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Politisk plattform - Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom  1 
 2 

VÅR VISJON: En verden med rettferdig fordeling av makt og ressurser. Verden er urettferdig, ikke fattig. Vi står i 3 
solidaritet med unge som kjemper for frihet, rettferdighet og inkluderende samfunn i hele verden. 4 

  5 
HVEM VI ER OG HVA VI STÅR FOR: 6 
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og vi, Norsk 7 
Folkehjelp Solidaritetsungdom, er deres samfunnspolitiske ungdomsorganisasjon. Vi baserer vårt arbeid på Norsk 8 
Folkehjelps verdier og prinsipper, inkludert fagbevegelsens grunnverdier: samhold, solidaritet og menneskeverd.  9 

Vi er partipolitisk uavhengig, men tar politisk standpunkt. Våre grunnverdier bygger på like rettigheter for alle, 10 
uavhengig av faktorer som kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering, klasse, funksjonsevne, klima, 11 
geografi og sosial status. Vi er en feministisk organisasjon som er opptatt av at de nevnte maktstrukturene må ses i 12 
sammenheng. Vi arbeider med en forståelse av at de ulike diskriminerende faktorene sammen skaper ulike former 13 
for undertrykkelse. 14 

Vi jobber for å fremme internasjonal solidaritet i Norge, bekjempe rasisme og diskriminering, fronte en human asyl- 15 
og flyktningpolitikk og for økt humanitær nedrusting, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det en hovedoppgave 16 
for oss å arbeide for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser på en bærekraftig måte. Vårt arbeid bygger på 17 
solidaritet, ikke veldedighet. Vi står skulder til skulder med individer og grupper som ønsker å forme sine samfunn. 18 
Solidaritetsungdommen mener at det er “folk som forandrer verden”. Når folk står sammen skaper vi endring, og alle 19 
har et ansvar for å vise solidaritet, fremme rettferdighet og stille de av oss med makt til ansvar. 20 

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom sin rolle er å: 21 
•  være den nærmeste samarbeidspartneren for ungdom i fagbevegelsen innenfor våre fagområder 22 
• være en pådriver for endring av dagens skjeve makt- og fordelingspolitikk 23 
• støtte agendaen til Norsk Folkehjelps partnere overfor norske myndigheter og overfor den norske 24 

befolkningen 25 
• være en tydelig feministisk stemme 26 
• stå i solidaritet med partnere og grupper mot diskriminering, rasisme og ekstremisme 27 
• være en pådriver for en mer human asylpolitikk i Norge 28 
• legge til rette for frivillig arbeid som et viktig middel for inkludering 29 
• være en pådriver for humanitær nedrustning 30 

  31 
  32 
Antirasisme og mangfold 33 
Diskriminering er å behandle noen dårligere enn andre og er handlinger som kan være både direkte og indirekte. 34 
Denne forskjellsbehandlingen kan være på grunnlag av kjennetegn som kjønn, religion, seksuell orientering, 35 
nasjonalitet, funksjonsevne og eller tilhørighet til etniske grupper. Forskjellsbehandling kan ha utspring fra 36 
fordommer og holdninger som kan være både bevisst og ubevisst. 37 
 38 
Rasisme er diskriminering på bakgrunn av etnisitet, hudfarge og eller religion. Rasisme er et strukturelt og historisk 39 
fenomen som systematisk jobber for å opprettholde en rekke privilegier for hvite. NF Solidaritetsungdom erkjenner at 40 
rasisme i videre betydning også omhandler “flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på 41 
forestillingen om “menneskeraser”, men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, 42 
kultur eller religion” (Skorgen, 2021). Vi jobber aktivt med antirasisme og inkludering for å bidra til et mangfoldig, 43 
rettferdig og fordomsfritt samfunn. Dette er knyttet til bevisste og ubevisste fordommer, holdninger og fremmedfrykt 44 
en kan finne på både nasjonalt og lokalt nivå. Dette betyr at et enkeltmenneske, en gruppe mennesker eller 45 
institusjoner som for eksempel en stat kan fremme fordommer og fremmedfrykt.  46 

