
STYRETS FORSLAG TIL HOVEDTEMA 2021

Bakgrunn
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har en solid forhistorie i arbeid med Antirasisme. Dette speiles 
spesielt i hovedkampanjene på «Antirasisme» gjennomført i 2016 og senest i 2020. Hovedtemaet 
«antirasisme» vedtatt i 2020 skapte stort engasjement i våre lokallag, og temaet generelt skapte bølger 
i verdenshistorien med Black Lives Matter Bevegelsen. 2020 markerer særlig Solidaritetsungdom 
som en tydelig støttespiller i kampen mot rasisme og pådriver for arbeid rundt antirasisme både 
innad og utenfor organisasjonen. Dette ledet til innflytelse i samfunnsdebatten, mediedekkning, samt 
engasjement i våre lokallag og på tvers av flere av våre samarbeidspartnere. Noen eksempler på dette 
er Solidaritetsungdommens representasjon på landets største antirasismedemonstrasjon, en sentral 
rolle i arbeidet knyttet til etableringen av Antirasistisk Felleskap initietert av Antirasistik Senter, utallige 
antirasisme workshops og pådriver for det interne antirasistiske arbeidet i moderorganisasjon. NF 
Solidaritetsungdom lanserte også kampanjen «I ditt møte med Politiet» og fortsatt arbeidet knyttet til 
«Antirasismeutfordringen» først lansert i 2016.

I 2020 kom flere av problemstillingene knyttet til rasisme i Norge opp til overflaten og NF 
Solidaritetsungdom har aktivt forsøkt å håndtere, støtte og løfte forespørsler, kampanjer og aktiviteter 
som fremmer disse. Dette innebærer at påbegynte prosjekt fremdeles trenger resurser for å sikkre 
et langsiktig og bærkraftig resultat. Derfor har vi lyst til å fortsette suksessen, og har etter innspill fra 
lokallag valgt å foreslå at hovedtema for perioden 21/22 skal handle om antirasisme. 
Som følge av tydelige tegn på at rasisme og diskriminering utrykkes og viser til voldshandlinger i Norge 
ønsker vi å sette fokus på antirasisme og forbyggende arbeid. Vi vil med vårt hovedtema vise bredden og 
engasjementet for inkluderende holdninger. 

Mål og målgruppe

Ettersom at rasisme er et samfunnsproblem, ønsker vi å nå ut til så mange som mulig. Vi vil likevel 
fokusere på de som er i maktposisjon og våre meningsmotstandere som målgruppe, fordi det er hos 
disse gruppene at vi i størst grad kan bidra til endring. Samtidig skal vi ha kampanjer som engasjerer 
unge mellom 13 og 30 til å bli med oss i kampen mot rasisme. Målet er å forbygge diskriminerende 
holdninger og skape grobunn for en større antirasistisk bevegelse. Tilgang til riktig informasjon er 
virkemiddelet. 

Hovedtemaet skal også være positivt ved å løfte frem gode eksempler på antirasistiske handlinger og 
aktiviteter. Vi er en pådriver for antirasistiske holdninger. Derfor er målet at Solidaritetsungdom gjennom 
2021/22 fortsetter samtalen rundt antirasisme og viktigheten av å være en antirasist. 

Utforming
Dette hovedtemaet vil bruke inspirasjon fra tidligere antirasismekampanjer og eksisterende verktøy som 
«myteknuser» og håndboken «Inkluderingens Lille Grønne» som vi selv har produsert. Vi vil også fortsette 
å spre kunnskap rundt de ferdigstilte prosjektene fra 2020, samt videreføre påbegynte prosjekter og 
dyrke de nettverkene vi har utviklet gjennom dette året. 
Vi ønsker å lansere en nasjonal kampanje som er godt synlig i sosiale medier med gode visuelle 
virkemidler. Kampanjen skal inspirere til lokal aktivitet, ved å tilby enkle lavterskeltilbud, og med god 
skolering av våre medlemmer på forhånd.



Forslag til konkrete kampanjer 

• Lansere den påbegynte SOME kampanjen ifm antirasisme-genseren
 Her kontaktes og oppfordres profilerte personer samt personer i lokalsamfunnet til å lage et   
 videoklipp med NF Solidaritetsungdom anitrasist-genser på, som igjen deles i digitale plattformer. 
• Sofaturne
 Ideen ble introdusert i 2020, grunnet pandemien ble det umulig å utføre en sofaturne til   
 skoler og organisasjoner hvor målet er å starte samtaler rundt antirasisme, samt oppfordre til   
 engasjement.  
• Antirasismeutfordingen
 Oppdatere og videreføre arbeidet knyttet til antirasismeutfordringen fra 2016. Sette ned et utvalg  
 som arbeider med dette. 
• Ditt møte med politiet
 Ha en informasjonskampanje, dele ut informasjonsbrosjyren og visittkortene produsert i 2020.
• Rasismekortet:
 Harselere med at folk er lei av at «rasismekortet» blir brukt i tide og utide. Lage et kort som heter  
 rasismekortet med korte myteknusende fakta. Kan brukes på sosiale medier, og også    
 printes ut og ha aksjoner hvor man deler ut. 
• Rasismeprisen:
 Vi gir en utmerkelse til en person eller institusjon som har opptrådd rasistisk. 
• Godhetstyrannen Del 2:
 Premiere «godhetstyranner». Vi spiller på uttrykket «godhetstyranni» og premierer personer eller  
 institusjoner som er gode antirasister.
 
 
Forslag til vedtak
Årsmøtet vedtar at Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom sitt hovedtema 2021/22 skal være antirasisme. 
Ungdomsstyret setter ned et kampanjeutvalg som skal utforme en nasjonal kampanje og tidsrom for 
denne kampanjen.


