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Forord 
Handlingsprogrammet er et dokument som vedtas på landsmøtet, og som bestemmer 

organisasjonens retning de to neste åra. I handlingsprogrammet avgjøres hvilke store 

prioriteringer Sosialistisk Ungdom skal gjøre i perioden som kommer. Prioriteringene vil 

prege arbeidet i alle ledd av organisasjonen de neste to årene. Prioriteringene påvirker 

hvilke saker organisasjonen ønsker å legge vekt på i ekstern kommunikasjon, og hvilke 

saker organisasjonen skal jobbe for å styrke i seg selv. Nasjonale ledd i organisasjonen og 

fylkeslag skal ha et bevisst forhold til hva som står i handlingsprogrammet, og skal i 

helhet jobbe for å oppfylle hva landsmøtet krever av oss de neste to årene. 

Som sosialister er demokrati helt grunnleggende, også innad i egen organisasjon. Da er det 

naturlig at det er landsmøtet som bestemmer hva vi skal bruke ressursene våre på. For å 

sikre at vi når målene våre skal landsstyret gjennom perioden bestemme, evaluere og 

justere tiltak som trengs for å oppnå landsmøtes oppdrag. 
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Del 1 Hovedprioriteringer 
I perioden 2022-2024 skal SU ha fem hovedprioriteringer: 

 

Revolusjonær grasrotbevegelse 
Sosialistisk Ungdom organiserer ungdom til kamp mot urettferdighet. Sammen kan vi 

skape et samfunn hvor mennesker løser problemer i fellesskap. Som en grasrotbevegelse 

kjemper vi for forandring nedenfra, gjennom folkelig organisering og deltakelse. Som 

revolusjonære er det en selvfølge at organisasjonen vår skal drives nedenfra og opp. 

Lokallagene utgjør kjernen av aktivitet i Sosialistisk Ungdom, og som en revolusjonær 

organisasjon ønsker vi at det er i lokallagene organisasjonsutviklingen skjer. For å få til 

dette kreves en god skolering av lokal- og fylkeslag slik at disse har reell mulighet til å 

påvirke hvilke retninger organisasjonen skal utvikle seg i.    

 

I tillegg til at lokallag skal påvirke internt i organisasjonen, er lokallagene også 

organisasjonens stemme ut i hele landets kommuner og lokalsamfunn. SU kjemper for at 

folk selv skal ta makt og styring over egne liv. Derfor er det viktig at unge har muligheten til 

å påvirke utviklinga lokalt. Ved å bruke engasjementet i lokal- og fylkeslagene til å styrke 

aktivismekulturen og påvirke sine lokalsamfunn, kan vi ta mer makt over egen hverdag. 

Derfor er det viktig at SU er en arena hvor man kan organisere seg for å drive med 

aktivisme.  

 

Ved å organisere seg i SU skal ungdom gis flere ressurser til å kunne påvirke samfunnet 

rundt seg, slik at man kan være med å påvirke de valgene politikerne tar for oss hver eneste 

dag. Gjennom å bygge vår bevegelse og styrke bånd til andre organisasjoner endrer vi 

verden.  

 

Mål: 

• Lokallag skal ha tilgang på ressurser som gjør det mulig å påvirke arbeidet i 

organisasjonen. Nasjonale organer, som sentralstyret, utvalg og arbeidsgruppa for 

internfeministisk praksis, skal bidra med ressurser til dette arbeidet. 

• Lokallag skal være skolert til å kunne reagere på urettferdighet gjennom ulike 

former for aktivisme. 

• Fylkeslag skal kunne knytte bånd til andre relevante organisasjoner og 

samarbeidspartnere. 

• Fylker og lokallag skal være synlig for ungdommer i sine lokalsamfunn. 

• SU skal mobilisere flere med i kampen for rettferdighet, slik at de kan 

ta tilbake makta over eget liv og egen hverdag. 
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Internasjonal solidaritet 
 

I SU kjemper vi den samme kampen mot all undertrykking. Vi kjemper mot imperialisme, 

nyliberalisme, rasisme, patriarkatet og kapitalisme - ikke bare i Norge, men globalt. I SU vet 

vi at ingen er fri før alle er fri. Det at SU er en feministisk og sosialistisk organisasjon 

innebærer at vi er grunnleggende solidariske og forstår at vi ikke kjemper disse kampene 

alene for oss selv, men at vi er en del av en internasjonal, solidarisk kamp som kjempes på 

vegne av den globale arbeiderklassen. 

