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Forslag 1: Kjøresats  36 

Troms er et stort fylke med et meget varierende kollektivtilbud, og noen ganger vil praktiske 37 

hensyn tilsi at vi må benytte oss av personbiler for å komme oss fra sted til sted. Når det 38 

gjelder å betale enkeltmennesker for å kjøre har de gjeldende satsene vært for små til å dekke 39 

mer enn halvparten av de reelle utgiftene ved både bensin, vedlikehold og avgifter. 40 

 41 

AUF i Troms skal ha som hovedmål å benytte seg av kollektive løsninger, men i de tilfeller 42 

hvor det viser seg å være nødvendig å bruke personbiler burde det betales en mer rettferdig 43 

sats enn det utbetales i dag. Dagens statlige kjøresats er på 4,03 kroner per kilometer, hvor 44 

man må skatte for beløp over 3,50 kroner per kilometer. Derfor foreslås det å ha satsen under 45 

skattepliktig beløp da store deler av vår medlemsmasse ikke skatter og det vil kunne bli en 46 

unødvendig byrde for dem å ha en så høy sats at de må begynne å skatte av det. De foreslåtte 47 

kjøresatsene fordrer at AUF i Troms må strekke seg så langt de kan for å fylle bilene som 48 

kjører på disse satsene, og at attestant på reiseregning undersøker distansene som er oppgitt 49 

grundig før eventuell attestasjon. 50 

 51 

AUF i Troms vil: 52 

• Ha en sats på tre (3) kroner per kilometer for avstander under fem (5) mil. 53 

• Ha en sats på to kroner og tretti øre (2,30) per kilometer for avstander over fem (5) 54 

mil. 55 

• Ha et tillegg på tjue (20) øre på langkjøring over ti (10) mil. 56 

 57 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonsuttalelser  58 

 59 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas. Legges inn i organisasjonsplanen.  60 

Forslag 2: Økonomisk støtte til lærlinger 61 

I dag så strekker ikke lærlingelønnen til. For mange lærlinger er det vanskelig å 62 

betale faste utgifter med den lønnen man får, mange har også ekstra kostnader i 63 

forbindelse med lærlingetiden sin. Det fører til at mange ikke har råd til å fullføre 64 

læretiden. At de dropper ut eller må ta mye lån for å fullføre. For å stoppe en slik 65 

utvikling må vi få en ny ordning i Lånekassen. Læringer må få mulighet til å ta opp 66 

studielån, som senere blir omgjort til stipend, når man har tatt fagbrevet. 67 

 68 

AUF i Troms vil: 69 

• At Lånekassen skal opprette en ny låneordning for lærlinger der de kan ta opp 70 

lån, som blir gjort om til stipend når de har tatt fagbrevet 71 

 72 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for arbeidslivsprogrammet  73 

 74 
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Forslag 3: Gruvedrift på havbunnen 75 

I løpet av våren 2019 skal Stortinget behandle et lovforslag om hvorvidt vi skal tillate 76 

mineralutvinning på havbunnen. Olje- og energidepartementet har i dag et lovforslag ut på 77 

høring som har mottatt sterk kritikk fra flere miljøorganisasjoner. Kunnskapen om 78 

naturverdiene på havbunnen er svært manglende. Det anslås at over 90 prosent av artene i 79 

havet ikke er vitenskapelig beskrevet. De potensielle negative konsekvensene for miljøet og 80 

økosystemene er ukjente. 81 

 82 

Områdene med stor geologisk aktivitet er ofte de områdene som er mest interessant for 83 

mineralutvinning. Det er også i disse områdene det er høyest artsdiversitet med innfløkte 84 

næringsnett. Rundt aktive hydrotermale ventiler er det unike artssamfunn som utnytter 85 

kjemisk energi framfor sollys som sin hovedkilde til energi. Gruvedrift i disse områdene vil 86 

ha store negative miljøeffekter og kan føre til utryddelse av arter vi ikke engang kjenner til. 87 