  47 
Transpersoner eller mennesker med annen kjønnsidentitet er minoriteter som lever under stort press, og som 48 
trenger allierte i møte med grov hets. Dagens debattklima preges av mistenkeliggjøring og kunnskapsløshet. Rigide 49 
rammer for identitet basert på kjønnsorgan stemmer ikke overens med den levde virkeligheten til mange mennesker. 50 
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Dessuten er det ikke gitt at kroppen innretter seg inndeling kvinne/mann. Det er ikke opp til tredjepersoner å definere 51 
andres kjønn.  52 

Derfor er det viktig at vi bevisstgjør og ansvarliggjør folk om at man kan bære på ideer og holdninger mot andre som 53 
ikke er sanne. Usannheter må møtes med fakta og likegyldighet må møtes med engasjement for å motvirke både 54 
diskriminering og rasisme. NF Solidaritetsungdom jobber for likestilling og for å motvirke rasisme og diskriminering 55 
gjennom aktiviteter og bevisstgjøring. Vi konfronterer normer og forventninger knyttet til maktstrukturer som skaper 56 
diskriminering og ulikhet i samfunnet. NF Solidaritetsungdom skal være en alliert i kampen for et samfunn med plass 57 
til alle og samarbeide med organisasjoner som arbeider for likeverd og respekt.  58 

  59 
Solidaritetsungdommen arbeider for og krever at: 60 

• norske myndigheter iverksetter konkrete tiltak for å bekjempe ekstremisme og voksende rasisme i Norge 61 
• norske myndigheter tar avstand fra og ikke selv bidrar til å fremme hatprat 62 
• politikere, myndighetene og befolkningen for øvrig konfronterer de ensporede perspektivene rundt det å 63 

være norsk og hva som utgjør det norske 64 
• alle medlemmer av det norske samfunn skal omfavnes av demokratiets grunnpilarer, av ytringsfriheten, 65 

organisasjonsfriheten og retten til å selv kunne forme sin identitet 66 
• arbeide for at feminisme inkluderes i alle ledd i utviklingsarbeid og at norske myndigheter fører en 67 

feministisk utenrikspolitikk 68 
• Alle norske kommuner utvikler handlingsplaner mot rasisme som inneholder konkrete verktøy for å 69 

forebygge og bekjempe rasisme 70 

 71 

HUMAN ASYLPOLITIKK 72 

I 2022 ble det for første gang registrert mer enn 100 millioner flyktninger og fordrevne verden over på grunn av krig, 73 
vold, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd. Samtidig øker antall mennesker som må forlate sine hjem på grunn av 74 
klimarelaterte problemer. Det er de fattige som blir hardest rammet av naturkatastrofer. Arbeidet for å redusere 75 
konsekvensene av klimakrisen er viktig for å forhindre en enorm fremtidig flyktningkrise. Krig og konflikter oppstår 76 
stadig i ulike områder i verden og flyktningstrømmen er i stadig økning. Samtidig vedlikeholder den norske 77 
regjeringen en restriktiv asyl- og flyktningpolitikk, og gjør ikke nok for å ivareta sitt ansvar for mennesker som flykter 78 
fra krig, konflikt eller klimakatastrofer. 79 
 80 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener blant annet at Norge burde følge FNs høykommissær for flyktningers 81 
anbefaling om å gradvis øke vår andel av kvoteflyktninger til 5000 som et minstekrav. I tillegg burde Norge være en 82 
pådriver for mekanismer som EUs relokaliseringssystem av flyktninger som gir asylsøkere muligheten til å få sin 83 
søknad om beskyttelse behandlet i et annet EU/EØS-land. Dette for å lette på den humanitære situasjonen i 84 
Europas yttergrenser og forhindre at asylsøkere og flyktninger lever under uholdbare forhold over lengre tid. 85 
Samtidig som Norges restriktive linje fortsetter med dagens regjering ser vi at flere norske kommuner ønsker og er 86 
villige til å ta imot flere asylsøkere. Dagens asylsystem skaper farlige fluktruter. Solidaritetsungdom anerkjenner at 87 
det er et internasjonalt ansvar å beskytte mennesker på flukt og mener at Norge bør være en pådriver i arbeidet for å 88 
sikre at retten til å søke asyl blir beskyttet og ikke forhindret. 89 
 90 
Gjennom Norsk Folkehjelps mottaksdrift har vi vært vitner til konsekvensene av Norges restriktive asyl- og 91 
flyktningpolitikk. Vi mener at grunnstøtten for beboere som bor på mottak skal økes i takt med prisveksten i 92 
samfunnet for å sikre at mennesker som allerede står i en krevende situasjon ikke blir mer sårbare. Norske 93 
myndigheter er pliktig å føre tilsyn ved asylmottak. Mottakene som drives bør følges opp tett for å sikre ivaretakelse 94 
av beboernes rettigheter og sikre gode levekår. 95 
 96 
Vi setter også lys på at Norge er i ferd med å utvikle en permanent papirløs underklasse, bestående av mennesker 97 
som lever lange liv i Norge uten grunnleggende rettigheter. Mange av disse er såkalte ureturnerbare asylsøkere; 98 
personer som har fått avslag på asylsøknaden, men som av ulike grunner ikke kan returneres til sine hjemland, eller 99 
at de lever i skjul for å unngå retur. Papirløse lever uten forsvar og rettigheter, og er med det en sårbar gruppe. 100 
 101 
Solidaritetsungdom opplever at språket i innvandringsdebatten virker splittende og underbygger negative holdninger 102 
og fremmedfrykt i befolkningen. Vi i Solidaritetsungdommen jobber for å motvirke usannheter og fordommer i 103 
innvandringsdebatten. 104 
 105 
Solidaritetsungdommen arbeider for og krever at: 106 
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• norske myndigheter til enhver tid følger, på et minimum, FNs anbefalinger for hva som er en forsvarlig asyl- 107 
og innvandringspolitikk. 108 