 

Kapitalismen gjennomsyrer samfunnet vårt i den grad at den leses som nøytral og 

“ideologiløs”, men vi vet at det ikke er sant. Vi ser at all urettferdighet henger sammen, og 

skal fortsette å skolere oss på de ideologiske perspektivene som ligger til grunn i all 

internasjonal politikk. Som del av en sosialistisk bevegelse vet vi at om vi samler oss er vi 

mektigere enn systemet, og da må vi organisere oss på tvers av landegrenser. Derfor er det 

et mål i seg selv å knytte bånd til-, og samarbeide med sosialistiske organisasjoner og 

bevegelser i Norge og i andre land. Vi skal invitere ungdommer med i kampen for global 

rettferdighet, og vise at en solidarisk verden er mulig. 

 

Det groveste uttrykket for kapitalismens undertrykkelse er krig. Krig rammer alltid 

urettferdig og rammer aller hardest de som har minst. Men det skjer fordi noen tjener på 

det. Når byer ødelegges, menneskeliv går tapt og millioner sendes på flukt på grunn av krig, 

skjer det fordi overklassen tjener på det. Stormakters imperialisme og innblanding i andre 

staters anliggende tjener deres egeninteresse, og det tjener overklassens interesse av å ha 

økonomisk makt og kontroll over verdens ressurser. Samtidig taper verdens land og folk på 

krig, både direkte, men også ved at de settes opp mot hverandre. Skillelinjer mellom land, 

religioner og etnisiteter skyves i front i stedet for at folk kan samles til kamp mot 

overklassen. Derfor er motstand mot krig et uttrykk for klassekamp. Vi kjemper for fred, 

folkerett og global nedrustning. En annen verden er mulig, men bare når folk står i 

solidaritet med hverandre på tvers av landegrenser. Dette må vi gjøre gjennom 

organisering og politikkutvikling både i Norge og gjennom internasjonalt samarbeid. 

 

Mål:  

 

● Organisasjonen skal skoleres i internasjonal politikk i et ideologisk perspektiv. 

● Knytte bånd med søsterpartier og organisasjoner internasjonalt og i Norge. 

● Aktivisere ungdommer til kamp for global rettferdighet. 

● Jobbe for en mer rettferdig flyktningpolitikk globalt. 

● Jenter i organisasjonen skal markere seg og ta plass i diskusjoner om fred, krig og 

konflikt.  

● SU skal bidra til å sette militær nedrustning og fredsfremmende samarbeid på den 

politiske dagsorden i Norge. 



 4 

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp 
Det er lite som gjør et menneske så utsatt som å være bærer av kvinnekroppen. I mange 

land verden over har kvinner liten eller ingen rett til å bestemme over egen kropp. Mangel 

på kroppslig autonomi er et stort hinder for full kvinnefrigjøring. Retten til å bestemme 

over egen kropp handler om alt fra å være fri fra seksuell trakassering til rett til selvbestemt 

abort. Vi når ikke målet om full kvinnefrigjøring før kvinners kropper ikke lenger settes i 

sentrum for politisk spill, kommersialisering, seksualisering – eller så lenge vi lever i et 

patriarkat der både menn og staten fratar kvinner makt over egen kropp. Makt over egen 

kropp er avgjørende for makt over eget liv og egen hverdag. 

 

Abortkampen er et eksempel hvor vi stadig ser tilbakegang for kvinners rettigheter 

internasjonalt. Kvinner som tidligere har hatt tilgang til trygge abortklinikker opplever nå at 

rettighetene deres blir innskrenket. Også i Norge har vi sett abortkampen bli brukt som et 

politisk forhandlingskort. Kvinners rettigheter er ikke noe vi kan ta for gitt, men noe som 

må kjempes aktivt for. 

