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1 - Innledning 61 

 62 
Norge er et multikulturelt samfunn bestående av mennesker med forskjellige 63 
nasjonaliteter, etnisiteter, legninger, kjønn og religioner. Det er en viktig oppgave at 64 
alle skal føle seg inkludert og likestilt. 65 
 66 
Vi kan ikke akseptere rasisme, fremmedfrykt, kjønnsdiskriminering eller 67 
diskriminering på bakgrunn av legning. Det handler om at vi som samfunn må 68 
respektere mennesker som er annerledes enn oss selv, og ta vare på hverandre. Det 69 
er bare slik samfunnet vårt blir trygt og rettferdig for alle. 70 
 71 
Likestilling og inkludering handler om hver og en av oss – våre grunnleggende 72 
rettigheter og muligheter. En politikk for likestilling og inkludering må bekjempe alle 73 
forhold som hindrer mennesker i å leve lykkelige liv, uansett hvem de er eller hvor de 74 
kommer fra. Derfor mener AUF i Troms at aktive tiltak for likestilling og inkludering er 75 
nødvendig. Vi jobber for et samfunn hvor det ikke er nødvendig å bruke 76 
kjønnskvotering for at kvinner skal ha like muligheter som menn, men vi er ikke der i 77 
dag. 78 
 79 
Likestilling og inkludering handler om at vi som mennesker skal være frie til å leve 80 
lykkelige og selvstendige liv. De aller fleste mennesker i landet vårt har store 81 
muligheter og gode rettigheter i livet, men ikke alle. Vi er opptatt av de som faller 82 
utenfor. Vi tror på at svake grupper består av sterke mennesker som bare trenger 83 
mulighetene og rettighetene til å skape en bedre fremtid for seg og sine. Derfor 84 
ønsker vi et samfunn som er mer imøtekommende for mennesker på flukt, et 85 
samfunn som stiller opp for rusavhengige, som tar kampen for en bedre psykisk 86 
helse blant ungdom og som ikke stopper opp med likestillingspolitikken før alle har 87 
like rettigheter og muligheter. 88 
 89 
 90 
  91 
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 92 

2 - Legning 93 

 94 
I dagens samfunn blir barn lært opp til å identifisere seg selv og alle andre 95 
mennesker rundt dem i to grupper. Enten som mann eller som kvinne, og hvem som 96 
havner i hver gruppe er basert på kropp. Med denne fordelingen kommer også 97 
forventninger, som kvinners femininitet og menns maskulinitet og ikke minst å være 98 
tiltrukket av det motsatte kjønn. Likevel er det mange som ikke identifiserer seg selv 99 
innen disse grupperingene. Disse menneskene har ikke en heterofil legning som i 100 
dag regnes som det «normale» de kan være lesbiske, homofile, bifile, transpersoner 101 
eller identifisere seg som noe annet. Hvis vi vil at det å ha en annen legning enn å 102 
være heterofil skal bli sett på som normalt må vi slutte å se på det å være heterofil 103 
som det vanlige og å ha en annen legning som et unntak. Som for eksempel å bruke 104 
uttrykket skjeiv viser til at dette er noe som ikke er rett, ikke etter normalen. Fordi det 105 
finnes et hav av muligheter og alle mennesker trenger kjærlighet og bør få lov til å 106 
elske den de vil uavhengig av legningen sin.  107 
 108 
AUF i Troms vil:  109 
● At alle mennesker aksepteres for den de er, og har samme muligheter 110 

uavhengig av seksuell legning.  111 
● At spørsmål om kjønn i forbindelse med analyser/undersøkelser skal være 112 

saklig begrunnet, i tillegg til å inneholde alternativene “annet” og “ønsker ikke 113 
å svare”.  114 

● At man i passet kan få status “han”, “hun” eller “hen”, og at de som ønsker å 115 
få statusen ” hen” i passet gjøres oppmerksom på eventuelle problemer 116 
knyttet til innreise i andre land på grunn av dette. 117 

 118 

2.1-Homofiles rett til å gi blod 119 

 Menn som har/har hatt sex med menn har lenge blitt ansett som en risikogruppe når 120 
det gjelder blodgivning. Grunnen til dette er risikoen av HIV-smitte ved 121 
blodoverføring. Denne risikoen har blitt betydelig mindre og vi har fått nye tester som 122 
kan nærmere garantert påvise om det er smittesjanse. AUF i Troms mener derfor at 123 
det ikke skal være strengere krav for menn som har eller har hatt sex med menn enn 124 
andre blodgivere. Siden risikoen er blitt så lav og alle må ta en blodprøve som vil 125 
vise om det finnes smitte i blodet før man får donere mener vi det ikke skal legges 126 
vekt på hvem man har samleie med. Loven om at menn som har sex med menn er 127 
heller ikke vanntett siden det er ingen måte å teste dette med mindre personen selv 128 
oppgir denne informasjonen. Dermed blir denne loven veldig tosidig for de som 129 
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velger å oppgi rett informasjon i forhold til de som velger å lyve om hvem de har hatt 130 
sex med. 131 
AUF i Troms mener derfor:  132 
● At HIV-paragrafen fjernes  133 
● At menn som har hatt sex med menn ikke lengre skal møte strengere krav når 134 

det kommer til blodgivning enn andre 135 
 136 

Dissens ved mindretallet (Iris Moseng Sandholt og Sunniva 137 

Nyborg) : 138 
erstatte linje 119-135, med:  139 
 140 

2.1 Forskning på homofiles rett til å gi blod  141 
Menn som har/har hatt sex med menn har lenge blitt ansett som en risikogruppe når 142 
det gjelder blodgivning. Grunnen til dette er risikoen av HIV-smitte ved 143 
blodoverføring. Risikoen for smittefaren er tilstede, og det er ikke alle som er ærlige 144 
på om de har hatt sex med andre menn eller ikke når de svarer i spørreskjema på 145 
sykehuset. AUF i Troms mener at medisinsk fagfolk har bredere kompetanse på 146 
denne avgjørelsen fremfor politikere. Derfor vil AUF i Troms at det skal satses i høy 147 
grad på forskning om det er trygt at homofile kan gi blod eller ikke. Dersom 148 
forskninger sier ja til dette, så skal vi selvsagt åpne opp for at homofile kan gi blod i 149 
fremtiden.  150 
AUF i Troms vil:  151 
- at forskningen skal satses på slik at vi i fremtiden kan åpne opp for at homofile kan 152 
gi blod hvis forskninga sier det 153 

 154 

 155 

2.2 - Juridisk kjønn 156 
 I Norge har vi en ordning som inkluderer det biologiske kjønnet i personnummeret. 157 
Dette fører til at noen ikke føler enighet mellom det kjønnet man er registrert som 158 
juridisk og deres egen oppfattelse. For å få endret kjønn juridisk må man 159 
gjennomføre en fullstendig kjønnskorrigerende behandling som innebærer 160 
kastrering. AUF i Troms mener kravet om kastrering tar fra menneskers rett til å 161 
bestemme over egen kropp. Vi mener at ale har rett til å bestemme eget 162 
kjønnsuttrykk og bekymrer oss over belastningen enkelte møter ved at kjønnsuttrykk 163 
og kropp ikke samsvarer med det som står i identitetspapirene til vedkommende. 164 
Derfor ønsker AUF i Troms at man fjerner kravet om fullstendig kjønnskorrigerende 165 
behandling ved bytte av juridisk kjønn. For å skifte juridisk kjønn må man få 166 
konstatert diagnosen F64.0. (transseksualisme). Denne diagnosen kan bare bli gitt 167 
av ansatte ved Seksjon for transseksualisme ved Rikshospitalet i Oslo, og det er 168 
også her en utfører kjønnsbekreftende behandling. Dette betyr at Rikshospitalet 169 
både har behandlingsmonopol og monopol på å stille diagnosen i Norge. Noe som 170 
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fører til at en klage på avslag, blir behandlet av den samme institusjonen som kom 171 
med avslaget i første omgang.  172 
 173 
AUF i Troms stiller seg svært positive til at “hen” skal innføres som et juridisk kjønn i 174 
Norge. Det er fult forståelig at noen mennesker ikke føler de kan identifisere seg med 175 
verken det mannlige eller kvinnelige kjønn. Og hvis man med innføringen av “hen” 176 
hjelper mange mennesker vil vi definitivt vurdere denne muligheten. Vi må først 177 
vurdere dette fordi en slik lovendring vil også påvirke andre lover.Et eksempel på det 178 
kan være eksisterende lovverk om kjønnskvotering. Derfor ønsker Troms AUF å se 179 
på konsekvensene ved å innføre “hen”, men på lang sikt jobbe for å innføre dette. 180 
 181 
Derfor vil AUF i Troms:  182 
● Oppheve monopolet på behandling og diagnostisering av kjønnskorrigerende 183 

behandling som Rikshospitalet i dag har.  184 
●  Fjerne kravet om fullstendig kjønnskorrigerende behandling ved bytte av 185 

juridisk kjønn.  186 
● Utrede muligheten for å anerkjenne det tredje kjønn, for finne ut hvilke 187 

juridiske konsekvenser dette får 188 
● Jobbe for et samfunn der kjønn er juridisk sett irrelevant  189 