• norske myndigheter er en pådriver for å iverksette ordninger som beskytter flyktninger på farlige fluktruter 109 
som for eksempel båter i internasjonalt farvann 110 

• norske myndigheter innfører arbeidstillatelse for asylsøkere under behandling av asylsøknad samsvar med 111 
Grl. SI 10. Det samme gjelder ureturnerbare asylsøkere som har fått avslag på søknad. 112 

• norske myndigheter arbeider for å skape trygge muligheter til å søke asyl på 113 
• barns rettigheter bevares og at barn har rett til aktivitetstilbud og skolegang under asylprosessen 114 
• Norge tar imot flere flyktninger, og igjen bruker FNs høykommissærs anbefalinger som et minstekrav 115 
• den norske regjeringen oppfyller kravet om avtale for at enslige asylsøkerbarn får oppnevnt en representant/ 116 

verge og at dette skjer i samsvar med ansvarlig retningslinjer, så fort så mulig etter ankomst 117 
• barns liv ikke settes på vent og at praksisen med midlertidig opphold for enslige asylsøkerbarn over 16 år 118 

må stoppes 119 
• Norsk folkehjelp og fagbevegelsen skal jobbe for at asylsøkere og papirløse får tilgang til arbeidslivet 120 
• Norske myndigheter tilbyr papirløse migranter de samme helsetilbudene som norske statsborgere 121 
• at Norge er med på å arbeide internasjonalt for å sikre rettighetene til mennesker som blir tvunget på flukt 122 

som følge av klimakatastrofer 123 
• norske myndigheter må endre reglene for tvangsutsendelse til å være humane. Slike saker burde ha en 124 

foreldingsfrist 125 
• norske myndigheter innfører statsløshet som en begrunnelse for å oppnå oppholdstillatelse 126 
• norske myndigheter innfører en mulighet i norsk lov som gir barn av statsløse muligheten til å oppnå 127 

oppholdstillatelse, samt automatisk statsborgerskap til statsløse barn født i Norge 128 
• det legges mer vekt på barnets beste i asyl -og innvandringssaker 129 