 

Patriarkatet fører til normalisering av salg av kvinnekroppen. Porno, prostitusjon og 

surrogati er eksempler på hvordan samfunnet behandler kvinnekroppen som en vare man 

kan kjøpe. Selv om dette er vidt forskjellige former av å tjene penger på kvinnekroppen er 

det viktig å se det i sammenheng med patriarkatets overordnede formål, nemlig å holde 

kvinnen nede under mannen. I samarbeid med kapitalismen skjer denne undertrykkingen 

gjennom å redusere kvinnekroppen til en vare. 

 

Som en feministisk og aktivistisk organisasjon mobiliserer SU jenter til å ta makta tilbake. 

Feministisk selvforsvar setter fokus på hvordan jenter av alle aldre kan bygge et søsterskap, 

bygge selvtillit, og lære å ta mer plass i samfunnet. Dette er et aktivistisk verktøy i kamp 

mot vold mot kvinner og for at jenter skal føle seg trygge uansett hvor de er og hvem de er 

med. Derfor skal vi i denne perioden bygge opp- og styrke satsingen på feministisk 

selvforsvarskurs i SU.  

 

Den feministiske kampen vil alltid være en internasjonal kamp, og de gjennomslagene vi får 

til her i Norge har ringvirkninger utover i verden. På samme måte har også tilbakeskritt i 

kvinners rettigheter i Norge en negativ effekt på kvinners rettigheter i andre land. Det 

arbeidet vi gjør her i Norge har derfor stor betydning for kvinner i andre land. 
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Mål:  

● Fortsette arbeidet for å avskaffe abortnemndene og styrke kvinners på abort, både 

nasjonalt og internasjonalt. 

● Jobbe både internt og eksternt med å vise hvordan de ulike typene av 

kvinneundertrykkelse henger sammen. 

● Vise at kapitalismen og patriarkatet sammen tjener på kvinneundertrykkelse 

gjennom blant annet porno og prostitusjon. 

● Utdanne minst to kull instruktører i feministisk selvforsvar. 

● Utdanne flere instruktør-instruktører. 

● Fortsette å jobbe for bedre seksualitetsundervisning med fokus på grensesetting. 

 

 

Klimaaktivisme 
Klimakrisa er vår tids største utfordring. Klimaendringene er urettferdige og har allerede 

ført til store ødeleggelser for både kloden og folks liv. Vi vet at klimakrisa er skapt av 

eierklassens profittjag. Dette har ført til at noen få rike land tjener mest på utnyttelsen av 

jordas ressurser, mens fattige land tar de største konsekvensene. Vi vet at vi er nødt til å 

fase ut oljeindustrien for å nå FNs klimamål. Likevel ser vi at norske politikere prioriterer 

videre økonomisk vekst over behovet for å legge ned oljeindustrien. For at dette skal skje 

må vi ha konkrete løsninger for hva som skal erstatte oljeindustrien.  

 

Som et resultat av kapitalismens evige profittjag velger politikere å fortsatt åpne nye 

oljefelt. Vi vet at kloden ikke tåler at vi pumper opp mer olje og ødelegger naturen vår enda 

mer. Oljeindustrien står for en stor andel av arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge i dag, 

men også for en stor andel av de globale klimagassutslippene. Derfor er det viktig at vi har 

konkrete forslag til veien videre, også for arbeiderne i oljeindustrien. SU skal være det 

tydeligste rødgrønne alternativet i norsk politikk. Vi skal presentere gode løsninger for både 

klimaaktivister og oljearbeidere.  

 

Vi står ikke bare ovenfor en klimakrise, men også en naturkrise. Ødeleggelsen av norske 

fjorder takket være gruvearbeid er en trussel mot både natur- og artsmangfold. Vi må 

kjempe imot storkapitalens ønsker om å dumpe gruveslam i norske fjorder. 
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Gjennom aktivisme kan vi vise politikerne at endring må til, og vi kan presse dem til å styre 

samfunnet mot omstilling. Gjennom aktivisme skal vi utøve politisk press for å få 

gjennomslag for en mer progressiv oljepolitikk. Den kommende perioden skal SU jobbe 

med å yte politisk press for nedleggelse av oljeindustrien, samtidig som vi også skal løfte 

konkrete forslag til et grønt skifte innenfor norsk industri.  

