
  

  

Endringsforslag til politisk plattform - Årsmøte 2023 
 
Overordnede tilbakemeldinger  

• Opprydding i struktur, flere avsnitt og mer oversiktlig.  

• Punktum på alle underpunktene over hva solung arbeider for og krever. 

Hvem vi er og hva vi står for 

Nummer Hvor Hva står Forslag Begrunnelse Kommentar 

1 
 

“Vi er partipolitisk uavhengig og tar 
stilling i viktige samfunnsdebatter.” 

Vi er partipolitisk 
uavhengig, men tar politisk 
standpunkt. 

Bedre 
språklig. 

 

 
Diskriminering, antirasisme og inkludering 

Nummer Hvor Hva står Forslag Begrunnelse Kommentar 

2 
 

“DISKRIMINERING, 
ANTIRASISME OG 
INKLUDERING.” 

Endre navnet på 
delkapittelet til:  
Antirasisme og mangfold   

Mer passende å bruke ord 
for hva vi jobber for heller 
enn å bruke 
diskrimineringsbegrepet, 
samt at 
mangfoldsbegrepet også 
er viktig for oss.  

 

3 
 

“Det er 
forskjellsbehandling av 
personer på grunnlag av 
kjennetegn slik som 
kjønn, religion, seksuell 
orientering, nasjonalitet, 
funksjonsevne og eller 
tilhørighet til etniske 
grupper”. 

Denne 
forskjellsbehandlingen kan 
være på grunnlag av 
kjennetegn som kjønn, 
religion, seksuell 
orientering, nasjonalitet, 
funksjonsevne og eller 
tilhørighet til etniske 
grupper. 

Språklig forbedring. 
 

4 
 

“Forskjellsbehandling 
kan ha utspring fra 
fordommer og 
holdninger. Disse kan 
være både bevisst og 
ubevisst”.  

Forskjellsbehandling kan 
ha utspring fra fordommer 
og holdninger som kan 
være både bevisst og 
ubevisst.   

Slår sammen to setninger 
- språklig forenkling. 

 

5 
 

Stod opprinnelig nederst 
som en egen del. 
Begynner etter “Dette 
betyr at et 
enkeltmenneske, en 
gruppe mennesker eller 
institusjoner som for 
eksempel en stat kan 
fremme fordommer og 
fremmedfrykt”.  

Transpersoner eller 
mennesker med annen 
kjønnsidentitet er 
minoriteter som lever under 
stort press, og som trenger 
allierte i møte med grov 
hets. Dagens debattklima 
preges av 
mistenkeliggjøring og 
kunnskapsløshet. 

Rigide rammer for identitet 
basert på kjønnsorgan 
stemmer ikke overens med 
den levde virkeligheten til 
mange mennesker. 
Dessuten er det ikke gitt at 
kroppen innretter seg 

Unaturlig å ha en politisk 
uttalelse på slutten slik 
den står i dag, men 
ønskelig å innlemme 
hovedpunktene som en 
del av dette delkapittelet..  

 



  

  

inndeling kvinne/mann. Det 
er ikke opp til 
tredjepersoner å definere 
andres kjønn. 

6 
 

“Usannheter må møtes 
med fakta og 
likegyldighet må møtes 
med engasjement for å 
motvirke diskriminering 
og rasisme”. 

Usannheter må møtes 
med fakta og likegyldighet 
må møtes med 
engasjement for å 
motvirke både 
diskriminering og rasisme. 

Lagt til et ord for at det 
skal henge bedre 
sammen. 

 

7 
 

Ny tekst. NF Solidaritetsungdom skal 
være en alliert i kampen for 
et samfunn med plass til 
alle og samarbeide med 
organisasjoner som 
arbeider for likeverd og 
respekt.  

  

8 
 

•  kommunale og 
fylkeskommunale 
arbeidsplasser 
signerer kontrakten 
for å bli en Rasisme 
og Diskrimineringsfri 
Sone 

 

Fjernes. Ikke en aktiv kampanje vi 
jobber med, forslår derfor 
å fjerne denne. 