  130 

  131 
 132 
 133 
 134 

 135 

 136 

PALESTINA 137 

I dag lever om lag 4,9 millioner Palestinere i det okkuperte Palestina. Palestina har vært undertrykt og under militær 138 
okkupasjon siden opprettelsen av staten Israel i 1948. Siden den gang har mange palestinere blitt drevet på flukt fra 139 
sine hjem. I dag bor over fem millioner statsløse palestinske flyktninger i Midtøsten og verden rundt. Selv om deres 140 
rett til å vende tilbake er fastsatt av FN, nektes de fortsatt å vende tilbake til sine hjem av staten Israel. Palestinere på 141 
vestbredden og i Gaza nektes retten til bevegelsesfrihet og andre grunnleggende rettigheter som retten til deltagelse, 142 
organisering, statsborgerskap og retur. Palestinere har ingen råderett over sitt eget territorium og er isolert fra 143 
omverdenen. De blir stadig fratatt mer land og ressurser til fordel for ulovlige israelske bosettinger og 144 
næringsvirksomhet som strider mot folkeretten. I Gaza bor det 2 millioner mennesker tett under den ulovlige 145 
blokaden som har bidratt til at 80% av befolkningen er avhengig av humanitær hjelp. Hver dag opplever palestinerne 146 
å bli diskriminert og sterkt undertrykt, med stadig brudd på menneskerettigheter, der demonstranter mot 147 
okkupasjonen blir møtt med vold og risikerer livet. Israelske myndigheter fører en praksis med fengsling av 148 
palestinske barn, helt ned til 12 års alderen, som straffes og behandles som voksne, ofte av militærdomstoler. Israels 149 
behandling av barna strider med FN konvensjonen mot tortur og konvensjonen om barns rettigheter. NF 150 
Solidaritetsungdom støtter det palestinske folk i deres kamp for selvstendighet og frihet fra undertrykking, okkupasjon 151 
og påtvunget eksil. Vi støtter en fullstendig internasjonal boikott av staten Israel. 152 

  153 
NF Solidaritetsungdom arbeider for og krever at: 154 

•  Norge anerkjenner Palestina som stat og støtter palestinernes kamp for rettferdighet og selvstendighet over eget 155 
territorium 156 
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•  norske myndigheter legger press på Israel og krever at de følger internasjonal lov og ivaretar palestinernes 157 
rettigheter 158 

•  okkupasjonen av Palestina opphører umiddelbart. 159 

•  norske myndigheter jobber for at blokaden av Gaza opphører 160 

•  sanksjoner og boikott som virkemiddel mot den israelske okkupasjonen videreføres og forsterkes 161 

•  den norske regjeringen jobber aktivt for å beskytte organisasjons- og ytringsfriheten til det palestinske folk 162 

•  norske myndigheter utarbeider bindende retningslinjer for norske investeringer som opererer på palestinsk 163 
okkupert jord for å sikre berørt befolknings høringsrett, og utarbeider en strategi for å beskytte mot brudd på 164 
folkeretten 165 

•  Norske myndigheter legger press på landene med et stort antall palestinske flyktninger om at denne gruppen skal 166 
få tilgang på gode helsetilbud, utdanning og muligheten til å arbeide. 167 

•  Norske myndigheter opprettholder eller høyner den årlige støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske 168 
flyktninger (UNRWA). 169 

•  Regjeringen innfører en merkeordninger for varer som er importert fra okkuperte områder, i tråd med EU-170 
domstoIens vedtak iivedtak fra november 2019. 171 

  172 

 173 

 174 

INTERNASJONAL SOLIDARITET 175 

Verden er ikke fattig, den er urettferdig. Dette ser vi i fordeling av makt, rikdom og ressurser mellom stater, 176 
folkegrupper og multinasjonale selskaper. Vi er vitne til at forskjellene i verden øker. Dette påvirker vår sosiale 177 
samfunnsstruktur og utvikling til det verre, fordi en liten gruppe får mer av godene enn resten av befolkningen. Denne 178 
utviklingen er særlig tydelig under globale kriser som koronapandemien hvor mange land fortsatt sliter med 179 
ettervirkninger. Norge må ikke glemme sitt internasjonale ansvar for å sikre grunnleggende helsetjenester som 180 
medisiner og vaksinering verden over slik at vi er bedre rustet til fremtidige kriser.  181 
 182 
Forskjellen i makt og rikdom kommer også tilsyne i klima- og miljøkampen, hvor klimaendringene bidrar til å øke den 183 
globale urettferdigheten. Det globale nord bærer et særskilt ansvar for de menneskeskapte klimaendringene, fordi de 184 
står for høyest andel av verdens klimagassutslipp. Samtidig har vi sett flere eksempler på at samiske næringer og 185 
kultur blir sidesatt gjennom innføringen av ulike klimatiltak i Norge. Vi mener at det er sentralt at urfolks stemmer blir 186 
hørt og respektert under vurderingen av klimatiltak og skal ikke overkjøres under dekket av behov for klimahandling. 187 
 188 
 189 
NF solidaritetsungdom jobber også aktivt for å fremme stemmene til Norsk Folkehjelps partnere i Latin Amerika, et 190 
kontinent hvor kampen om miljøressurser og den sosiale og økonomiske ulikheten er tydelig. Dette er også et 191 
kontinent hvor flere multinasjonale selskaper, herunder også flere norske selskaper, opererer og det til stadighet 192 
kommer eksempler på at storkapitalen trumfer lokale interesser. 193 

