
HANDLINGSPLAN 2023 1 

MEDLEMSPLEIE OG VEKST 2 

Solidaritetsungdommen er ingenting uten sine medlemmer. En bred og aktiv medlemsmasse 3 
legger grunnlaget for en positiv påvirkning på samfunnet, og politiske gjennomslag. Derfor er 4 
det viktig med et særlig fokus på rekruttering også i årene som kommer. Det må legges til rette 5 
for en offensiv vervekultur som en naturlig del av det kontinuerlige arbeidet i lagene. Det er 6 
minst like viktig at Solidaritetsungdommen er i stand til å holde på sine medlemmer. Det skal 7 
jobbes målrettet med å opprettholde en inkluderende organisasjonskultur som sikrer at våre 8 
medlemmer føler at de blir hørt, verdsatt, og ivaretatt. 9 

UNGDOMSSTYRET SKAL 10 

• Det skal avholdes vervekonkurranser der hvor verving premieres. 11 

• Det skal sikres at lokallagene har god tilgang til alt nødvendig materiell. Dette inkluderer 12 

attraktive vervepremier og oppdatert informasjonsmateriell. 13 

• Styret skal være gode rollemodeller og bidra aktivt i vervingen  14 

• Det skal avholdes fysiske besøk ved samtlige lokallag i løpet av styreperioden  15 

• Det skal føres kontinuerlig dialog med lokallagene 16 

• Alle lokallag skal få tilbud om vervekurs 17 

• Det skal arbeides aktivt for å opprettholde eksisterende lokallag, gjennomrette inaktive 18 

lokallag, samt aktivt arbeide for opprettelsen av nye lag.  19 

LOKALLAG SKAL 20 

• Det skal avholdes åpne aktiviteter som kan tiltrekke potensielle medlemmer. 21 

• Nye medlemmer skal engasjeres til å delta på aktiviteter og drift av lokallaget. 22 

• Et fokus på verving skal være gjennomgående i all lokallagsaktivitet. 23 

TRYGGHET OG INKLUDERING 24 

Solidaritetsungdom skal være en mangfoldig og inkluderende ungdomsbevegelse hvor alle 25 

som vil være medlem skal føle seg velkomne og ivaretatt. Det skal være rom for alle våre 26 

medlemmer til å bruke stemmene sine, bli sett og hørt, og det skal ikke ha noe å si om man har 27 

kort eller lang fartstid i organisasjonen. Solidaritetsungdom skal være en bevegelse bygget på 28 

respekt, tillit og åpenhet. Vi skal bestå av en mangfoldig medlemsmasse som ønsker å bidra til 29 

å forandre verden. 30 

Solidaritetsungdommen skal være en trygg og inkluderende organisasjon. Det skal være 31 

nulltoleranse for enhver form for diskriminering, rasisme, trakassering, overgrep, eller annen 32 

grenseoverskridende adferd. 33 



UNGDOMSSTYRET SKAL 34 

• Arbeide for en mangfoldig medlemsmasse 35 

• Bruke et forståelig språk i formelle dokumenter  36 

• Legge til for at alle medlemmer — uavhengig av alder og bakgrunn — føler tilhørighet til 37 

organisasjonen, og føler seg lyttet til og ivaretatt. 38 

• Passe på at alle våre aktiviteter og arrangementer er tilrettelagt for bredest mulig 39 

deltagelse, og at alle som deltar føler seg trygge, inkluderte, og ivaretatt.  40 

• Det skal aktivt arbeides for en bredest mulig representasjon på alle aktiviteter i regi av 41 

solidaritetsungdommen. 42 

LOKALLAG SKAL 43 

• Oppfordre et bredt spekter av ungdommer til å delta i lokallagets aktiviteter 44 