 

 

Human asylpolitikk 

Nummer Hvor Hva står Forslag Begrunnelse Kommentar 

9 

 

«Over 82 millioner 
mennesker er drevet på flukt 
i verden i dag på grunn av 
konflikt og menneskeskapte 
klimaendringer. 24 millioner 
mennesker har allerede 
mistet hjemmene sine som 
følge av klimakrisen, og det 
er anslått at antall 
klimaflyktninger vil Øke til 
250 millioner frem mot 
2050.» 

I 2022 ble det for første gang 
registrert mer enn 100 millioner 
flyktninger og fordrevne verden 
over på grunn av krig, vold, 
forfølgelse og 
menneskerettighetsbrudd. 
Samtidig øker antall mennesker 
som må forlate sine hjem på 
grunn av klimarelaterte 
problemer. 

Oppdaterer tall på 
antall flyktninger 
generelt, men 
vanskelig å finne 
gode tall på antall 
klimaflyktninger.  

 

10 
 

«Samtidig er det over lengre 
tid innført en rekke 
innstramminger i den norske 
asyl- og flyktningpolitikk. 
Den norske regjeringen gjør 
ikke nok for mennesker som 
flykter fra krig, konflikt og 
klimakatastrofer». 

Samtidig vedlikeholder den 
norske regjeringen en 
restriktiv asyl- og 
flyktningpolitikk, og gjør ikke 
nok for å ivareta sitt ansvar for 
mennesker som flykter fra 
krig, konflikt eller 
klimakatastrofer. 

Tidligere tekst 
refererer til en 
tidligere regjering. 
Ny tekst reflekterer 
at ny regjering ikke 
har liberalisert norsk 
asyl og 
flyktningpolitikk. 

 



  

  

11 
  

Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom mener 
blant annet at Norge burde 
følge FNs høykommissær for 
flyktningers anbefaling om å 
gradvis øke vår andel av 
kvoteflyktninger til 5000 som 
et minstekrav. I tillegg burde 
Norge være en pådriver for 
mekanismer som EUs 
relokaliseringssystem av 
flyktninger som gir asylsøkere 
muligheten til å få sin søknad 
om beskyttelse behandlet i et 
annet EU/EØS-land. Dette for 
å lette på den humanitære 
situasjonen i Europas 
yttergrenser og forhindre at 
asylsøkere og flyktninger lever 
under uholdbare forhold over 
lengre tid. 

Ny del som 
tydeliggjør våre krav 
om en mer liberal 
asyl- og 
flyktningpolitikk.  

 

12 
 

«Samtidig ser vi at flere 
norske kommuner ønsker og 
er villige til å ta imot flere 
asylsøkere, eksempelvis 
etter brannen i den greske 
flyktningleiren Moria i 2020». 

Samtidig som Norges 
restriktive linje fortsetter med 
dagens regjering ser vi at flere 
norske kommuner ønsker og 
er villige til å ta imot flere 
asylsøkere. 

Språklig endring for 
at det skal flyte med 
endringen over, 
samtidig som 
eksempelet med 
Moria fjernes.  

 

13   Kun 1 656— asylsøkere 
kom til Norge i 2021 kom 
som kvoteflyktninger og — 
av disse var 1 81 
mindreårige. (UDI I tillegg 
kom 3 468 
overføringsflyktnigner/ 
kvoteflytninger. 

Foreslår at den strykes. Ikke nødvendig med 
tall som årlig må 
oppdateres, like 
greit å snakke om 
den generelle 
retningen i Norges 
asyl og 
flyktningpolitikk. 

  

 14   «Solidaritetsungdom 
anerkjenner at det er et 
internasjonalt ansvar å 
beskytte mennesker på 
flukt». 

Solidaritetsungdom 
anerkjenner at det er et 
internasjonalt ansvar å 
beskytte mennesker på flukt 
og mener at Norge bør være 
en pådriver i arbeidet for å 
sikre at retten til å søke asyl 
blir beskyttet og ikke 
forhindret. 

 Tydeligere om hva 
vi krever og at 
Norge faktisk kan ta 
en aktiv rolle i 
dette.  

  



  

  

 15   
«Gjennom Norsk 
Folkehjelps mottaksdrift har 
vi vært vitner til de 
dramatiske konsekvensene 
grunnet regjeringens 
innstrammingspolitikk». 

Gjennom Norsk Folkehjelps 
mottaksdrift har vi vært vitner 
til konsekvensene av Norges 
restriktive asyl- og 
flyktningpolitikk. 

