HANDLINGSPLAN 2021

1

POLITISK GJENNOMSLAG
Solidaritetsungdom har i økende grad blitt en viktig politisk aktør. I året som kommer skal vi
fortsette å forsterke vår posisjon innenfor våre kjerneområder: flyktning og inkludering,
internasjonal solidaritet, Palestina, humanitær nedrustning og antirasisme. Gjennom politisk
påvirkningsarbeid skal vi jobbe for at vår politikk får gjennomslag.
UNGDOMSSTYRET SKAL
Ta initiativ til møter med politikere.
Alliere oss med samarbeidspartnere.
Påvirke samarbeidspartneres utforming av politikk.
Fremme fakta i relevante saker.
Bruke media som påvirkningskanal.
LOKALLAG SKAL
Følge med på aktiviteter og arrangementer som foregår i sine lokalmiljøer, og tilslutte seg og
delta på det som er relevant.
Arrangere aktiviteter og fysiske eller digitale arrangementer for å sette fokus på aktuelle
hendelser i norsk og internasjonal politikk.

INKLUDERING
Solidaritetsungdom skal være en mangfoldig og inkluderende ungdomsbevegelse hvor alle som vil
være medlem skal føle seg velkomne og ivaretatt. Det skal være rom for alle våre medlemmer til å
bruke stemmene sine, bli sett og hørt, og det skal ikke ha noe å si om man har kort eller lang fartstid i
organisasjonen. Solidaritetsungdom skal være en bevegelse bygget på respekt, tillit og åpenhet. Vi
skal bestå av en mangfoldig medlemsmasse som ønsker å bidra til å forandre verden.
UNGDOMSSTYRET SKAL
Arbeide for en mangfoldig medlemsmasse.
Bruke et forståelig språk i formelle dokumenter.
Legge til rette for at medlemmer i ulike aldre og med ulike bakgrunner føler tilhørighet, seg
sett og ivaretatt på våre arrangementer og konferanser.
Passe på at våre aktiviteter og arrangementer foregår på steder og måter som er tilgjengelige.
Aktivt arbeide for god representasjon i våre arrangementer og aktiviteter
LOKALLAG SKAL
Oppfordre ungdommer i ulike aldre og med ulike bakgrunner til å delta i lokallagets
aktiviteter. - Være bevisst på lokallagets sammensetning og etterstrebe mangfold.
Legge til rette for at alle medlemmer føler seg velkomne, sett og ivaretatt på aktiviteter og
arrangementer.
Være tydelig overfor medlemmene at vi fokuserer på å være en inkluderende bevegelse.
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SYNLIGHET
Merkevarebygging og synlighet er nøkkelfaktorer i den videre utviklingen av NF Solidaritetsungdom.
Vårt mål på sikt er at alle humanitære organisasjoner, hele arbeiderbevegelsen og alle politikere skal
kjenne NF Solidaritetsungdomm og vite hva vi jobber for. Vi ønsker å styrke vår posisjon for å bli
landets ledende ungdomsbevegelse innenfor våre kjerneområder.
UNGDOMSSTYRET SKAL
Utarbeide en helhetlig grafisk profil.
Publisere blogginnlegg minimum en gang i måneden fra ungdomsstyret, samt engasjere
lokallag
til å gjøre det samme.
Bruke sosiale medier som Facebook og Instagram aktivt, samt følge veksten i de ulike kanalene
for å skape en fremtidig strategi.
Få vår politikk på trykk i andre mediekanaler enn våre egne, ved å blant annet bruke uttalelser
fra
årsmøte og landsmøte.
Følge med i nyhetsbildet og uttale seg i aktuelle saker på vegne av Solidaritetsungdom.
LOKALLAG SKAL
Være synlige i medier som Facebook og Instagram.
Oppfordre hverandre til å skrive debattinnlegg om politikken vår.
Ha med materiale som flagg og banner på demonstrasjoner og andre arrangementer. Dele aktiviteter/initiativer med sentralstyret for ytterligere spredning I sosiale medier.