 190 
 191 

2.3 - Normalisering av forskjellige legninger i grunnskolen  192 

Mange av våre holdninger og meninger blir formet i barndommen og oppveksten. I 193 
løpet av grunnskolen er det veldig lite fokus på legninger og alle de forskjellige 194 
variablene det finnes av de. Man har seksualundervisning som lærer oss at det er 195 
normalt for to mennesker av ulikt kjønn å være i lag, men forteller nesten ingen ting 196 
om at to av samme kjønn kan gjøre det samme uten at det er galt på noen måte. 197 
Man lærer heller ikke hvordan forhåndsregler disse menneskene burde ta for å 198 
unngå sykdom og andre negative hendelser. Derfor mener vi i Troms AUF at det skal 199 
fra tidlig alder læres om de forskjellige legningene, alle på lik linje og at alle ligninger 200 
skal bli regnet som like normale og like viktige å lære om.  201 
 202 
Derfor vil AUF i Troms:  203 
• Øke bevisstheten og toleransen for alle legninger med å tematisere det allerede fra 204 
første klasse. 205 
  206 
 207 

 208 

 209 

  210 
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3 - Helse 211 

 212 

3.1 - Press og ungdomspsykiatri 213 

Dagens ungdom viser til større press i hverdagen og spesielt i skolen, og mange 214 
bukker under for depresjon. Ifølge rapporten Ungdata fra forskningssenteret NOVA, 215 
har 1 av 4 jenter mellom alderen 15 og 16 år depressive symptomer. Rundt 10 216 
prosent av befolkningen har spiseforstyrrelser. 217 
Selv om spiseforstyrrelser rammer kvinner og menn i alle aldre, utgjør kvinner 218 
mellom 15 og 35 år den største gruppen, med tall på rundt 50 000 tilfeller, ifølge 219 
Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS). Også flere gutter blir offer 220 
for spiseforstyrrelser og megareksi, et nytt begrep for tvangstrening som består av et 221 
usunt fokus på trening og diett for å bli så stor/sterk som overhode mulig. Lidelsen er 222 
sterkt knyttet opp mot dårlig selvbilde. Temaet har lenge vært veldig tabu å snakke 223 
om.   224 
 225 
AUF i Troms vil: 226 
● Styrke barne- og ungdomspsykiatri: 227 

            - Legge forebygging av psykisk helse inn under læreplanmålet «Helse» 228 
            - Ha flere helsesøstre på skolen, flere dager i uka 229 

 - Gi skolehelsetjenesten og PPT mulighet til å henvise barn og ungdom                        230 
:_direkte til barne- og ungdomspsykiatrien 231 

● Innføre merking av retusjert reklame som standard 232 
● Jobbe for likestilling mellom psykisk og fysisk helse, og fjerne tabuer assosiert 233 

med psykisk helse 234 
● Bedre oppfølging av barn i hjemmet  235 
● Særskilt oppfølging av personer med spiseforstyrrelser eller mistanke om 236 

spiseforstyrrelse  237 
● Obligatorisk helsesøstertime en gang i semesteret for alle skoleelever, 1. 238 

Trinn t.o.m 13. trinn.  239 
 240 
 241 

3.2 - Psykiatri for krigsflyktninger og andre asylsøkere 242 

Per i dag er det ingen psykisk helse-undersøkelse for asylsøkere som kommer til 243 
Norge. Det er for det meste fysiske sykdommer som tuberkulose som blir prioritert. 244 
Likevel kommer de fleste asylsøkere fra traumatiske tilstander og har opplevd vonde 245 
ting som vi alle kan ha vansker å bearbeide. AUF i Troms mener psykisk helse bør 246 
bli prioritert mer i asylmottak enn det det blir i dag. 247 
  248 
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AUF i Troms vil: 249 
● Ha øremerkede midler til kommunene for å bygge opp psyken hos 250 

krigsherjede flyktninger 251 
● Tilby psykisk hjelp til alle asylsøkere, uansett om de har fått innvilget opphold 252 

eller ikke 253 
● Ha psykisk helsepersonell tilgjengelig på hvert asylmottak 254 
● Styrke det holdningsskapende arbeidet i henhold til vold i nære relasjoner på 255 

asylmottaket 256 
  257 

3.3 - Rus 258 

Rusavhengighet må betraktes som en lidelse, ikke en forbrytelse. Det må innføres 259 
hovedregel om rehabilitering og ettervern fremfor fengselsstraff.  260 
Statistikkene over narkotikarelaterte døsfall er høyere i Norge enn i land med mye 261 
høyere innbyggertall. Disse talletne må vi jobbe for å få ned. 262 
Mange rusavhengige lever på kanten av samfunnet og i utrygge og/eller ustabile 263 
miljø. Risikoen for sykdomsoverføring via sprøyter er høy og de rusavhengige har 264 
det ofte vanskelig både fysisk og psykisk. Ved å innføre brukerrom skaper man et 265 
sted for dem å komme og få hjelp hos helsekyndige personer som kan sette sprøyter 266 
på en trygg og sikker måte, i tillegg til å kunne gi råd og støtte. Her kan man også 267 
hjelpe de som har problemer med andre rusmidler enn heroin. Dette kan føre til 268 
lavere overdosetall og et sikrere miljø. I tillegg til dette, mener AUF i Troms at 269 
ettervern for rusavhengige og tidligere rusavhengige er svært viktig for å kunne 270 
komme seg i form og tilbake i samfunnet igjen. Et lavterskeltilbud for oppbygging av 271 
psyken og øremerkede midler mener vi er en viktig prioritering.  272 
  273 
AUF i Troms vil: 274 
● Endre lovverket slik at behandling erstatter fengselsstraff for bruk og 275 

besittelse av brukerdoser 276 
● Innføre brukerrom og åpne for heroinassistert rehabilitering i de større byene 277 
● Ha øremerkede midler til ettervern for rusavhengige 278 
● Innføre lavterskeltilbud for oppbygging rundt psyken til tidligere rusavhengige 279 
● Oppfølging av forbrukere som er ferdig behandlet  280 
● At det skal være mer fokus på holdningsskapende arbeid der fordommene 281 

mot tidligere rusavhengige minsker  282 
● Ansette miljøarbeidere i alle kommuner som skal ha som hovedoppgave å 283 

følge opp tidligere rusavhengige, og bistå i arbeidet de i arbeidet med å bygge 284 
sosiale og andre type nettverk.  285 

● Opprette en ordning der personer som tidligere har ruset seg skal kunne ha et 286 
sted å være herunder et *rus hjem*  287 
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● At miljøarbeidere i skolen også har ansvaret for å videreformidle faren ved 288 
rusmidler  289 

  290 
 291 
 292 

3.4 - Seksualitet og identitet 293 

Forskning og studier viser at det å snakke med unge om seksualitet ikke fører til mer 294 
seksuell aktivitet, men bidrar til å utsette seksuell debut, øker prevensjonsbruk og 295 
reduserer risiko for uønskede svangerskap, aborter og smitte av seksuelt 296 
overførbare sykdommer (SOS). I dag er seksualundervisningen i ungdomsskolen 297 
ganske ensformet og tar mest for seg endringene kroppen gjennomgår under 298 
puberteten og forteller først og fremst om hvorfor det motsatte kjønn plutselig blir mer 299 
attraktivt, i tillegg til å ta for seg prevensjon. Vanligvis er bare et avsnitt brukt til å 300 
fortelle om homoseksualitet. Transkjønnethet og aseksualitet er sjelden eller aldri et 301 
tema. Ved å tilføye disse viktige temaene tidlig inn i skoleverket, vil tabuene og 302 
stigmatiseringen av disse identitetene synke, og for elevene dette gjelder kan det i 303 
verste tilfelle bety forskjellen mellom liv og død. Spesielt transkjønnede opplever ofte 304 
frustrasjon og spørsmål ved egen identitet før diagnostisering. 305 
 306 
I Norge i dag må en transkjønnet person også gå igjennom tvangssterilisering 307 
(fjerning av testikler/eggstokker) for å kunne ha riktige kjønnsidentitetspapirer. En 308 
person må altså velge mellom muligheten for å reprodusere seg eller bli juridisk 309 
godkjent som personen de er. Vi i AUF i Troms mener dette er en diskriminerende 310 
ordning som bør avvikles.  311 
  312 
AUF i Troms vil: 313 
● Utbedre seksualundervisning og legge til rette for kjønns- og legningsnøytral 314 

undervisning 315 
            - Legge aseksualitet inn i læreplanen, under seksualitet  316 
            - Legge transkjønnethet inn i læreplanmålet om «Roller og Identitet» 317 
● Fjerne obligatorisk sterilisering ved kjønnskorrigerende behandling 318 