Viser til at dette ikke 
kun er en regjerings 
politikk, men en 
konsekvent politikk 
over flere 
regjeringsperioder. 

  

 16   
Ny tekst.  

  

Vi mener at grunnstøtten for 
beboere som bor på mottak 
skal økes i takt med 
prisveksten (konsumindeks) i 
samfunnet for å sikre at 
mennesker som allerede står i 
en krevende situasjon ikke blir 
mer sårbare. 

Grunnstøtten for 
beboere på mottak 
ble satt ned i 2015 
og har ikke økt 
siden.  

  

 17   
«Å kutte i støtten til 
barnefamilier i mottak, som 
allerede lever under 
fattigdomsgrensen, og 
behandlingen vi nå ser av 
enslige mindreårige 
flyktninger er ikke humant». 

Fjernes Foreslås kuttet 
ettersom at 
meningsinnholdet 
er  foreldet og 
dekkes av forslaget 
over. 

  

 18   
«Vi mener at det er viktig 
med oppfølging av 
asylmottakene som drives, i 
henhold til beboernes 
rettigheter». 

  

Norske myndigheter er pliktig 
å føre tilsyn ved asylmottak. 
Mottakene som drives bør 
følges opp tett for å sikre 
ivaretakelse av beboernes 
rettigheter og sikre gode 
levekår.  

Presiserer at det er 
en plikt.  

  



  

  

 19   
«Vi setter også lys på at 
Norge er i ferd med å 
utvikle en permanent 
papirløs underklasse, 
bestående av mennesker 
som har levd i Norge i opp 
mot 16 år uten 
grunnleggende rettigheter». 

Vi setter også lys på at Norge 
er i ferd med å utvikle en 
permanent papirløs 
underklasse, bestående av 
mennesker som lever lange liv 
i Norge uten grunnleggende 
rettigheter. 

Endring, 
unødvendig å 
inkludere tall. 

  

20 

 
Samtidig opplever vi i 
Solidaritetsungdom at 
retorikken/språket i 
innvandringsdebatten virker 
splittende og underbygger 
negative holdninger og 
fremmedfrykt i 
befolkningen. 

Solidaritetsungdom opplever 
at språket i 
innvandringsdebatten virker 
splittende og underbygger 
negative holdninger og 
fremmedfrykt i befolkningen. 

Språklig forbedring. 

 

21 

 
Vi i Solidaritetsungdommen 
jobber for å motvirke 
usannheter og fordommer i 
samfunnet. 

Vi i Solidaritetsungdommen 
jobber for å motvirke 
usannheter og fordommer i 
innvandringsdebatten. 

Språklig endring. 

 

22 

 
Vi mener at Norge må ta 
ansvar som en 
internasjonal aktør, ved å 
følge opp det moralske 
ansvaret i å hjelpe 
mennesker i nød.  

Strykes Gjentakende. 
Meningsinnholdet er 
allerede dekket i 
teksten. 

 



  

  

23 

 
barns rettigheter bevares og 

barna har rett til 
aktivitetstilbud og 
skolegang  

barns rettigheter bevares og 
at barn har rett til 
aktivitetstilbud og skolegang 
under asylprosessen 

Presiserer at det 
gjelder under 
asylprosessen. 

 

24 

 
aktiviteter for barn og unge 

på mottak opprettholdes  
Strykes 

Strykes fordi det er 
gjentakende, se 
kulepunkt over. 

 

25 

 
Norsk Folkehjelp og 

fagforbundene slutter opp 
om og sikrer opprettelsen 
av et faglig senter for 
papirløse, i henhold til 
vedtaket som ble fattet av 
LO-kongressen 2013 

Norsk folkehjelp og 
fagbevegelsen skal jobbe for 
at asylsøkere og papirløse får 
tilgang til arbeidslivet  

Endres fordi det er 
bestemt at forslaget 
ikke videreføres. 
Derfor ønskelig å 
endre til noe som 
kan videreføres. 

Men: beholder vi 
“Norsk folkehjelp og 
fagbevegelsen, eller 
sier vi “NF sol ung”? 

 

 26   
  

norske myndigheter innfører 
statsløshet som en 
begrunnelse for å oppnå 
oppholdstillatelse 

En av FNs 
høykommissær for 
flyktningers 
anbefalinger til 
Norge. 