 194 
Vi lever  i en verden der mange land preges av krig og konflikt. I februar 2022 ble nyhetsbildet preget av Russlands 195 
brutale krigføring i Ukraina. Befolkningen i Ukraina lever under en konstant trussel, og mange steder under 196 
umenneskelige forhold. Mange har blitt drevet på flukt, samtidig som mange må bli igjen å kjempe en krig mot en 197 
autoritær og brutal stormakt. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom fordømmer krigen og skal være en bidragsyter for 198 
humanitær nedrustning. Krigen i Ukraina fikk mange i Europa til å vise raushet, noe som satte lys på 199 
forskjellsbehandling av flyktninger.Det er viktig at å anerkjenne at de som rammes av krig og konflikt rammes like 200 
hardt uavhengig av landegrenser. Landegrenser skal ikke definere vår solidaritet.  201 

 Sivilsamfunn verden over opplever at muligheten for organisering krymper. Flere bli møtt med lovverk og andre 202 
utfordringer som begrenser deres mulighet til å organisere seg for politisk og sosial endring. Vår oppgave i NF 203 
Solidaritetsungdom er å være en stemme for de som ikke kan rope høyt selv om urettferdighet.  204 



 
Politisk plattform – Solidaritetsungdom – til innspill hos lokallag. Frist for innspill 1.mars 

  

 205 
NF Solidaritetsungdom jobber med solidaritet i praksis. Vår innsats er basert på samarbeid mellom likeverdige 206 
partnere — ikke veldedighet. Veldedighet skaper avhengighet og skjer ovenfra og ned. Dette bidrar ikke til en endring 207 
i maktforhold. Dermed skapes heller ikke bærekraftige løsninger. Solidaritet derimot, skaper selvstendighet. Det er 208 
basert på gjensidig respekt, samarbeid og likeverd. Vi mener at langvarige løsninger skapes når man støtter folket 209 
med verktøy som bidrar til selvstendig endring og styring. Solidaritetsungdommen er en partner og støttespiller for 210 
organisasjoner og mennesker som kjemper for politiske og sosiale rettigheter verden over. NF Solidaritetsungdom 211 
bruker egen arena for å fremme stemmene og sakene til minoritetsgrupper/ folkebevegelser som diskrimineres, 212 
kriminaliseres, forfølges eller er undertrykt av majoritetsgrupper. Vi mener at verden ikke er fattig, men urettferdig og 213 
at ulikhet bekjempes gjennom en aktiv politikk for rettferdig fordeling av makt og ressurser.  214 
 215 
 216 
NF Solidaritetsungdom arbeider for og krever at: 217 

• den norske utviklingspolitikken skal ha et mål om reduksjon av ulikhet, utarbeide en strategi for dette og 218 
fokusere mer på rettferdig makt og ressursfordeling. 219 

• norske myndigheter skal anerkjenne Økning av shrinking space, og beskytte organisasjons og 220 
ytringsfriheten, støtte menneskerettighetsforkjempere og beskytte aktivister mot menneskerettighetsbrudd. 221 

• norske myndigheter utarbeider bindende retningslinjer for norske investeringer og selskaper som operer i 222 
Latin-Amerika for å sikre berørt befolknings høringsrett og å unngå brudd på menneskerettigheter og 223 
miljøødeleggelser. 224 