  319 

 320 

3.5 – Surrogati og adopsjon  321 

Eggdonasjon/surrogati er ikke tillatt i Norge. Det er likevel slik at noen nordmenn 322 
benytter surrogati i utlandet, noe som i verste fall kan føre til at barnet kan komme i 323 
en situasjon hvor det ikke får juridisk tilknytning til en norsk forelder, og følgelig ikke 324 
norsk statsborgerskap eller annen rett til opphold i Norge. 325 
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Hvis noen kvinner er villig til å hjelpe andre med å få et barn, er det meningsløst å 326 
nekte de å hjelpe. En del kvinner i dagens samfunn sliter med å få barn på grunn av 327 
medisinske eller sosiale forhold, slik som fertilitetsproblemer. I tillegg har man også 328 
svært strenge adoptivregler for homofile. Det er usosialt å sette begrensinger for 329 
hvem som kan få og oppfostre et barn i dagens moderne samfunn. Vi må heller ikke 330 
åpne for en surrogatindustri i Norge, som kan gi opphav til utnyttelse og ufrivillighet. 331 
AUF i Troms mener derfor at man må åpne for at de fleste har muligheten til å få 332 
barn ved å legitimere altruistisk (ikke-kommersiell) surrogati, der parten som ønsker 333 
å bære fram barnet får kompensert for utgiftene for svangerskap og eventuelle tapte 334 
inntekter, i stedet for å direkte ta betalt for barnet – noe som kan sammenlignes med 335 
menneskehandel. Vi i AUF i Troms mener det er viljen til å hjelpe som bør være 336 
motivasjon, og ikke pengene. Derfor må det legges et stramt regelverk som sikrer 337 
alle parter og forebygger utnyttelse. 338 
 339 
Adopsjon er viktig i verden i dag. Mange barn sitter på barnehjem uten en framtid, og 340 
AUF i Troms mener at det burde settes fokus på adopsjon av barn utenfor Norge. 341 
AUF i Troms mener det skal være en glede å få barn. Men det er ikke sett at alle 342 
kan/ønsker å føde barn. Derfor mener vi at adopsjon er et bra alternativ. Slik som det 343 
er nå er adopsjonsprosessen krevende, det tar lang tid for heterofile par å 344 
gjennomgå dette. For homofilepar er denne prosessen nærmest umulig. AUF i 345 
Troms mener derfor at denne prosessen nå bli enklere og at homofile og heterofile 346 
par skal likestilles fullstendig. 347 
  348 
AUF i Troms vil: 349 
● Legitimere ikke-kommeriell surrogati i Norge 350 
● Forby nordmenn å bruke surrogatimødre i utlandet for å unngå utnyttelse 351 
● Øke statusen på adopsjon i Norge  352 
● Gjøre det lettere for homofile å kunne adoptere  353 

 354 
 355 

Dissens ved mindretallet (Iris Sandholt og Sunniva Nyborg): 356 
Erstatte linje 322-338 og kulepunktene på linje 350 og 351 med: 357 
 358 
Eggdonasjon/surrogati er ikke tillatt i Norge. Det er likevel slik at noen nordmenn 359 
benytter seg av surrogati i utlandet, noe som i verste fall kan føre til at barnet kan 360 
komme i en situasjon hvor det ikke får juridisk tilknytning til en norsk forelder, og 361 
følgelig ikke norsk statsborgerskap eller annen rett til opphold i Norge. En slik 362 
benyttelse kan i verste fall undertrykke kvinners kropp og føre til at kvinner føler seg 363 
presset til en slik handling. I tillegg til dette kan penger friste, og mange gjør alt for å 364 
få noen kroner ekstra. AUF i Troms synes argumentet om at det ikke er en 365 
menneskerettighet å få barn skal veie tyngst i dette tilfellet. Dersom man ikke kan få 366 
barn selv, er medisinsk hjelp en løsning og den siste løsningen kan være adopsjon. 367 
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AUF i Troms mener derfor at det ikke skal åpnes opp for surrogati i Norge, og at det 368 
heller ikke skal være lov å utnytte seg av surrogati i utlandet.  369 
 370 
AUF i Troms vil:  371 
- forby nordmenn å benytte seg av surrogati i utlandet 372 
- ikke åpne opp for surrogati i Norge 373 

 374 

 375 

3.6 - Voldtekt 376 

Voldtekt er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for, og 377 
er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Et liv uten vold er en forutsetning for 378 
frihet, livskvalitet og helse. Likevel viser statistikk at vold og overgrep forekommer 379 
ofte, særlig rettet mot jenter og kvinner. Undersøkelser viser at så mye som hver 380 
tiende kvinne har blitt utsatt for voldtekt. Dette er et uholdbart høyt tall som må ned. 381 
Ansvaret blir ofte lagt over på offeret, som gikk alene og/eller kledde seg uaktsomt. 382 
På den måten blir overgriperens handling rasjonalisert. I en reell voldtektssak er det 383 
kun overgriperen som er ansvarlig for overgrepet. 384 
Verken kvinner eller menn bør føle seg skamfull over å vært offer for en voldtekt. 385 
Større fokus på og kunnskap om vold og voldtekt i skolene setter forutsetning for 386 
forebygging. I Norge gjelder ikke voldtekten om overgriperen ikke brukte vold eller 387 
virket truende. 388 
 389 
AUF i Troms vil: 390 
●  At seksualundervisningen setter større fokus på grensesetting, overgrep og 391 

voldtekt 392 
● At voldtektsdefinisjonen utvides til å gjelde all seksuell omgang uten 393 

samtykke, som er i tråd med menneskerettighetene 394 
● Ha et lavterskeltilbud til personer som er utsatt for voldtekt og andre seksuelle 395 

krenkelser i alle kommuner 396 
● At alle som er utsatt for voldtekt får tilbud om inntil ett års gratis psykolog eller 397 

mer om det er nødvendig 398 
● At politiet og påtalemyndigheten i større grad prioriterer etterforskning av 399 

voldtektssaker 400 
● At både menn og kvinner kan være både offer og skyldig i voldtekt  401 
● At det skal jobbes mer med holdningsskapende arbeid mot voldtekt  402 

 403 
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3.7 – Prostitusjon 404 

Mesteparten av kvinnene innen prostitusjonsbransjen er i en svært sårbar situasjon, 405 
både økonomisk og sosialt. De fleste er dessuten ofre for menneskehandel, som er 406 
verdens nest største illegale industri. Vår hovedoppgave når det kommer til 407 
prostitusjon må være å sikre de prostituerte sine rettigheter og å stoppe 408 
menneskehandel. Dagens sexkjøpslov bidrar til det motsatte. Siden kjøp av sex er 409 
ulovlig, må de prostituerte jobbe i det skjulte. Da øker terskelen for å søke medisinsk 410 
eller rettslig hjelp.  411 
 412 
Et bedre alternativ til sexkjøpsloven er et offentlig monopol på salg av sex. Hadde de 413 
prostituerte kunne jobbet i offentlig sektor, ville deres rettigheter kunne tas bedre 414 
vare på enn de kan i dag. Staten kunne da sikret omstendighetene for møtene med 415 
klienter og sikret de prostituerte nødvendig juridisk og medisinsk støtte. I tillegg ville 416 
lønninger, arbeidsmiljøet og frivilligheten sikres i et offentlig administrert bordell.  417 
 418 
AUF i Troms vil: 419 
 420 

• Oppheve sexkjøpsloven. 421 
• At det skal være et offentlig monopol på salg av sex gjennom offentlig 422 

administrerte bordeller. 423 
 424 

Dissens ved flertallet (Iris Moseng Sandholt, Malin Bredahl Woll, 425 

Sunniva Nyborg og Adrian Traasdahl)  426 
Ønsker å stryke delkapittel 3.7 – Prostitusjon, på linje: 404 til 423 427 
 428 

Dissens ved mindretallet (Brynjar Andersen Saus)  429 
Ønsker å beholde delkapittel 3.7 – Prostitusjon, på linje 404 til 423 430 
 431 
 432 

 433 

  434 
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4 - Arbeid og økonomi 435 

