Politisk program
Forslag 1: Ungdomsråd og Svalbard
Forslåes vedtatt
Redaksjonskomiteen forslår å legge til «og Svalbard» på linje 189, punkt 2 under 2.4 ungdom og
politikk.

Forslag 2: Norsk EU medlemskap, dissens v/Andreas Håndstad
Foreslåes avslått men med forbehold
Dissensen (277-279) Endre punkt 10 til «at Norge skal søke fullverdig medlemskap i den Europeiske
279 Union» avslåes, men vi tar til orientering det Brynjar Saus la frem på talestolen og foreslår å
legge inn et nytt avsnitt på linje 226 «En måte å innføre et mer rettferdig handelssystem er en mer
solidarisk strukturering av EU. AUF i Troms støtter europeisk samarbeid, men ser ikke hensikten med
å ekskludere andre land fra muligheten til å delta hvis de er villig til å innfri medlemskapskravene.
AUF i Troms utelukker i medlemskap i et europeisk samarbeid i en slik form, men støtter ikke et
norsk medlemskap i EU slik organisasjonen er bygd opp i dag. Dog ser vi hvor viktig et åpent marked
er samarbeid mellom land og støtter derfor et videre norsk medlemskap i EØS.»

Forslag 3: Interseksjonalitet
Forslåes avslått
Maren Bakkevoll forslår å legge inn ordet interseksjonell før ordet feminisme på linje 284.

Forslag 4: Seksualundervisning for eldre
Foreslåes vedtatt
Redaksjonskomiteen forslår å legge til et nytt avsnitt under kapitel 6. eldreomsorg på linje 407 «Det
er ikke kun de ansatte som har godt av mer læring, det har de eldre også. Selv om man har lært mye
gjennom et langt liv, så kan et tilbud om seksual undervisning være til nytte for spesielt de som har
vokst opp med fordommer mot for eksempel homofile. Vi må også anerkjenne at eldre har en
seksualitet.»

Forslag 5: Verneplikt
Foreslåes avslått, dissens v/Maren
Dissensen (505-510) nytt punkt 10 (Aleksandra, Brynjar): “at verneplikten oppheves og at det blir
frivillig å være del av det norske forsvaret”
Tilhørende tekst: “Norge er et av få land i Europa som fortsatt praktiserer verneplikt. AUF i Troms
mener at ingen skal være tvungen til å gjennomføre militærtjeneste mot sin egen vilje. Frivillig

tjeneste vil være med på å styrke det norske forsvaret med profesjonelle soldater som er motivert og
bedre trent.” Forslåes avslått, dissens v/Maren.

Forslag 6: Arktisk naturguide
Forslåes vedtatt
Redaksjonskomiteen opplyser at arktisk naturguide og tilbyes på UNIS og forslår og legge det til på
linje 571 under kapitel 10. næring og forsking.

Forslag 7: Listhaug
Forslåes vedtatt
Forslaget fra Sofie Lødding om å styrke linje 629-630, under kapittel 11 Innvandring og integrering,
punkt 5 «Listhaug bør for alltid sitte som innvandrings- og integreringsminister i Norge <3 <3»

Forslag 8: Kvener og samer
Foreslåes avslått
Hilde Solli forslår å styrke kvener på linje 703, punkt 10. under kapitel 12 utdanning

Forslag 9: Sammenslåing av nynorsk og bokmål
Foreslåes avslått, dissens v/Maren
Dissensen (727-728) nytt punkt 27 “at nynorsk og bokmål på sikt skal slås sammen til ett skriftspråk”
foreslåes avslått, Maren tar dissens.

Forslag 10: Obligatorisk barnehage
Forslåes vedtatt
Redaksjonskomiteen vil legge til et nytt punkt på linje 873 under kapitel 15. barnehage «innføre
obligatorisk barnehage siste året før skolen»