  

Vi mener at store, politisk styrte omveltninger i samfunnet må til for å sikre en levelig 

planet og et godt samfunn. Vi i SU vet at når vi står sammen kan folk forandre verden, og at 

gjennom aktivisme kan vi kreve politisk vilje hos politikere. 

 

 

 

Mål: 

● Fylkes- og lokallag skal jobbe aktivistisk for klima og miljø, deriblant utfasing av 

oljeindustrien. 

● Lokallag skal bruke aktivisme som virkemiddel for å påvirke politikere lokalt og 

nasjonalt. 

● Knytte ideologi og systemkritikk opp mot klimaaktivisme. 

● Organisasjonen skal bruke debatten om oljeindustrien til å fremme vår status som 

det tydeligste rødgrønne alternativet gjennom å ha gode løsninger for både klima 

og arbeidsplasser. 

● SU skal mobilisere ungdom til kamp mot Wisting-feltet, blant annet gjennom store 

demonstrasjoner, for å sette saken på dagsorden. 
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Internfeministisk praksis 
Vi lever i et patriarkat der makt og ressurser blir skjevfordelt i menns favør. Som 

radikalfeminister anerkjenner vi at kvinner er undertrykt kun fordi de er kvinner. I kampen 

for kvinnefrigjøring er det ikke nok å være feminister, vi må også jobbe aktivt imot 

kjønnsroller og de undertrykkende maktstrukturene i samfunnet og innad i organisasjonen. 

Internfeministisk praksis handler blant annet også om rettferdig arbeidsfordeling for å sikre 

likestilling innad i organisasjonen.  

 

Selv om vi i SU er feminister, er vi ikke isolert fra resten av samfunnet. Alle kjønn skal ha like 

muligheter i organisasjonen. På grunn av de tradisjonelle kjønnsrollene ligger det en 

forventing om at jenter skal velge de mer passive rollene. Jenter har lettere for å si ja til 

organisatorisk arbeid, mens guttene tar på seg det politiske arbeidet. Dette gjør at jenter i 

SU ender opp med å gjøre mye usynlig arbeid, noe som kan føre til at de blir utbrent og 

faller fra organisasjonen.  

 

SU skal være en trygg og inkluderende organisasjon for alle som tilhører en minoritet, som 

etniske minoriteter og/- eller seksuelle minoriteter. Rasistiske fordommer og skjevheter 

finnes overalt, og SU er ikke et unntak. Internfeministisk praksis må derfor også inkludere 

antirasisme.  

 

At kvinner kan gå sammen og diskutere utfordringene de møter i kraft av å være kvinner 

har alltid vært en viktig del av feminismen. Det er nødvendig å ha separatistiske rom i SU 

hvor jenter kan organisere seg mot patriarkatet. Kjønnsminoriteter og kvinner må stå 

sammen i kampen mot patriarkatet. Patriarkatet vinner hvis man setter bevegelser opp 

mot hverandre. SU skal være en organisasjon hvor alle, uavhengig av kjønn og 

kjønnsuttrykk føler seg velkomne og inkludert i organisasjonen, og samles i en felles front 

mot patriarkatet. 

 

Mål: 

● Opprettholde og videreutvikle arbeidsgruppa for internfeministisk praksis (AGIF) 

● Evaluere dagens formøtepraksis og -maler. 

● Jobbe for kvinneseparatistiske arenaer i SU. 

● At alle, uavhengig av kjønn og kjønnsuttrykk, føler seg velkomne i organisasjonen 

● Sørge for at jenter i organisasjonen får jobbe mer politisk, og i felt oftest dominert 

av gutter. 

● Breie ut medlemsmassen, og rekruttere flere ungdommer med minoritetsbakgrunn. 

● Jobbe aktivt med feministisk ledelse, blant annet gjennom tillitsvalgtkonferanser. 