  436 

4.1 - Stønadsordninger for foreldre 437 

4.1.1 - Barnetrygd 438 

 439 
Barnetrygden er i dag en universell stønadsordning til alle barn under 18 år, med 440 
bosted i Norge. Summen som utbetales har stått stille siden 1996, og har dermed i 441 
praksis gått ned. AUF i Troms foreslår å doble barnetrygden, og sikre at den justeres 442 
jevnlig i takt med grunnbeløpet i folketrygden. AUF i Troms ønsker at barnetrygden 443 
fremdeles skal være universell, men for å få en bedre fordelingsmessig profil bør 444 
barnetrygden skattlegges på lik linje med vanlig inntekt. 445 
  446 
AUF i Troms vil: 447 

● At omsorgspermisjonen ifm fødsel for faren økes fra to til tre uker. At 448 
mødrekvoten og fedrekvoten tredeles, mor for 1/3, far får 1/3 og den siste 449 
tredjedelen kan deles fritt mellom det mor og far ønsker 450 

● At alle familier får velge hvilken av de foresatte som skal få utbetalt 451 
barnetrygden, og ikke at den automatisk går til mor som i dag 452 

● I tilfeller hvor barn har blitt bortført av familiemedlemmer skal utbetalingen av 453 
barnetrygden fryses og settes på sperret konto til barnet og kan fradømmes 454 

● At Svalbard- og Finnmarkstillegget gjeninnføres 455 
  456 
 457 

4.1.2.1 - Fødselspermisjon 458 

Hvorvidt foreldrepermisjonen skal være tredelt eller todelt har vært et stort spørsmål. 459 
AUF i Troms er opptatt av viktigheten av at oppvoksende barn knytter kontakt med 460 
begge foreldrene sine. Dette er svært viktig fordi de første årene av livet danner 461 
vaner som familiene i stor grad tar med seg videre i livet. AUF i Troms anerkjenner 462 
likestillingsutfordringene vi har i dag ved at mødre er hjemme med små barn i mye 463 
større grad enn fedre. Vi tror likevel ikke at en todeling av foreldrepermisjonen er 464 
løsningen. En todeling av foreldrepermisjonen vil gi barna like mye tid med far og 465 
mor, men fratar samtidig familiene fleksibilitet og valgfrihet. Ulike familier er 466 
forskjellige og har ulike løsninger og vi som politikere skal ha respekt for at familiene 467 
tar ulike valg. Samtidig skal vi på et overordnet samfunnsmessig plan stimulere til økt 468 
likestilling mellom kjønnene. Derfor er løsningen en gylden middelvei. I dag er 469 
mødre- og fedrekvoten på 10 uker hver. Vi ønsker en ordning der fedrekvote og 470 
mødrekvoten økes til 17 uker, der de resterende 15/25 ukene (15 uker med full lønn, 471 
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25 uker med 80% lønn) av foreldrepermisjonen kan velges selv. Dette er god 472 
likestillingspolitikk og god familiepolitikk på en gang.   473 

  474 

Derfor vil AUF i Troms: 475 

● At omsorgspermisjonen i forbindelse med fødsel for faren økes fra to til tre 476 
uker. At mødrekvoten og fedrekvoten økes til 17 uker hver. 477 

● At engangsstønaden økes til 70 000 kroner for å forbedre den økonomiske 478 
situasjonen for de som ikke oppfyller kravene for fødselspenger. 479 

 480 

4.2.2.2 - Fødselspermisjon for studenter 481 

 482 
I dag er det mange regler og ordninger for fødselspermisjon studenter har å forholde 483 
seg til. Fordi mesteparten ikke har opparbeidet seg retten til foreldrepenger, må man 484 
søke støtte gjennom en rekke forskjellige særytelser. AUF i Troms ser på dette som 485 
et svært rotete system. Slik systemet er i dag, er det ikke lagt godt nok til rette for 486 
studenter å ha barn. I mange tilfeller blir alt av fødselspermisjon, til hva man må ha 487 
sikret seg og unntak for mye å holde styr på. Systemet må gjennom en kraftig 488 
forenklingsprosess som gjør det hele oversiktlig og enkelt. En kvinnelig student som i 489 
dag blir gravid, mister alle studentrettigheter når hun går ut i fødselspermisjon. AUF i 490 
Troms ønsker å endre dette. En løsning vil være å endre status for studenter i 491 
fødselspermisjon, som i dag blir statusløse. I det studenten tar ut fødselspermisjon 492 
bør de også endre sin status i StudentWeb/FS (Felles studentsystem). Det bør 493 
opprettes en kategori som heter “studenter i fødselspermisjon”. Slik kan disse 494 
studentene også være med på å betale semesteravgift og få de samme rettighetene 495 
til studentsamskipnadens velferdsordninger. Ved å sikre studenten en klar status, vil 496 
man gi studentene en klar rettighetsposisjon både i forhold til lånekassen, 497 
utdanningsinstitusjonen og samskipnaden. Studenten vil heller ikke miste rettigheter 498 
som rabatt på kollektivtransport og lignende.   499 

Den økonomiske situasjonen for gravide studenter bør også bedres. Det å få barn er 500 
en stor økonomisk belastning, og at man heller ikke har en fast inntekt kan være 501 
utfordrende. Derfor ønsker AUF i Troms å øke engangsstønaden til 70 000 kr.   502 
  503 
  504 
AUF i Troms vil: 505 
  506 
● At hele systemet rundt fødsel, permisjon og penger forenkles for studenter .  507 
● At studenter registreres som “studenter i fødselspermisjon” fremfor å være 508 

statusløse i StudentWeb/FS når de får barn. 509 
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● At studenter i fødselspermisjon får benytte seg av de samme studentgodene 510 
på lik linje med andre studenter.  511 

● At engangsstønaden økes til 70 000 kroner 512 
  513 

4.3 - Likestilling i arbeidslivet 514 

 515 

4.3.1 - Kjønnskvotering 516 

 517 
Det er fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv i Norge. Vi trenger derfor flere menn inn i de 518 
kvinnedominerte yrkene, og flere kvinner inn i de mannsdominerte yrkene. De ulike 519 
kjønnene har forskjellige arbeidsmetoder, ideer og kapasiteter. Det at både kvinner 520 
og menn er representert innenfor alle yrker, er viktig for et variert og godt 521 
arbeidsmiljø.   522 

 For å oppnå en jevnere representasjon av kjønnene innen alle yrker må vi også 523 
jobbe for at representasjonen av ulike kjønn innen de ulike studieretningene 524 
utjevnes. AUF i Troms ønsker mer holdningsskapende arbeid for å stimulere flere av 525 
det underrepresenterte kjønn til å velge en studieretning. AUF i Troms mener det må 526 
sees helhetlig på hvilke faktorer som motiverer det underrepresenterte kjønn til å 527 
søke opptak ved studier. 528 

Et viktig prinsipp for utdanning i Norge er prinsippet om at alle skal ha like 529 
muligheter. Vi mener derfor at det er uheldig dersom det tillegges kjønnspoeng på 530 
mange studier. Dette bryter med prinsippet om at de best kvalifiserte søkerne skal få 531 
plass på utdanningen.   532 

Før 2005 var det i gjennomsnitt bare 15.5 % kvinner i allmennaksjeselskapene. På 533 
bakgrunn av dette skjeve maktforholdet, ble det innført kjønnskvotering som stiller 534 
krav om at hvert kjønn må være representert med minst 40 %. AUF i Troms mener 535 
dette er en god ordning og vil opprettholde denne for å sikre en jevnere 536 
representasjon mellom kjønnene.  537 
 538 
AUF i Troms vil:  539 

• I et styre er det et krav om at hvert kjønn må være representert med minst 540 
40% 541 
 542 

 543 
  544 
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4.3.2 - Likelønn 545 

 546 
Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp en mann tjener. Disse bekymringsverdige 547 
dataene kom SSB ut med i 2010. AUF i Troms ser på likelønn og økonomisk 548 
selvstendighet som en forutsetning for likestilling og kvinnefrigjøring. Familien er i 549 
dag en økonomisk grunnenhet og en del av samfunnets økonomiske basis. Norsk 550 
arbeidsliv er sterkt kjønnsdelt og de kvinnedominerte yrkene er underbetalt i forhold 551 
til sammenlignbare mannsdominerte yrker.   552 
  553 
Kvinner har lavere gjennomsnittlig inntekt enn menn, uansett yrke, bransje, 554 
utdannelse eller stilling. Det foregår en utvikling mot markedsbestemte lønninger og 555 
økende lønnsforskjeller, også i offentlig sektor. Kvinnene lønnes lavere enn men 556 
simpelthen bare fordi de er kvinner, og kan settes i sammenheng med det skjeve 557 
maktforholdet mellom kjønnene.   558 