MEDLEMSVEKST OG LOKALLAGSSTØTTE
For å ha aktive lokallag og tyngde bak våre politiske utspill, er det viktig med medlemsvekst. Vi skal
fokusere på rekruttering og vekst også i året som kommer. For å skape en bærekraftig bevegelse er
det viktig å skape en god vervekultur der rekruttering er en naturlig del av det daglige virket. Verving
skal inngå i all aktivitet.
UNGDOMSSTYRET SKAL
Avholde vervekonkurranser der verving premieres og bistå lag med oppdatert vervemateriell.
Styret skal være gode rollemodeller og kunne vise til resultater på rekruttering.
Ha en dialog med lokallagene om vervetall hvert kvartal.
Alle lokallag skal få besøk.
Gjennomføre vervekurs hos lokallagene.
Alltid ha med vervemateriell på egne arrangementer og på besøk hos samarbeidspartnere. Arbeide for å starte opp igjen lokallag som ikke lenger er aktive.

LOKALLAG SKAL
Arrangere åpne aktiviteter for å verve nye medlemmer.
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Engasjere nye medlemmer til å delta på aktiviteter og driften av lokallaget.
Ivareta lokallagets medlemmer.
Ha fokus på verving i all aktivitet og på alle arrangementer.

SKOLERING
For å kunne være synlig og oppnå politisk gjennomslag, er organisasjonskunnskap og faglig skolering
et satsningsområde i årsmøteperioden. Det er viktig at tillitsvalgte er trygge på de oppgavene de skal
gjennomføre.
UNGDOMSSTYRET SKAL
Arrangere organisasjonssamling for lokallagsstyrene.
Arrangere Solidaritetskonferansen.
Delta på Samfunnspolitisk fagkonferanse og Lederkonferansen.
Bruke Solidaritetsungdom som foredragsholdere og kursledere.
Være tilgjengelige for å avholde og tilby lokale skoleringer.
Produsere webinar/nettkurs på essensiell skoleringsinformasjon.
LOKALLAG SKAL
Delta på nasjonale konferanser og samlinger arrangert av Solidaritetsungdom.
Arrangere egne temakvelder og andre informasjonsarrangementer.
Signalisere ungdomsstyret ved behov for skolering.

NETTVERKSBYGGING
For å kunne være synlige og for å få gjennomslag må vi bygge nettverk. Norsk Folkehjelps røtter i
fagbevegelsen gir et naturlig grunnlag for tett samarbeid med ungdomsforbundene i LO. Samtidig er
det både naturlig og nyttig å samarbeide med andre som deler våre mål også utenfor fagbevegelsen,
både nasjonalt og internasjonalt.
UNGDOMSSTYRET SKAL
Videreføre samarbeid med fagbevegelsen, ungdomsorganisasjoner og andre relevante
samarbeidspartnere.
Styrke samarbeidet med internasjonale ungdomsorganisasjoner.
Delta på arrangementer og i relevante forum, nasjonalt og internasjonalt.
Invitere samarbeidspartnere på våre samlinger og konferanser.
Gjennomføre sommerturné.
Utarbeide en samarbeidsplan for perioden.
Ta initiativ til digitale arrangementer.
LOKALLAG SKAL
Ta initiativ til å samarbeide med aktuelle partnere.
Invitere aktuelle partnere på egne aktiviteter og arrangementer.

-

Informere styret om kommende prosjekter for mulig støtte og organisering. initiativ til digitale arrangementer.

Ta
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HOVEDTEMA
Solidaritetsungdom skal hvert år sette ekstra fokus på et bestemt tema. I løpet av årsmøteperioden
skal vi jobbe for å synliggjøre temaet internt og eksternt, samt sette det på den politiske agendaen.
Styret har ansvar for å koordinere arbeidet med hovedtemaet og utvikle nødvendig materiell.
UNGDOMSSTYRET SKAL
Koordinere arbeidet med hovedtemaet.
Utvikle nødvendig materiell.
Holde informasjonsmøte med styrene i alle lokallagene i forbindelse med hovedtema.
Delta på lokallagsaktiviteter knyttet til temaet.
Invitere partnere til å samarbeide på hovedtemaet vårt.
LOKALLAGET SKAL
Løfte frem temaet og sørge for at det settes på dagsorden.
Arrangere lokallagsaktiviteter knyttet til temaet.
Invitere partnere til å samarbeide på hovedtemaet vårt. ungdomsstyret.

Signalisere behov for støtte til
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