● Styrke arbeidet for en antirasistisk internfeministisk praksis. 
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Del 2 Organisasjonen 
 

Landsstyret 
Landsstyret (LS) er SUs øverste organ mellom landsmøter. Her tas mange store 

beslutninger i organisasjonen. For at landsstyret skal kunne være en demokratisk arena for 

hele organisasjonen mellom landsmøtene må flere av beslutningene kunne tas her. Det er 

viktig at landsstyret er godt skolert, og at det holdes gode landsstyreforberedende møter 

slik at de fylkesvalgte representantenes arbeid er forankret demokratisk. Det er også viktig 

at landsstyrerepresentantene har den skoleringen, forståelsen for organisasjonen, og de 

ressursene som trengs for å kunne fremme saker. Slik kan vi sørge for at 

landsstyrerepresentantene klarer å forvalte tilliten de får som viktige tillitsvalgte for 

organisasjonen. Når landsstyret ikke klarer å følge opp tilliten og ansvaret i tilstrekkelig 

grad overlates de reelle beslutningene og gjennomføringen av landsmøtets prioriteringer i 

stor grad til sentralstyret. Landsstyrets medlemmer har også et ansvar for å sørge for at 

vedtakene som gjøres i landsstyret på en effektiv og demokratisk måte blir formidlet til 

fylkene de er valgt til å representere.  

 

Mål: 

● De fylkesvalgte landsstyrerepresentantene skal være skolert slik at de har verktøy til 

å kunne påvirke og endre beslutningene som tas i landsstyret.  

● De fylkesvalgte landsstyrerepresentantene skal sørge for at arbeidet deres er 

demokratisk forankra i fylkene sine, og sørge for at vedtak kommer tilbake til 

fylkene. 

● Landsstyrets medlemmer skal ta initiativ til å styrke organisasjonen og følge opp at 

handlingsprogrammets målsetninger blir gjennomført. 

● Landsstyret skal være et organ bestående av engasjerte og godt skolerte 

tillitspersoner i organisasjonen som er bevisst tillitsvervet de forvalter. 

● Landsstyrerepresentantene skal engasjere lokallag til politikkutvikling som tas opp 

på landsstyremøter. 

● Landsstyrerepresentantene skal arrangere demokratiske og engasjerende 

landsstyreforberedende møter i fylkene. 
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Regionale faddere  
Regionale faddere velges på landsmøtet og er blant organisasjonens øverste tillitsvalgte. 

Regionale faddere har det nasjonale hovedansvaret for å være en synlig ressursperson i sin 

region og bidra til å styrke organisasjonen. De har også et ansvar for å bidra til at 

handlingsprogrammets mål realiseres i løpet av perioden.  

 

I tillegg til at regionale faddere skal være et bindeledd mellom fylkeslagene og 

sentralstyret, skal de regionale fadderne også fungere som et bindeledd på tvers av fylkene 

i regionen. Dette innebærer blant annet å arrangere regionale seminarer, som regionalt 

valgkampseminar. Den regionale fadders ansvarsområder innebærer også et ansvar for 

politisk og organisatorisk skolering og oppfølging av lokale tillitsvalgte, samt å hjelpe de 

fylkesvalgte landsstyrerepresentantene i å forvalte sine ansvarsområder.  

 

I tillegg til den regionale fadderen blir det også valgt to varaer til den regionale 

fadderrollen. Disse skal sammen med den regionale fadderen arbeide i et team for å løse 

regional fadders ansvarsoppgaver, og arbeidsoppgavene skal fordeles internt i dette 

teamet. Varaene skal være påkoblet de ulike prosessene slik at de kan steppe inn både i 

landsstyret og i fadderoppgavene som regional dersom det blir nødvendig. Det regionale 

fadderteamet skal også samarbeide med utnevnte faddere fra sentralstyre.  

 

Mål:  

● Regionale faddere skal skolere og følge opp fylkes-og lokallag.  

● Det regionale fadderteamet skal ha et overordnet ansvar på regionalt nivå for at 

handlingsprogrammets prioriteringer blir gjennomført.  

● Regionale faddere skal bistå fylkenes landsstyrerepresentanter i deres 

arbeidsoppgaver.  

● Det regionale fadderteamet skal oppmuntre til samarbeid på tvers av fylkesgrenser 

og bistå som ressurser ved regionale arrangementer.  

● Det regionale fadderteamet skal i løpet av perioden arrangere et regionalt 

valgkampseminar i sin region.  
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Utvalg 
Utvalgene har stor kompetanse innenfor sine fagfelt og arbeider fra et mandat som vedtas 

av landsstyret. Utvalgene skal kunne sette sine prioriteringer, ha fleksibilitet til å se og 

respondere på utfordringer og samarbeide med samarbeidsorganisasjonene. Samtidig skal 

utvalgene fylle organisasjonens behov for ressurser innenfor sitt fagfelt. 