 Lik lønn for likt arbeid har vært lovfestet i Norge siden 1959, men likevel står det 559 
hundrevis av norske kvinner og menn bak likelønnsparolen den 8.Mars. 560 
Likestillingsloven § 8 fastslår vi skal ha likelønn i Norge, men fortsatt er dette et stort 561 
problem som fortjener mer oppmerksomhet enn det får i dag. 562 

  563 

AUF i Troms vil: 564 

● Delta i og støtte kampen for likelønn og en lønn å leve av. 565 
● Jobbe for kvinners økonomiske selvstendighet.  566 
● Fjerne maktforholdet mellom kvinnen og mannen i arbeidslivet 567 
● Jobbe for å fjerne det skjeve maktforholdet mellom kjønnene i arbeidslivet 568 

 569 
 570 

4.3.3 - Lovfeste retten til heltid 571 

 572 
Omtrent 40 % av alle sysselsatte kvinner jobber deltid, opp mot 14 % av mennene. 573 
Mange har ikke ønske å jobbe fulltid, men andelen som jobber ufrivillig deltid øker. I 574 
og med at dette medfører lavere lønninger og pensjoner, gir det færre rettigheter og 575 
større usikkerhet. AUF i Troms ønsker derfor større kamp mot ufrivillig deltid, og vil 576 
lovfeste retten tilheltid.   577 
Derfor vil AUF i Troms:   578 

● Kjempe mot ufrivillig deltid og lovfeste retten til heltid.   579 
 580 
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4.4 - Verneplikt 581 

Tirsdag 14. oktober 2014 vedtok Stortinget å endre vernepliktsloven og 582 
heimvernsloven. Endringen innebærer at verneplikten blir kjønnsnøytral. Loven 583 
tredde i kraft 1. januar 2015. Dermed blir 1997-årskullet det første som omfattes av 584 
allmenn verneplikt. Verneplikt innebærer en tvungen militærtjeneste på inntil 19 585 
måneder hvor de 12 første regnes som førstegangstjeneste. Tidligere har 586 
regelverket vært slik at både kvinner og menn må svare på sesjon del 1. Det er et 587 
skjema man fyller ut på internett som blant annet inneholder helse, skolegang og 588 
motivasjon. En del blir valgt videre til sesjon del 2, hvor man skal gjennom teoretiske 589 
og fysiske tester. Resultatene på testene avgjør om man blir tjenestedyktig eller ikke. 590 
Forskjellen fra 1. januar 2015 er at kvinner som blir klassifisert som tjenestedyktig, 591 
må avtjene førstegangstjenesten.   592 

Allmenn verneplikt er et viktig steg mot et mer likestilt Norge, fordi det norske 593 
forsvaret skal speile det norske samfunnet. I tillegg vil flere tjenestedyktige kvinner 594 
øke forsvarets operative evne, siden antallet potensielle tjenestedyktige blir doblet. 595 
Videre vil det være lettere å koble motivasjon og faglig kompetanse til oppgavene 596 
som skal utføres. Det kan heller ikke legges skjul på at de beste miljøene skapes når 597 
begge kjønn er representert.   598 

AUF i Troms vil: 599 

● At allmenn verneplikt opprettholdes. 600 
  601 

4.5 - Likestilling i offentlig forvaltning 602 

Likestilling handler om muligheten til lik innflytelse og representasjon. Likevel er 603 
mandatfordelingen i norske folkevalgte forsamlinger svært skjevt fordelt, der 604 
middelaldrene menn med majoritetsbakgrunn er overrepresentert. På stortinget er 605 
kvinneandelen på 39,6 % og hele 3⁄4 av alle ordførere er menn. AUF i Troms mener 606 
derfor at det er nødvendig å gjøre mer for at norske organer skal bli mer likestilte og 607 
representative. Gjennomgående ser man at menn velger menn, mens kvinner 608 
foreslår begge kjønn. Fordi menn sitter i de fleste maktposisjoner i dag, skapes et 609 
glasstak som gjør det vanskelig for kvinner å slippe til i de samme posisjonene.   610 

AUF er opptatt av at Arbeiderpartiet skal ha en bred representasjon av begge kjønn 611 
og ønsker derfor at menn og kvinner skal være representertmed minst 40 % på 612 
valglister ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg. Vi mener likevel at vi ikke kan 613 
kreve dette av andre partier grunnet at disse partiene selv må få velge hvem som 614 
skal representere partiet.   615 
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Derfor vil AUF i Troms innføre kjønnskvotering på stemmelister, som sikrer en 616 
jevnere representasjon av kjønnene.   617 

Likestilling er en grunnleggende verdi som skal gjelde alle, og ulike mennesker skal 618 
ha like muligheter. Norsk lovverk i dag sikrer formell likestilling på en rekke 619 
samfunnsområder. Derimot er ikke håndhevingen av lovverket alltid like effektivt, 620 
som blant annet skyldes mangel på ressurser. Derfor vil AUF i Troms styrke den 621 
statlige kapasiteten for gjennomføring av likestillingspolitikken.   622 

AUF i Troms vil:  623 

● At Arbeiderpartiet innfører kjønnskvotering, slik at menn og kvinner er 624 
representert med minst 40 %.  625 

● At det tas inn en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer, fylkesting og 626 
storting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldene folkevalgte 627 
organet. 628 

● At andelen kvinner, etniske minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse, 629 
samt personer under 30 år og over 60, i folkevalgte forsamlinger økes. 630 

● At det sikres jevn representasjon av alle aldre i folkevalgte forsamlinger.  631 
● At likestillingsombudet har ressurser og reaksjonsmuligheter til å bidra til å 632 

stanse diskriminering.  633 
● At man styrker den statlige kapasiteten for gjennomføring av 634 

likestillingspolitikken.  635 
● At det opprettes en tilskuddsordning for å styrke arbeidet med 636 

rettighetsinformasjon i samarbeid med kompetansemiljøer.  637 
 638 

5 - Familie 639 

5.1 - Fritid 640 
I en mer stressende hverdag får folk mindre tid til å gjøre noe på fritiden. Jobb og skole tar 641 
en stor del av denne tiden, pga. arbeid utover arbeidsdagen og skoledagen. 642 

 643 

5.1.1 Skole 644 

Innenfor skole er det viktig å jobbe effektiv og målrettet for å bruke mer tid på 645 
undervisning slik at fritiden ikke må brukes til å jobbe seg opp, og eller ha mulighet til 646 
å skape en arena der lekser blir gjort i større grad på skolen og ikke hjemme. Dette 647 
er fordi at elever at forskjellige forutsetninger til å lære, og de gode elevene klarer å 648 
bruke tiden på skolen godt, mens de som sliter må bruke mer tid på fritiden eller må 649 
kutte ut lekser fordi de ikke har noen fritid. 650 

AUF i Troms vil:  651 
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● Gjøre det lettere for alle elever å bli gode i fagene, og i tillegg gi mer fritid for 652 
alle elever ved å skape en fokusertskole som bruker tid på å lære og ikke bare 653 
fokusere på kvantiteten i fagene. 654 

 655 

5.1.2 - Arbeid 656 

Arbeidrettighetene burde videreføres slik de er i dag, og eller forbedres slik at 657 
arbeidstakere får en bedre fleksibilitet innefor privatliv og fritid. Mange føler at de 658 
aldri går av jobb, og det er store forskjeller mellom hver enkelt arbeidsplass. Derfor 659 
burde det lages overordnede nasjonale retningslinjer for hvordan forholdet mellom 660 
arbeid og fritid burde deffineres, og hvordan det i praksis skal fungere. 661 

AUF i Troms vil:  662 

● At det lages retningslinjer for hvordan forholdet mellom jobb og privatliv skal 663 
være, og det burde presisseres forskjellen mellom disse for å gi klare skiller 664 
mellom når en er på jobb eller ikke.  665 

5.2 Vold 666 

5.2.1 - Familievold 667 

Mange familier er dessverre rammet av indre voldshandlinger. Familiemedlemmene 668 
finner det vanskelig å anmelde, grunnet god kjennskap til den som utøver volden. 669 
Enten mishandlingen foregår mot et barn, en kvinne eller en mann, er dette 670 
mishandling som ikke skal tolereres. Ingen skal trenge å være redde for andre 671 
familiemedlemmer, og det må bli lettere å anmelde og få hjelp i denne typen 672 
voldssaker. Etter anmeldelse skal politi gå til handling umiddelbart, slik at ikke 673 
voldsutøver får sjansen til å fortsette volden eller å straffe anmelderen. AUF i Troms 674 
vil også jobbe mot vold gjennom holdningsskapende kampanjer. 675 