  225 
 226 

HUMANITÆR NEDRUSTNING 227 

Humanitær nedrustning handler om å redusere og forhindre sivile lidelser på grunn av våpen og ammunisjon. 228 
Millioner av mennesker er utsatt for konsekvensene av væpnede konflikter, også lenge etter at konfliktene er over. 229 
Landminer, klasebomber og andre eksplosiver fører til død og ødelagte liv. Dette minsker mulighetene for fredelig 230 
utvikling og demokratisk deltakelse. I dag er vi vitne til en økning i bruk av eksplosive våpen i befolkede områder. 231 
Samtidig ser vi en Økning i utviklingen av dødelige autonome våpen. Dødelige autonome våpen er våpen som selv 232 
beslutter å drepe. Humanitærretten forutsetter at mennesker må holdes til ansvar for handlinger som begås. 233 
Autonome våpensystemer gjør dette ansvaret uklart. Norsk Folkehjelp jobber aktivt med å forhindre lidelser forbundet 234 
med våpen og ammunisjon, før, under og etter at de er blitt brukt. 235 

Landminer brukt i konflikt kan ta liv flere tiår etter at både våpenhviler og fredsavtaler er inngått. Klaseammunisjon 236 
medfører på samme måte som miner vilkårlig drap og lemlestelse av sivile. 110 land har ratifisert 237 
klaseammunisjonskonvensjonen (CCM). Hele 164 land har tilsluttet seg og ratifisert minekonvensjonen (MBT). 238 
Fortsatt er det 81 stater som ikke er tilsluttet CCM og 32 stater er ikke tilsluttet MBT. VI, NF Solidaritetsungdom, ser 239 
at man har kommet langt, men mener at det ikke er langt nok. 86 land har signert traktaten om forbud mot 240 
kjernevåpen, Norge er ikke blant dem. Vi anerkjenner også at atomvåpen er den største våpentrusselen mot 241 
menneskeheten og miljøet. Derfor mener vi at å den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er et 242 
absolutt forbud mot kjøp, salg, produksjon, bruk og lagring av atomvåpen. Vi støtter våre samarbeidspartnere i 243 
arbeidet for et atomvåpenforbud som er signert og ratifisert av alle verdens stater. Vi i NF 244 
Solidaritetsungdom bruker våre stemmer for å Øke kunnskapen og forståelsen rundt viktigheten av humanitær 245 
nedrustning, og arbeider for politisk påvirkning nasjonalt og internasjonalt. 246 

NF Solidaritetsungdom arbeider for og krever at: 247 
•  norske myndigheter støtter MBT og CCM og legger press på de landene som ikke har signert avtalene i alle 248 

relevante fora 249 

•  alle atomvåpenstater starter nedrustning umiddelbart 250 

•  norske myndigheter signerer og ratifiserer atomvåpenforbudet, og samtidig legger press på NATO og 251 
atommaktene til å gjøre det samme 252 

•  norske myndigheter og verdenssamfunnet setter fokus på og anerkjenner skadene og sivile tap som skjer på grunn 253 
av eksplosiver i befolkede områder, og adresserer denne problematikken 254 



 
Politisk plattform – Solidaritetsungdom – til innspill hos lokallag. Frist for innspill 1.mars 

  

•  norske myndigheter holder oversikt over hvor norske våpenkomponenter brukes og ender opp. 255 

•  norske myndigheter krever et internasjonalt lovverk som beskytter mennesker mot utvikling av dødelige autonome 256 
våpen 257 

UNGDOMSMAKT 258 
 259 
Ungdomsmakt er når ungdom har direkte mulighet for å bidra til endring og påvirkning i forskjellige prosesser. Vi i NF 260 
Solidaritetsungdom jobber aktivt for ungdomsmakt, fordi det er avgjørende at vi ungdommer får være med på å 261 
bestemme hvordan vår verden skal se ut og forme samfunnet vi lever i. Ungdommen er fremtiden og derfor må vi få 262 
plass ved forhandlingsbord, fredsprosesser og andre avgjørelser tatt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette 263 
samsvarer med demokratiprinsippet hvor borgere skal få være med på å bestemme og bli hørt. Ifølge artikkel 12 i 264 
FNs Barnekonvensjon slås det fast at barn og unge har rett til å gi uttrykk for sine meninger og få innflytelse i saker 265 
som angår dem. Vi i NF Solidaritetsungdom står i solidaritet med andre ungdom verden rundt. Dette betyr at vi 266 
støtter de som ikke får stemmene sine hørt og vi i solidaritet bruker vår stemme for å fremme deres saker. Ungdom 267 
er en viktig endringskraft verden og manglende satsning på barn og unge er ikke bærekraftig. 268 