 

Utvalgene skal bruke sin kompetanse til å utarbeide ressurser som skal være til nytte for 

hele organisasjonen. Dette kan gjøres ved at utvalgenes kompetanse og ressurser gjøres 

mer synlig og tilgjengelig, og gjennom at utvalgene i større grad reiser rundt og skolerer 

lokal- og fylkeslag.  

 

Mål:  

● Knytte nettverk med organisasjoner som jobber innenfor sitt fagfelt. 

● Utvalgene skal sørge for videreformidling av sin kompetanse gjennom 

lokallagsbesøk, dele sine ressurser med organisasjonen, og bidra inn i relevante 

saker i landsstyret. 

● Utvalgene skal være i stand til å reagere raskt på politiske endringer som vedgår 

deres saksfelt.



 
 

Vedlegg: Ordliste 
I handlingsprogrammet er det en del ord som kan være litt vanskelige å forstå. Her er en 

ordliste som forklarer noen av dem.  

  

Aktivisme/aksjon: En aktivitet man gjør for å skape fokus rundt en sak, f.eks henge 

opp plakater, samle underskrifter, demonstrasjon, fakkeltog osv 

Det globale sør: en betegnelse for land i verden som har hatt relativt lite nytte av den 

enorme framgang i velstand og velferd som har skjedd i noen av verdens land de siste par 

hundre år. Tidligere brukte man begrepet “den tredje verden”. Utviklingsland (u-land) 

brukes ofte synonymt med Det globale sør 

Endringsforslag: Konkrete endringer i form av ting man legger til, endrer eller 

ønske å fjerne i teksten. 

Hovedprioritering: Det er ekstremt mange viktige saker og ting som burde bli jobba med, 

både politisk og i organisasjonen. Dessverre har ikke SU ubegrenset av penger, og de som 

skal jobbe med det vi vedtar har ikke ubegrenset av tid. Derfor må vi ta en beslutning på 

hvilke saker vi ønsker å jobbe mest med, skolere organisasjonen på og fronte utad. Vi må 

også ta en beslutning på hva som er de største utfordringene internt, eller steder man ser 

mulighet for fortsatt utvikling. Det som blir valgt som hovedprioritering gjennomgående 

prioritert i alle deler av organisasjonen de neste to årene.  

Imperialisme: Når stater underlegger seg andre stater, ofte med bruk av militær. 

Innspill: Svar på spørsmål som er sendt ut til organisasjonen, som 

handlingsprogramkomiteen har lagt vekt på når de har skrevet handlingsprogrammet 

Landsstyret (LS): Landsstyret er SU sitt høyeste organ mellom landsmøtene og 

organisasjonens øverste politiske ledelse. Landsstyret er sammensatt av en representant 

fra alle valgkretser for stortingsvalg, som er valgt på årsmøter, fem regionale 

landsstyrerepresentanter samt sentralstyret. 

Mandat: En mer detaljert oppgavebeskrivelse av hva man skal gjøre i bestemte rolle. 

Nasjonale ledd: Sentralstyret, landsstyret, regionale representanter, utvalg 

Nyliberalisme: Troen på at markedet er bedre egnet til å styre verden enn mennesker.  

Radikalfeminisme: En feministisk retning som anerkjenner at dagens samfunn er et 

patriarkat hvor menn har gjennomgående mer makt enn kvinner, og  hvor kvinner 

undertrykkes i kraft av å være kvinner. 

Ressurs: En ting som kommer til nytte, men som man ikke har uendelig av. Eks: 

penger, arbeidskapasitet 

Revolusjonær grasrotbevegelse: SU er en revolusjonær grasrotbevegelse. Det betyr at vi 

mener at sosialismen ikke kun skapes gjennom reformer på Stortinget. Skal vi skape et 

feministisk, sosialistisk og økologisk bærekraftig folkestyre må folk selv ta makt over egne 

liv. Derfor må vi ha aksjoner for å sette lys på utfordringer, påvirke og få med oss andre i 

bevegelsen vår. 

Skolering: En form for opplæring innenfor et bestemt politisk tema eller sak 