Lovforslaget ute på høring er for svakt til å kunne hindre store naturødeleggelser som følge av 88 

mineralutvinning på havbunnen, og det er usikkert hvor mye større belastning havbunnen kan 89 

tåle. Havet er allerede utsatt for store miljøbelastninger gjennom petroleumsutvinning, 90 

kommersielt fiske og klimaendringene. Vi må derfor heller satse på å redusere forbruket av 91 

mineraler, øke gjenvinningen og legge til rette for bedre utnytting av de ressursene i 92 

eksisterende gruvedrift, fremfor å utsette havet for enda større belastning. 93 

 94 

AUF i Troms vil: 95 

• Innføre et forbud mot gruvedrift på havbunnen 96 

• Ha et varig vern av økosystemene rundt aktive hydrotermale ventiler og andre sårbare 97 

økosystem 98 

• Innføre en pant på sjeldne mineraler 99 

 100 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 101 

Forslag 4: Ønskelig kjønn i boligannonser 102 

Dagens boligmarked er knallhardt, spesielt i studentbyer. For å skaffe seg leiebolig er det hard 103 

konkurranse. Mange som søker seg inn på studie finner seg ikke bolig, og må dermed avlyse 104 

det planlagte studiet. Selv om mye av problemet ligger i at det er få studentboliger og rimelige 105 

utleiesteder, så ser vi også at ønskelige leietakere kan være et problem. Flere legger ut 106 

boligannonser med ønske om et spesifikt kjønn, både i leiligheter, hybler og kollektiv. AUF i 107 

Troms mener at det ikke skal være mulig å utelukke personer basert på kjønn i 108 

søknadsprosessen.  109 

 110 

AUF i Troms vil: 111 

• At boligannonser ikke skal ha lov til å inneholde ønskelig kjønn 112 

 113 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 114 
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 115 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 116 

 117 

Forslag 5: Teknologisk framtid 118 

I dagens samfunn blir barn utlevert en teknologisk gjenstand nesten før de kan snakke. 119 

Teknologi blir brukt som underholdning, undervisning og kommunikasjon. Det er ikke mange 120 

år siden den første datamaskinen kom, og telefoner ble noe alle gikk med i baklomma. Den 121 

eneste retningen teknologien vil gå i er fremover. I fremtiden vil å snakke språket til en 122 

datamaskin være noe av det viktigste og mest ettertraktede å kunne. Å kode er et valgfag 123 

enkelte skoler tilbyr, ellers må det læres selv eller studeres. For å sikre en fremtid med 124 

teknologisk fremskritt og utvikling må flere kunne snakke til en datamaskin, og flere må 125 

introduseres for det enorme teknologiske markedet. Da må vi lære barn om koding tidlig. 126 

Derfor ønsker AUF i Troms å ta koding inn i ungdoms- og videregående skole, og åpne for 127 

pedagogutdanning for ansatte med aktuell jobb og utdanning som ønsker å lære bort koding.  128 

 129 

AUF i Troms vil: 130 

• At koding skal inn i læreplanen på ungdoms- og videregående skole  131 

• At ansatte med aktuell jobb og utdanning skal kunne ta pedagogutdanning og 132 

undervise elever i koding på skolen  133 

 134 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 135 

 136 

Redaksjonskomiteens innstilling: anses ivaretatt i tidligere vedtatt politikk. Avvises 137 

 138 

Forslag 6: Gratis tamponger og bind  139 

Vi vil at det skal bli gratis for tamponger og bind for de av en alder fra 16-20 år, kvinner 140 

bruker masse penger i året bære for tamponger og bind.  141 

Det er ikke alle som har god råd å kan kjøpe tamponger og bind, vi vil at alle skal ha like gode 142 

tilbud på tamponger og bind. 143 

Mensen er ikke noe vi velger å få, det er noe som er obligatorisk, det er en fantastisk gave 144 

men er en plage for mange.  145 

(Dette er en sak som er blitt tatt opp tidligere, men som vi ønsker å ta opp igjen for dette er 146 

noe vi mener er rett). 147 

  148 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes til redaksjonskomiteen for helsemanifestet 149 
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Forslag 7: Økt kollektivtrafikk  150 

Vi trenger en bedre kollektivtrafikk. En kollektivtransport som særlig gagner barn og unge 151 

som må komme seg fra punkt A til punkt B. Dessuten vil dette bidra til å minske utslippene 152 

betraktelig, og vil derfor være et miljøvennlig transportalternativ for folk i alle aldre.  153 

AUF i Troms vil:  154 

• Bedre kollektivtransport med flere avganger  155 

 156 

Fylkesstyrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen for innkommende uttalelser 157 