• Lokallagene skal etterstrebe mangfold blant sine medlemmer 45 

• Alle medlemmer skal føle seg velkommen og ivaretatt på aktiviteter i lokallagets regi. Det 46 

skal etterstrebes aktivitet tilpasset bredden i lagets medlemsmasse. 47 

• Lokallagets medlemmer skal bevisstgjøres forventningen om at alle bidrar til et trygt og 48 

inkluderende miljø. 49 

POLITISK GJENNOMSLAG 50 

Solidaritetsungdommen skal være en viktig politisk aktør nasjonalt og internasjonalt. Denne 51 

posisjonen opprettholdes ved synliggjøre og forsterke arbeidet innenfor organisasjonens 52 

kjerneområder: Flyktning og inkludering, internasjonal solidaritet, Palestina, humanitær 53 

nedrustning, antirasisme, og klima. 54 

Solidaritetsungdommen skal drive aktivt og offensivt påvirkningsarbeid for å bekjentgjøre 55 

organisasjonens politikk og sikre gjennomslagskraft. 56 

UNGDOMSSTYRET SKAL 57 

• Det skal tas initiativ til møter med politikere  58 

• Det skal opprettes allianser med aktuelle samarbeidspartnere  59 

• Det skal søkes påvirkning blant andre organisasjoner i tillegg til politisk 60 

• Det skal opparbeides et sterkt faktagrunnlag rundt våre kjerneområder som skal fremmes 61 

i aktuelle saker. 62 

• Media skal brukes aktivt i organisasjonens påvirkningsarbeid.  63 

LOKALLAG SKAL 64 

• Lokallaget skal delta på relevante aktiviteter og arrangementer i sitt lokalmiljø 65 

• Det skal arrangeres aktiviteter med fokus på aktuelle temaer sentrert rund 66 

organisasjonens politikk. 67 



• Det skal drives lokalt påvirkningsarbeid gjennom lokale medier, politikere, eller 68 

organisasjoner. 69 

SYNLIGHET 70 

Merkevarebygging og synlighet er nøkkelfaktorer i den videre utviklingen av organisasjonen. 71 

Målet på sikt er at alle humanitære organisasjoner, hele arbeiderbevegelsen og alle politikere 72 

skal kjenne til solidaritetsungdommen og vite hva organisasjonen jobber for. 73 

Solidaritetsungdommen skal bli en ledende bevegelse innenfor våre kjerneområder. 74 

UNGDOMSSTYRET SKAL 75 

• Utarbeide en helhetlig grafisk profil. 76 

• Øke bruken sosiale medier slik som Facebook og Instagram, samt følge veksten i de ulike 77 

kanalene med tanke på fremtidig strategi  78 

• Jobbe for å få organisasjonens politikk på trykk i eksterne mediekanaler, blant annet ved 79 

bruk av uttalelser fra årsmøte- og landsmøtepolitikk 80 

• Følge aktivt med på nyhetsbildet og uttale seg i aktuelle saker 81 

• Sikre samsvar mellom hvordan organisasjonen uttrykker seg sentralt og lokalt, samt bistå 82 

lokallag som ønsker å synliggjøre seg lokalt. 83 

LOKALLAG SKAL 84 

• Øke bruken av sosiale medier slik som Facebook og Instagram 85 

• Oppfordre og medlemmer til å skrive debattinnlegg med utgangspunkt i organisasjonens 86 

politikk. 87 

• Bruke materiell aktivt ved deltagelse eller avholdelse av aktivitet, for å Øke synlighet. 88 

HOVEDTEMA 89 

Solidaritetsungdommens årsmøte velger årlig et hovedtema som skal legge premissene for store 90 

deler av organisasjonens aktivitet. Gjennom årsmøteperioden skal det jobbes aktivt med 91 

synliggjøring internt og eksternt, samt sette hovedtemaet på den politiske agendaen. 92 

Ungdomsstyret har det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet og utvikle nødvendig 93 

materiell. 94 

UNGDOMSSTYRET SKAL 95 

• Koordinere arbeidet med hovedtemaet. 96 

• Utvikle nødvendig materiell. 97 

• Holde informasjonsmøte med styrene i alle lokallagene i forbindelse med hovedtema. 98 

• Delta på lokallagsaktiviteter knyttet til temaet. 99 

• Invitere partnere til samarbeid 100 



LOKALLAG SKAL 101 

• Arbeide aktivt med hovedtema 102 

• Arrangere lokallagsaktiviteter knyttet til temaet. 103 

• Invitere partnere til samarbeid 104 

NETTVERKSBYGGING 105 

For å kunne være synlige og for å få gjennomslag må vi bygge nettverk. Norsk Folkehjelps røtter 106 

i fagbevegelsen gir et naturlig grunnlag for tett samarbeid med ungdomsforbundene i LO. 107 