  

 27   
  

norske myndigheter innfører 
en mulighet i norsk lov som gir 
barn av statsløse muligheten 
til å oppnå oppholdstillatelse, 
samt automatisk 
statsborgerskap til statsløse 
barn født i Norge 

En av FNs 
høykommissær for 
flyktningers 
anbefalinger til 
Norge. 

  

 

Palestina 



  

  

Nummer Hvor Hva står Forslag Begrunnelse Kommentar 

28 
  

Rekkefølgen i teksten er 
endret.   

For å få bedre flyt, 
meningsinnholdet er 
ikke endret.  

 

29 
 

Palestina har vært undertrykt og 
under militær okkupasjon siden 
opprettelsen av staten Israel 

Palestina har vært 
undertrykt og under 
militær okkupasjon 
siden opprettelsen av 
staten Israel i 1948. 

Konkretiserer hvor 
lenge dette har 
pågått.  

 

30 
 

De mangler grunnleggende 
rettigheter som blant annet… 

Palestinere mangler 
grunnleggende 
rettigheter som blant 
annet retten til 
deltagelse, organisering, 
statsborgerskap og 
retur. 

Ordet “de” 
distanserer 
menneskene fra 
“oss”.  

 

31 
 

Palestinere mangler 
grunnleggende rettigheter som 
blant annet retten til deltagelse, 
organisering, statsborgerskap og 
retur. Både Palestinerne på 
Gaza og Palestinerne på 
Vestbredden nektes sin rett til 
bevegelsesfrihet. 

Palestinere på 
vestbredden og i Gaza 
nektes retten til 
bevegelsesfrihet og 
andre grunnleggende 
rettigheter som retten til 
deltagelse, organisering, 
statsborgerskap og 
retur.  

Setningene er slått 
sammen for bedre 
flyt. 

 

32 
 

I dag lever om lag 4,8 millioner 
Palestinere i det okkuperte 
Palestina.  

I dag lever om lag 4,9 
millioner Palestinere i 
det okkuperte 
Palestina.  

Oppdatert med tall 
fra 2021 

 

33 
 

De har ingen råderett over sitt 
eget territorium og er isolert fra 
omverden. De blir stadig fratatt 
mer land og ressurser til fordel 
for ulovlige israelske bosettinger 
og næringsvirksomhet som 
strider mot folkeretten. 

Palestinere har ingen 
råderett over sitt eget 
territorium. Det blir 
stadig fratatt mer land og 
ressurser til fordel for 
ulovlige israelske 
bosettinger og 
næringsvirksomhet som 
strider mot folkeretten.  

Ordet “de” 
distanserer 
menneskene fra 
“oss”.  

 

34 
 

• Norge anerkjenner en 
tostatsløsning hvor 
Palestina er en 
selvstendig stat. 

• Norge støtter det 
palestinske folkets rett til 
selvbestemmelse, 
inkludert retten til å 
velge en tostatsløsning 

Norge anerkjenner 
Palestina som stat og 
støtter palestinernes 
kamp for rettferdighet og 
selvstendighet over eget 
territorium 

Palestinerne har selv 
rett til å definere sin 
egen stat. Vår jobb 
er å løfte deres 
stemmer, ikke å 
definere løsningen 
for dem. 

 

 

Internasjonal solidaritet 

Nummer Hvor Hva står Forslag Begrunnelse 



  

  

35 
 

Ny tekst Dette ser vi i fordeling av makt, rikdom og 
ressurser mellom stater, folkegrupper og 
multinasjonale selskaper.  

 

36 
 

Vi er vitne til at de rike blir rikere 
og de andre blir fattigere. 

Vi er vitne til at forskjellene i verden øker.  
 

37 
 

Dette påvirker vår sosiale 
samfunnsstruktur og utvikling for 
det verre, fordi en liten gruppe 
får mer av godene enn resten 
av befolkningen, på både 
nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Dette påvirker vår sosiale samfunnsstruktur 
og utvikling til det verre, fordi en liten gruppe 
får mer av godene enn resten av 
befolkningen. 

Språklig 
endring og kutt 
av overflødig 
tekst. 