AUF i Troms vil:  676 

● At krisesentre gjøres lettere tilgjengelige for alle i samfunnet. 677 
● Starte en prøveordning med helhetlige krisemottak for både kvinner, menn og 678 

barn. Der kan utsatte anmelde vold, få bistand og gjennomføre et avhør 679 
umiddelbart. 680 

● Sikre at alle , i alle aldre og situasjoner, har lik tilgjengelighet til 681 
krisemottakene, og at terskelen for å be om hjelp er lav. 682 

● At politi og rettsvesen får større ressurser til behandling av voldtektssaker. 683 
familievoldssaker. 684 

● Øke bevilgningene til behandlings- og mottakssentrene for å sikre et godt 685 
tilbud. Ha full statlig finansiering av krisesentrene. 686 
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● Tematisere nulltoleranse for vold, i skolen  687 
 688 

5.3 Barnehage 689 

5.3.1 - Lovfestet rett til barnehageplass. 690 

AUF i Troms mener at en viktig del arbeidet med å få en likestilt familie, er å lovfeste 691 
retten til barnehageplass. 692 

Mange barnehager har sprengt kapasitet, og dette medfører en unødvendig 693 
usikkerhet for familier som ikke får plass til barna sine i barnehagen. Dette skaper 694 
problemer i form av at foreldre må være hjemme med barna, og jobbforpliktelser må 695 
settes til siden. Det er viktig at forholdene er lagt til rette slik at når 696 
foreldrepermisjonene er brukt opp, kan foreldrene gå rett ut i arbeid. En lovfestet rett 697 
til barnehageplass vil fjerne usikkerheten, og ikke skape unødvendige konsekvenser 698 
for foreldrene i forhold til jobb etter foreldrepermisjonen. 699 

Integrering tidlig i samfunnet er viktig, og der spiller barnehagene en viktig 700 
samfunnsrolle. Barnehagen er en unik integreringsarena, der barn lærer av 701 
hverandre, og de sosialiseres inn i det norske samfunnet. 702 

AUF i Troms vil:  703 

●  At alle barn skal ha lovfestet rett til barnehageplass. 704 
● At det innføres to barnehageopptak i året. 705 
●  At barnehagen skal brukes som en arena for integrering. 706 
●  At barnehageprisen skal justeres nasjonalt for at ulikheten skal jevne ut. 707 
●  At barnehageprisen ligger på et nivå, slik at barnehagene kan ha et godt 708 

utvalg av utstyr og personell. 709 
● At søskenrabatt innføres i barnehage og SFO  710 

 711 

5.3.2 - Kontantstøtte 712 

Kontantstøtte kan i dag gis foreldre som har barn mellom ett og to år som ikke bruker 713 
barnehageplass med statlig driftstilskudd. Hensikten er at foreldre som ikke eller 714 
bare delvis benytter barnehage med offentlig driftstilskudd, skal få penger til å ta vare 715 
på barnet. AUF i Troms mener at kontantstøtten dermed fungerer som en betaling 716 
for foreldrene som velger å holde barna sine utenfor det sosiale fellesskapet. Dette 717 
bidrar til dårligere integrering for barna. Dessuten er det prinsipielt galt å betale folk 718 
for å ikke benytte seg av et velferdsgode. AUF i Troms foreslår derfor å omgjøre 719 
kontantstøtten til en ventestønad for folk som ikke har fått barnehageplass.  720 
 721 
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AUF i Troms vil:  722 

•  Omgjøre kontantstøtten til en ventestønad for foresatte som ikke har fått 723 
barnehageplass. 724 

 725 
  726 

5.3.3 - Mannlige ansatte i barnehage 727 

 728 
AUF i Troms ser at barn er svært lett for å bli påvirket, og holdninger som skapes i 729 
ung alder er vanskelig å få gjort noe med i ettertid. Miljøene rundt små barn er derfor 730 
svært viktig, og at et av de mest påvirkningsfulle miljøene utenom familien er 731 
barnehagen. Det er derfor viktig at barnet er i kontakt med mennesker av begge 732 
kjønn i barnehagen. I 2013 var det 8 ganger flere kvinner enn menn som jobbet i 733 
barnehagen. AUF i Troms vil derfor jobbe for å rekruttere flere menn til barnehagen, 734 
gjennom holdningskampanjer, nedbryting av kjønnsbariærer og framsnakking av 735 
førskolelærere.   736 
 737 
AUF i Troms vil:  738 

• Jobbe for å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage. 739 
 740 

5.4 - Fattigdom 741 

Ingen i Norge skal være fattige. AUF i Troms vil at det norske samfunnet skal være 742 
et samfunn som minsker ulikheter, og ikke skaper fattigdom. 743 

Det viktigste virkemiddelet mot fattigdom er arbeid til alle, og da trengs det gode 744 
velferdstjenester. Den økonomiske politikken må styres i så måte, at det blir små 745 
forskjeller, og at sosiale skjeivheter utgjevnes. Faren ved et skjevt sosialt samfunn 746 
og store ulikheter er at det går hardest ut over barn og unge. Barn og unge er 747 
garantisten for et fortsatt bærekraftig samfunn med gode velferdstjenester, og arbeid 748 
til alle. Da må forutsetningen for dette legges til rette i dag, for å skape det 749 
samfunnet som vil gi fremtidens samfunn gode forutsetninger. 750 

AUF i Troms vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom å endre 751 
forhold  som skaper og legger til rette for fattigdom i oppvekstmiljø, 752 
utdanningssystem, innefor arbeidsmarked og arbeidsliv, og innenfor 753 
velferdsordningene. De som er svakest i samfunnet skal det rettes særlig fokus på, 754 
syke, rusavhenige og de som ikke er i stand til å arbeide. 755 

AUF i Troms vil:  756 
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● Tiltak for økt fullføring av videregående opplæring 757 
● Øke bevilgningen til program/kurs for basiskompetanse i arbeidlivet. 758 
● Bedre studiefinansieringsordning for studenter med nedsatt funksjonsevne. 759 
● Norskkurs og leksehjelp til de som har behov for dette  760 

 761 

5.5 – Barnevern 762 

 763 
AUF i Troms mener at barnets beste skal ha forrang for det biologiske prinsippet. 764 
Barnets medvirkning skal styrkes i alle saker som angår dem og bestemmelser om 765 
taushetsplikt må gjennomgås for å sikre at disse ikke hindrer at informasjon som er 766 
til barnets beste, blir formidlet videre til rett instans. 767 
 768 
Fosterhjemstilbudet må stimuleres i form av at familier med flerkulturell bakgrunn 769 
skal kunne være fosterhjemsfamilie. Dette vil heve den flerkulturelle kompetansen i 770 
barnevernet, og vil resultere i at omsorgssvikt i familier med innvandrerbakgrunn 771 
lettere kan identifiseres og løses. 772 

Eksempel: Troms fylkeskommune har mange distrikts-kommuner med kompakte 773 
samfunn og et fåtall innbyggere. Det er derfor viktig å prioritere kompetansen og 774 
bemanningen i kommunene, samt at alle kommuner skal sikre et stabilt faglig miljø 775 
rundt barnevernsansvarlig. 776 

AUF i Troms mener å sikre at barn og ungdom som er barnevernets ansvar, har 777 
samme rett og plikt til utdanning som andre barn. Dersom de ikke følger vanlig 778 
skoleundervisning, skal det foreligge et vedtak og det skal gis tilrettelagt 779 
undervisning. Samtidig må meldeplikten for skoler, barnehager og helsepersonell 780 
som har ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller overgrep mot barn, overholdes. 781 

AUF i Troms vil:  782 

● Innføre en overordnet bestemmelse i barnevernloven som styrker barns 783 
medvirkning i alle saker som angår dem. 784 

● At bevilgninger til statlige og kommunale barnevernstjenester økes. 785 
● Gjennomgå bestemmelser om taushetsplikt for å sikre at disse ikke hindrer at 786 

informasjon som er til barnets beste, blir formidlet videre til rett instans. 787 
● Heve den flerkulturelle kompetansen i barnevernet, slik at omsorgssvikt i 788 

familier med innvandrerbakgrunn lettere kan identifiseres. 789 
● Stimulere til flere fosterhjemstilbud, også blant familier med flerkulturell 790 

bakgrunn. 791 
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● Sikre at barn og ungdom som er barnevernets ansvar, har samme rett og plikt 792 
til utdanning som andre barn. Dersom de ikke følger vanlig skoleundervisning, 793 
skal det foreligge et vedtak og det skal gis tilrettelagt undervisning. 794 

● At kompetanse og bemanning i det kommunale barnevernet fortsatt må 795 
prioriteres, og at alle kommuner skal sikre et faglig miljø rundt 796 
barnevernsansvarlig. 797 