Samtidig er det både naturlig og nyttig å samarbeide med andre som deler våre mål også utenfor 108 

fagbevegelsen, både nasjonalt og internasjonalt. 109 

 110 

UNGDOMSSTYRET SKAL 111 

• Styrke samarbeidet med fagbevegelsen 112 

• Styrke samarbeidet med ungdomsorganisasjoner og andre relevante partnere. 113 

• Styrke samarbeidet med internasjonale ungdomsorganisasjoner. 114 

• Delta på arrangementer og i relevante forum, nasjonalt og internasjonalt. 115 

• Invitere samarbeidspartnere på våre samlinger og konferanser. 116 

• Gjennomføre sommerturné. 117 

• Utarbeide en samarbeidsplan for perioden. 118 

• Ta initiativ til digitale arrangementer. 119 

LOKALLAG SKAL 120 

• Ta initiativ til å samarbeide med aktuelle partnere. 121 

• Invitere aktuelle partnere på egne aktiviteter og arrangementer. 122 

• Informere styret om kommende prosjekter for mulig støtte og organisering. 123 

• Ta initiativ til digitale arrangementer. 124 

ORGANISASJONSBYGGING 125 

Grunnlaget for solidaritetsungdommens politiske og samfunnsmessige suksess ligger i en 126 

velsmurt organisasjonsstruktur, og legger grunnlaget for gjennomslag. Alle nivåer skal ha 127 

tilgang til nødvendig organisasjonskunnskap, rutiner, informasjon, og gode systemer for 128 

kommunikasjon. 129 

Medlemsdemokratiet skal styrkes slik at vi sikrer at medlemmer føler på en reel deltagelse, og 130 

har den nødvendige innsikt og mekanismer for ansvarliggjøring av styret og organisasjon. 131 

 132 

UNGDOMSSTYRET SKAL 133 

• Tilgjengeliggjøre og informere lokallag om rutiner angående diskriminering, rasisme, 134 

trakassering, overgrep, eller annen grenseoverskridende adferd  135 



• Utarbeidelse og tilgjengeliggjøring av rutiner generelt.  136 

• Synliggjøring av styrets aktiviteter: Det skal føres oversiktlige protokoller fra alle 137 

møter og vedtak. Disse skal tilgjengeliggjøres for lokallagene. 138 

• Passe på at alle lokallag får tilgang til organisasjonskurs, samt at alle som påtar seg verv 139 

får nødvendig opplæring.  140 

• Sikre en god informasjons- og ressurstilgjengelighet i organisasjonen. 141 

Lokalorganisasjonene skal for eksempel ha lett tilgang til kunnskap om våre kjernetema og 142 

grafiske ressurser.  143 

• Sikre gode informasjonskanaler, slik at lokallag vet til hvem og hvordan de skal henvende 144 

seg i enhver situasjon.  145 

• Arbeide aktivt for en god organisasjonskultur 146 

LOKALLAG SKAL 147 

• Følge relevante rutiner 148 

• Legge til rette for at lokale medlemmer integreres i den bredere organisasjonen. 149 

• Delta aktivt i relasjonsbygging på tvers av organisasjon 150 

• Benytte seg av relevante ressurser og informasjon i sitt lokale arbeid 151 

SKOLERING 152 

For å kunne opprettholde en velfungerende organisasjon, Øke synligheten og oppnå politisk 153 
gjennomslag, er kunnskap og faglig skolering nødvendig. Det er viktig at tillitsvalgte er trygge på 154 
de oppgavene de skal gjennomføre. 155 

UNGDOMSSTYRET SKAL 156 

• Arrangere organisasjonssamling for lokallagsstyrene. 157 

• Arrangere Solidaritetskonferansen. 158 

• Delta på Samfunnspolitisk fagkonferanse og Lederkonferansen. 159 

• Bruke Solidaritetsungdom som foredragsholdere og kursledere. 160 

• Være tilgjengelige for å avholde og tilby lokale skoleringer. 161 

• Produsere webinar/nettkurs på essensiell skoleringsinformasjon. 162 

LOKALLAG SKAL 163 

• Delta på nasjonale konferanser og samlinger arrangert av Solidaritetsungdom. 164 

• Arrangere egne temakvelder og andre informasjonsarrangementer. 165 

• Signalisere ungdomsstyret ved behov for skolering166 
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