38 
 

Ny tekst Denne utviklingen er særlig tydelig under 
globale kriser som koronapandemien hvor 
mange land fortsatt sliter med ettervirkninger. 
Norge må ikke glemme sitt internasjonale 
ansvar for å sikre grunnleggende 
helsetjenester som medisiner og vaksinering 
verden over slik at vi er bedre rustet til 
fremtidige kriser.  

 

39 
 

Klimaendringene bidrar til å øke 
den globale urettferdigheten. 

Forskjellen i makt og rikdom kommer også 
tilsyne i klima- og miljøkampen, hvor 
klimaendringene bidrar til å øke den globale 
urettferdigheten 

Bedre flyt. 

40 
 

De menneskeskapte 
klimaendringene fører til mer 
ekstremvær, dette gjør klima til 
en særlig viktig kampsak for NF 

Solidaritetsungdom.  

Fjernes Unødvendig 
setning 

41 
 

Vi mener at det er sentralt at 
urfolks stemmer blir hørt og 
respektert under vurderingen av 
klimatiltak. Urfolks næringer og 
kultur skal ikke overkjøres under 
dekket av behovet for 
klimahandling. 

Vi mener at det er sentralt at urfolks stemmer 
blir hørt og respektert under vurderingen av 
klimatiltak og skal ikke overkjøres under 

dekket av behov for klimahandling.  

Språklig 
forbedring. 

42 
 

Ny tekst NF solidaritetsungdom jobber også aktivt for å 
fremme stemmene til Norsk Folkehjelps 
partnere i Latin Amerika, et kontinent hvor 
kampen om miljøressurser og den sosiale og 
økonomiske ulikheten er tydelig.  

 

43 
 

Latin-Amerika er det kontinentet 
med størst sosial og økonomisk 
ulikhet i verden. 

Fjernes Unødvendig. 

44 
 

Ny tekst Dette er også et kontinent hvor flere 
multinasjonale selskaper, herunder også flere 
norske selskaper, opererer og det til stadighet 
kommer eksempler på at storkapitalen trumfer 
lokale interesser. 

 

45 
 

Ny tekst Vi lever  i en verden der mange land preges 
av krig og konflikt. I februar 2022 ble 
nyhetsbildet preget av Russlands brutale 
krigføring i Ukraina. Befolkningen i Ukraina 
lever under en konstant trussel, og mange 
steder under umenneskelige forhold. Mange 

 



  

  

har blitt drevet på flukt, samtidig som mange 
må bli igjen å kjempe en krig mot en autoritær 
og brutal stormakt. Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom fordømmer krigen og skal 
være en bidragsyter for humanitær 
nedrustning.  

 
Krigen i Ukraina fikk mange i Europa til å vise 
raushet, noe som satte lys på 
forskjellsbehandling av flyktninger.Det er 
viktig at å anerkjenne at de som rammes av 
krig og konflikt rammes like hardt uavhengig 
av landegrenser. Landegrenser skal ikke 
definere vår solidaritet.  

48 
 

Ny tekst Vår oppgave i NF Solidaritetsungdom er å 
være en stemme for de som ikke kan rope 
høyt selv om urettferdighet. 

 

 

Humanitær nedrustning 

Nummer Hvor Hva står Forslag Begrunnelse Kommentar 

49 
 

 110 land har ratifisert 
klaseammunisjonskonvensjonen (CCM). Hele 
164 land har tilsluttet seg og ratifisert 
minekonvensjonen (MBT). Fortsatt er det 81 
stater som ikke er tilsluttet CCM og 32 stater 
er ikke tilsluttet MBT. 

Legg til merknad 
med: (Tall fra 
desember 2022, 
FN - 
Sambandet)  

Greit å vite når 
tallene 
kommer fra.  

 

 

Ungdomsmakt 

Nummer Hvor Hva står Forslag Begrunnelse Kommentar 

50 
 

Vi ungdom er også nåtiden, og 
ifølge artikkel 12 i FNs 
Barnekonvensjon slås det fast 
at barn og unge har rett til å gi 
uttrykk for sine meninger og få 
innflytelse i saker som angår 
dem.  

Ifølge artikkel 12 i FNs 
Barnekonvensjon slås det fast 
at barn og unge har rett til å gi 
uttrykk for sine meninger og få 
innflytelse i saker som angår 
dem.  

Språklig 
forbedring.  

 

 