● Sikre at meldeplikten for skoler, barnehager og helsepersonell har ved 798 
mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller overgrep mot barn, overholdes. 799 

● At det foregår mer tverrfaglig samarbeid med tanke på barnets interesser  800 
 801 

 802 

6 - Integrering 803 

6.1 - Inkludering 804 
AUF i Troms mener at det er viktig at alle har et likt utgangspunkt uansett hvem du er 805 
og hvor du kommer fra, og at de som er vanskeligstilt skal få den hjelpen de trenger. 806 

AUF i Troms mener at innvandring er grunnleggende bra for Norge. Dagens 807 
samfunn er et mangfoldig samfunn som skaper både utfordringer og goder. Vi har 808 
alltid vært en sterk forkjemper for god integrering – både de som kommer til Norge 809 
og de som er født her trenger å lære om hverandre, om ulike holdninger og verdier 810 
og om ulike tradisjoner og kulturer.   Vi vil ha et tolerant og flerkulturelt samfunn. Vi må 811 
sikre at mennesker med ulik etnisk bakgrunn ikke bli diskriminert eller generalisert – 812 
vi må bekjempe fordommer og rasisme i arbeidslivet, på skolen og i samfunnet 813 
ellers. 814 

AUF i Troms vil:  815 

• Jobber for et inkluderende arbeidsliv, der det skal være plass til alle slags 816 
mennesker, også de med nedsatt funksjonsevne eller ulike handikap. 817 

 818 

6.2 - Enslige mindreårige asylsøkere 819 

 AUF i Troms mener saksbehandlingen for enslige mindreårige asylsøkere må 820 
prioriteres, slik at minst mulig av barndommen tilbringes på mottak. God barnefaglig 821 
oppfølging er viktig på mottakene. 822 

Hver uke forsvinner det i gjennomsnitt ett barn fra norske asylmottak som ikke 823 
kommer til rette igjen. Dette er en uholdbar situasjon. Å gi barnevernet ansvar for alle 824 
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enslige mindreårige asylsøkere er et tiltak mot forsvinninger. I tillegg må arbeidet for 825 
de barna som er forsvunnet intensiveres og forbedres. 826 

AUF i Troms vil: 827 

● At barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte 828 
omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge, også 829 
de mellom 15 og 18 år 830 

● At behandlingstiden for person under 18 år settes til maks 2 år, og at den er 831 
absolutt.  832 

 833 

6.3 - Aktivisering 834 

Problemer samtlige flyktninger/asylsøkere møter på i hverdagen er aktiviteten i 835 
hverdagen. Når de først kommer føler de seg ikke ivaretatt og de faller ofte utenfor 836 
samfunnet. Det er da viktig at de har et tilbud å komme til. 837 

AUF i Troms vil: 838 

• Ha et tilbud der de kan komme i kontakt med norsk jevnaldrende befolkning.  839 
• Opprette fritidstilbud som sport og lignende.  840 
• Gi nordmenn et pålagt ansvar om aktivisering og inkludering. 841 
• At kommunen også skal ta del i aktiviseringa  842 

  843 

6.4 - Bosetting av flyktninger 844 

På norske asylmottak venter mange mennesker med innvilget opphold, på å få tildelt 845 
en kommune å bosette seg i. Med dagens ordning anmoder Integrerings- og 846 
mangfoldsdirektoratet (IMDI) hver enkelt kommune om å bosette et gitt antall 847 
flyktninger beregnet ut fra kommunens folketall og kapasitet, men hver enkelt gjør 848 
selv vedtak om antallet de ønsker å bosette. Mange kommuner bosetter færre 849 
flyktninger enn hva forutsetningene tilsier, noe som gjør at antallet som venter i 850 
mottak fortsetter å øke. 851 

AUF i Troms mener dagens ordning om bosetting av flyktninger ikke fungerer og 852 
mener derfor at kommunene kan komme med innspill om antallet de kan imot, men 853 
at staten (IMDI) tar den endelige avgjørelsen. 854 

AUF i Troms vil: 855 

● Staten (IMDI) tar den endelige avgjørelsen om hvor mange flyktninger som 856 
bosettes i hver kommune, i tett dialog med den enkelte kommune. 857 
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Flyktningers eget ønske om bosted skal tillegges vekt, men IMDI og 858 
kommunen tar den endelige avgjørelsen. 859 

● Øke og justere integreringstilskuddet som følger med flyktninger til kommunen 860 
der de bosettes, i henhold til lokale boligpriser og eventuelt andre 861 
tungtveiende hensyn 862 

● Staten i dialog med kommunen bestemmer hvor mange flyktninger som skal 863 
bosettes i hver enkelt kommune  864 
 865 
 866 

6.5 - Asylprosessen 867 

Alle som kommer til Norge har muligheten til å søke asyl, uansett hvem du er eller 868 
hvor du kommer fra. Prosessen fra du kommer til landet og til du får svar på 869 
søknaden sin, kan for mange bli langtekkelig, grunnet de mange mulighetene som 870 
finnes for anke eller ny saksbehandling. For å søke asyl må du melde deg hos 871 
Politiets Utlendingsenhet hvor man blir registrert og man overleverer sine personlige 872 
dokumenter til politiet. Deretter gjennomfører Utlendingsdirektoratet et intervju for å 873 
kartlegge hvorfor personen søker asyl med tolk tilstede. 874 

FN har en rekke anbefalinger for hvordan deres medlemsland bør utforme sin 875 
asylpolitikk, deriblant finner anbefalinger for hvilke mennesker som har behov for 876 
beskyttelse. Norske myndigheter har i lang tid trosset disse anbefalingene. Blant 877 
annet har det blitt nektet asyl til mennesker fra Palestina og Sør-Somalia, selv om 878 
FN mener de trenger beskyttelse. 879 

Et stort antall asylsøknader blir avslått fordi asylsøkerne ikke blir trodd på det de sier. 880 
Heller ikke her følger Norge FNs anbefalinger for vurdering av asylsøkernes 881 
troverdighet. Blant annet legges det ikke vekt på om asylsøkerne har vært utsatt for 882 
overgrep som gjør det vanskelig for han/hun å snakke detaljert om dette, og/eller gi 883 
presise tidsangivelser. Bare rundt 10% av disse asylsøkerne får møte UNE for å 884 
forklare klagen sin. Gjennomsnittlig behandlingstid for en asylsøknad var høsten 885 
2013 ca. 11 måneder. I denne perioden får asylsøkeren ofte sitt første møte med det 886 
norske samfunnet. For en asylsøker med få ressurser og tilnærmet fraværende 887 
sosialt nettverk, kan det være svært vanskelig å begynne en integreringsprosess. 888 

Den norske asylprosessen sørger for at personer som kommer til Norge behandles 889 
likt, og jevnt over rettferdig. Til tross for dette er det aspekter ved asylprosessene 890 
som gjør dem hensynsløse og lite medmenneskelige. 891 

AUF i Troms vil: 892 

● At Norge skal følge FNs anbefalinger for hvilke mennesker som har behov for 893 
beskyttelse, 894 
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● At Norge skal følge FNs anbefalinger for vurdering av troverdigheten til 895 
asylsøkere. 896 

● At det skal innvilges arbeidstillatelse til asylsøkere som venter på svar på sin 897 
søknad. 898 

● At det skal være lettere å få asyl på humanitært grunnlag. 899 
● At flere asylsøkere skal få møte beslutningstagerne for å forklare sin sak. 900 
● At det opprettes en oppfølgningsplikt i situasjoner hvor norske myndigheter 901 

mottar informasjon om at en asylsøker har blitt utsatt for vold og/eller overgrep 902 
ved retur til hjemlandet. 903 

●  Behandlingstid for familier settes til maks 3 år, og den er absolutt.  904 
 905 

6.6 - Asylpolitikk 906 

Situasjonen for lengeværende asylbarn har i en årrekke vært uansvarlig. Behandling 907 
av asylsaker som omhandler lengeværende barn er ikke blitt gjort på en rettferdig 908 
måte for å ivareta barnas beste. Barn skal behandles med respekt og behandlingen 909 
skal være rettferdig. AUF i Troms er for en human asylpolitikk. Dagens asylpolitikk 910 
har returnert barn til ustabile og utrygge land, noe som ikke bidrar til asylpolitikk 911 
basert på primære humane behov. Derfor mener AUF i Troms at asylbarn som har 912 
blitt utsatt for dette blir returnert til Norge. 913 

