, er det en simpel sak for store 912 
multinasjonale selskaper å utnytte fattige land og la dem bli stående igjen på bar bakke. 913 
 914 
SUs krav: 915 

 Råderett over egne ressurser. 916 
 Nasjonalisering for å tilrettelegge viktig industri fordelt over flere land. 917 
 Norge må bidra med kunnskap om å foredle egne ressurser. 918 



26 
 

Forutsetningene for ekte utvikling 919 

Det mangler ikke på oppgaver å ta fatt i når det kommer til utviklingspolitikk. Så mye må 920 
gjøres at det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Kapitalismen tjener på å 921 

kunne utnytte fattige mennesker, derfor vil god utviklingspolitikk være i kjempe i motbakke. 922 
Utviklingspolitikk vil aldri fungere uten kvinnefrigjøring. Vårt forslag er å først få på plass 923 
gode tiltak som av seg selv vil utløse nye gode tiltak. 924 

Hvorfor blir aldri utviklingslandene noe rikere selv om de får massevis av penger i bistand? I 925 

mange tilfeller skyldes det at de fortsatt må betjene gammel gjeld pådratt av diktatorer som 926 
brukte alle pengene på seg selv. Det er grovt urettferdig at dagens befolkningen fortsatt holdes 927 
nede av lån som aldri har kommet dem selv til gode, og omfanget av gjeldskrisene er faktisk 928 
så alvorlig at det i dag går mer penger ut av Afrika enn inn i Afrika. U-landsgjelden sørger for 929 

at regnestykket mellom bistand og gjeld går i minus. Gribbefond er selskaper som kjøper opp 930 
et lands gjeld til en brøkdel av verdien, og deretter krever full tilbakebetaling. Dette viser 931 
hvordan finansverden tjener på å opprettholde fattigdom.  932 

 933 
Selvstendighet er nøkkelen til å klare seg. Når et land alene kan garantere for sin egen 934 
matsikkerhet, helsetjeneste og infrastruktur, er mye gjort. For å sikre disse tre avgjørende 935 
ressursene kan vi bidra med både kunnskap og økonomiske midler, gjennom opplæring av 936 

medisinsk personell, kunnskapsutveksling mellom yrkesgrupper som bønder, og støtte til 937 
utbygging av langsiktig og miljøvennlig infrastruktur.  938 

 939 
SUs krav: 940 

 Betingelsesløs sletting av illegitim ulandsgjeld 941 

 Utvikle matsikkerhet, helsetjeneste og infrastruktur for å skape selvstendighet  942 
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Vi har en verden å vinne! 943 

Verden blir mer utrygg, millioner av mennesker er på flukt, og den grenseløse kapitalismen 944 
utfordrer folkestyret og samler rikdommen på stadig færre hender. Likevel går vi framtiden i 945 

møte med optimisme og håp. Historien gir alltid de progressive sosiale bevegelsene rett. 946 
Jorden er rik, menneskeheten har utviklet fantastisk teknologi, og verden produserer stadig 947 
mer. Dersom verdens rikdom og krefter blir satt til å tjene alle og ikke de få vil fattigdom, 948 
flukt og sult være spøkelser fra fortiden. Dersom alle har nok og folk har makt over sine egne 949 
liv vil krig bli stadig sjeldnere. Dersom vi forvalter naturens ressurser på en bærekraftig måte 950 

vil også framtidige generasjoner kunne dekke sine behov. Derfor er systemskrifte til 951 
sosialistisk folkestyre og feministisk frigjøring nødvendig for å oppnå en rettferdig verden. 952 
 953 
SU peker med dette programmet ut veien til en selvstendig norsk sikkerhetspolitikk og 954 

flytting av makt fra organisasjoner som NATO til FN. Vi viser hvordan vi kan lage trygge 955 
veier for folk på flukt. Vi skisserer opp alternative internasjonale samarbeid som styrket 956 
nordisk samarbeid og foreslår en mer rettferdig verdenshandel. Vi slår fast vår støtte til folks 957 

kamp mot undertrykking i alle former, i alle land. Vi foreslår en ny og radikal 958 
utviklingspolitikk som styrker sivilsamfunnene og fordeler ressurser rettferdig. Alt dette er 959 
viktige steg i retning av en annen, mer rettferdig verden. 960 
 961 

En annen verden er mulig når folk står sammen på tvers av landegrenser. Vår solidaritet er 962 
grenseløs fordi kampene vi står i på forskjellige steder ofte handler om de samme 963 

undertrykkende strukturene og en global fordeling av ressurser. Men vi kan ikke tvinge våre 964 
løsninger ned på andre folk gjennom Norge som stat, vi må heller støtte opp rundt folkelig 965 
kamp og utvikling på folks egne premisser.  966 

 967 

Vi har en verden å vinne, og ingen tid å miste! 968 