AUF i Troms vil sikre at alle lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden fra 914 
1.januar 2014 til 18.desember 2014 får prøvd saken sin på nytt – etter nytt regelverk. 915 
Dette for å ivareta en forsvarlig oppvekst, som ikke frarøver barnets tilhørighet i 916 
samfunnet. Lengeværende asylbarn har sterk tilknytning til Norge, og derfor er det 917 
viktig å ikke sette de i en urettferdig og komplisert situasjon. 918 

Siden Utlendingsnemnda i dag ikke benytter adgangen til å omgjøre avslag, er det 919 
nødvendig at Stortinget gir Utlendingsnemnda som forvaltningsorgan klar beskjed å 920 
likebehandle saker som gjelder lengeværende barn, uavhengig av om det er sendt 921 
inn omgjøringsbejæring i saken eller ikke. 922 

Lengeværende barn skal få mulighet til rettshjelp for å prøve ut saken etter nytt 923 
regelverk. Vanskeligstilte barn skal få den rettslige hjelp de trenger uansett hvilken 924 
bakgrunn de har. Derfor er det viktig at også asylbarn får dette tilbudet. Ved bruk av 925 
rettshjelp vil flere få oppholdstillatelse, og flere vil bli returnert tilbake til Norge. 926 

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet må pålegges mer åpenhet rundt 927 
mottakslandene reaksjoner og håndtering av returnerte asylsøkere. 928 

AUF i Troms vil: 929 
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● sikre at alle lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden fra 1.januar 930 
2014 til 18.desember 2014 får prøvd saken sin på nytt – etter nytt regelverk. 931 

● Gi utlendingsmyndighetene mulighet til på eget initiativ å omgjøre vedtak for 932 
lengeværende asylbarn 933 

● Pålegge Utlendingsnemnda å vurdere saker etter ny forskrift når de får 934 
beskjed om at en lengeværende barnefamilie skal tvangsreturneres. 935 

● Gi rettshjelp til lengeværende barn til å få prøvd saken sin etter nytt regelverk. 936 
● Justisdepartementet og Utenriksdepartementet må pålegges mer åpenhet 937 

rundt mottakslandenes reaksjoner og håndtering av returnerte asylsøkere. 938 
 939 

6.7 - Asyl- og flyktningbarn 940 

Mange barn vokser opp på asylmottak. Asylmottakene er i liten grad tilrettelagt for 941 
barn og unge. Saksbehandlingen for barnefamilier må prioriteres, slik at minst mulig 942 
av barndommen tilbringes på mottak. God barnefaglig oppfølging er viktig på 943 
mottakene. 944 

  945 

AUF i Troms vil: 946 

● Opprette egne avdelinger på asylmottak for kvinner og barn, og at 947 
asylsøkende familier får tilbud om bolig utenfor asylmottaket 948 

● Gi asylsøkere og ureturnerbare rett på barnehage og videregående skole 949 
● At det opprettes en enhet som har ansvar for å koordinere og følge opp de 950 

ulike instansenes arbeid i forbindelse med forsvinninger av barn fra mottak 951 
● Ha en bedre og mer tilpasset vergeordning 952 
● Ha prøveprosjekter med ”asylvenner” der asylmottak, skoler og frivillighet 953 

samarbeider om å skape arenaer der unge på asylmottak kan komme inn i 954 
lokalmiljøet og bli kjent med andre på samme alder 955 

  956 

6.8 - Aktivitet 957 

Problemer samtlige flyktninger/asylsøkere møter på i hverdagen er aktiviteten i 958 
hverdagen. Når de først kommer føler de seg ikke ivaretatt og de faller ofte utenfor 959 
samfunnet. Det er da viktig at de har et tilbud å komme til. 960 

AUF i Troms vil: 961 

• Ha et tilbud der de kan komme i kontakt med norsk jevnaldrende befolkning.  962 
• Opprette fritidstilbud som sport og lignende. 963 
• Gi nordmenn et pålagt ansvar om aktivisering og inkludering. 964 
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• Gi rabatter på aktiviteter slik at flyktninger og asylsøkere også har muligheten 965 
til å drive med samme aktiviteter som etniske nordmenn.  966 

  967 

 7 - Mennesker med nedsatt funksjonsevne 968 

Nærmere 15% av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemning. 969 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) definerer funksjonshemming som 970 
«en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til 971 
funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av 972 
menneskers selvstendighet og sosiale tilværelse,». Selv om Verdenserklæringen for 973 
menneskerettigheter og Barnekonvensjonen omfatter alle mennesker viser 974 
undersøkelser og statistikk at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige 975 
områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. 976 

De norske lovene skal sikre funksjonshemmede personer et likestilt tilbud innenfor 977 
deres tilfelle, men i 978 

FFOs forståelse av funksjonshemning legger til grunn at det er gapet mellom 979 
individets forutsetninger og omgivelsenes krav til funksjon at funksjonshemninger 980 
oppstår. 981 

Dette tilsvarer at personer med nedsatt funksjonsevne utgjør verdens største 982 
minoritet. Det er veldig viktig at tjenester og rettigheter for disse personene står 983 
likestilt og at de føler seg inkludert i samfunnet som en helhet. 984 

Det er viktig at ordinære mennesker i samfunnet ser på det som naturlig at personer 985 
som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom deltar på alle arenaer for at vi 986 
skal få forebygget det solidariske samfunnet AUF i Troms ønsker. 987 

Derfor ønsker AUF i Troms: 988 

•    En solidarisk samfunnsutvikling. 989 
•  At alle offentlige bygg skal være tilrettelagt rullestolbrukere  990 

 991 
 992 

7.1 - Rettshjelptilbud for funksjonshemmede  993 

Funksjonshemmede og kronisk syke mennesker har mange rettigheter, og mange av 994 
disse er helt eller delvis ukjente for dem. Støtteapparatet rundt funksjonshemmede 995 
har heller ikke et godt nok grunnlag for å ha kjennskap til diverse ytelser og tjenester 996 
de rammede personene har rett til. Med mange lovregler og forskrifter kan det være 997 
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vanskelig å finne fram til de aktuelle lovreglene om det skulle oppstå et problem. 998 
Samtidig kan pengebeholdningen til folk være begrenset som gjør det vanskelig for 999 
dem å få hjelp.   1000 

 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har gjennom undersøkelser 1001 
dokumentert at funksjonshemmede og kronisk syke personer i mange tilfeller ikke får 1002 
sine lovfestede ytelser. Videre er rettspraksisen lite omfattende i helse-og 1003 
omsorgssektoren.    1004 

Våren 2013 utarbeidet advokat Else Leona McClimans en juridisk betenkning om 1005 
utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon gjennom de siste 10 årene på 1006 
oppdrag fra FFO. En av McClimans konklusjoner var at rettshjelploven må utvides, 1007 
for å få et bedre og mer omfattende tilbud til funksjonshemmede og kronisk syke. For 1008 
å sikre at loven blir satt ut i praksis er det nødvendig med formidling av loven 1009 
gjennom juridisk bistand. Men denne bistanden må være tilgjengelig for alle som er 1010 
dokumentert funksjonshemmede og må derfor være gratis.   1011 

AUF i Troms vil:  1012 

• At staten tilrettelegger gratis og lett tilgjengelig rettshjelptilbud for 1013 
funksjonshemmede og kronisk syke når det gjelder rettighetsspørsmål. 1014 

• At rettshjelploven må utvides. 1015 
• At advokatselskaper tar på seg flere pro-bono saker. 1016 

 1017 

7.2 – Skole og utdanning 1018 

For personer som lever daglig med funksjonshemninger i Norge, kan og er skole og 1019 
utdanning et problem. Noen elever sliter med lese eller skrivevansker og noen med 1020 
andre hemninger som gjør utdanning mer utfordrende enn for andre elever. 1021 
 1022 
I tillegg er fortsatt mobbing og diskriminering av mennesker med nedsatt 1023 
funksjonsevne fortsatt et problem i skolen. AUF i Troms mener at det må være 1024 
nulltoleranse for mobbing i skolen og at man må ta særlig vare på de mest sårbare 1025 
elevene. 1026 
 1027 
Det viktigste som kan gjøres for å sikre elever med nedsatt funksjonsevne sin trivsel 1028 
og sikkerhet på skolene er å ha lærer som er kurset i å håndtere situasjoner som kan 1029 
oppstå. I tillegg må det være nok lærere til at de har tid til å se og hjelpe hver enkelt 1030 
elev. 1031 
 1032 
AUF i Troms ønsker: 1033 
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• At skolen tilrettelegger utdanning og skolegangen for den enkelte elevens 1034 
behov.  1035 

• Flere lærere i skolen med kompetanse rundt elever med nedsatt 1036 
funksjonsevne. 1037 

• At elever med nedsatt funksjonsevne på en bedre måte blir inkludert i 1038 
klassemiljøene. 1039 

 1040 

 1041 