 158 

Redaksjonskomiteens innstilling: anses ivaretatt i tidligere vedtatt politikk 159 

 160 

Forslag 8: Statens Pensjonsfond 161 

Statens pensjonsfond (oljefondet), er flere generasjoners nordmenns sikkerhetsnett. For å 162 

sikre at midlene brukes forsvarlig og ivaretas for fremtidige generasjoner så er det nødvendig 163 

med strengere regler for bruk av midlene i Pensjonsfondet. Ved å kreve ⅔ flertall i Stortinget 164 

sikrer man at vedtaket har bred politisk forankring.  165 

 166 

AUF i Troms vil:  167 

• Endre § 5. I “Lov om Statens Pensjonsfond” til at det trengs ⅔ flertall vedtak i 168 

Stortinget for å bruke oljefondets midler 169 

 170 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 171 

 172 

Forslag 9: AMBER-alerts 173 

Annethvert minutt blir et barn meldt savnet i Europa, dette er ca. 250000 barn i året. Til tross 174 

for at forsvinningene ikke alltid har et kriminelt grunnlag, så har vi et ansvar for å beskytte de 175 

som gjør det. Et tiltak som har blitt iverksatt i USA for å lettere finne de forsvunne barna, er 176 

AMBER-alert (America’s missing: Broadcast Emergency Response).  I dette systemet sender 177 

politiet ut en beskjed via TV, radio, internett og tekstmelding i området hvor forsvinningen 178 

har hendt, med diverse kriterier fra justisdepartementet som skal oppfylles før varslingen 179 

skjer. Et kriterium kan være «politiet må bekrefte at en kidnapping har skjedd», eller «det må 180 

være en risiko for at barnet kan bli skadet eller drept». Siden 90-tallet har også AMBER-alert 181 

blitt innført i flere land, deriblant Canada og Nederland, ofte med andre kriterier for bruk enn 182 

det som er i USA. Grunnlaget til dette systemet er at statistikk fra det amerikanske 183 

justisdepartementet tilsier at 75 % av barn som kidnappes på kriminelt grunnlag blir drept 184 

innen de første tre timene. Derfor burde vi utrede et lignende system i Norge, hvor man ved 185 
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en varslet kidnapping eller forsvinning kan raskt informere sivile om forsvinningen og få 186 

hjelp fra publikum i området. 187 

 188 

AUF i Troms vil: 189 

• Utrede muligheten for å innføre AMBER-alerts i Norge 190 

• Om utredningen har et positivt resultat burde det innføres i hensiktsmessig skala 191 

 192 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 193 

 194 

 195 

Forslag 10: Utbygging av 196 

hydrogenstasjoner 197 

Hydrogenbiler bruker hydrogen som energikilde. Det er mange klimafordeler med biler som 198 

bruker hydrogen som energibærer. Likevel ser vi at det er en del utfordringer knyttet til bruk 199 

av hydrogen som energikilde som må utredes før det er en stor satsing på dette. AUF i Troms 200 

vil følge utviklingen av hydrogen-bilen tett, og øke satsingen på dette om det viser seg å være 201 

en bra løsning. 202 

 203 

AUF i Troms vil: 204 

• Følge utviklingen av biler som bruker hydrogen som energibærer og utrede 205 

mulighetene for å bygge ut hydrogenstasjoner i hele Norge 206 

 207 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 208 

 209 

Forslag 11: Forsvarsbudsjettet 210 

I ei så turbulent tid som no, så er det viktig å bygge vidare på den forsvarsalliansen som held 211 

Noregs tryggleik i eit hardt grep. Det er på tide at Norge innfrir krava til NATO om å auke 212 

forsvarsbudsjettet sitt til 2% av BNP, slik at det gode forsvarsarbeidet til NATO kan fortsette. 213 

Noreg skal i tillegg vere eit føregangsland for å få dei andre medlemslanda til å innfri dette 214 

kravet. 215 

 216 

AUF i Troms vil: 217 

• Auke forsvarsbudsjettet til 2% av BNP, i henhold til NATO sine krav til medlemsland 218 

• Oppfordre dei andre medlemslanda til å innfri det same kravet 219 

 220 

Redaksjonskomiteens innstilling: allerede vedtatt politikk. Avvises.  221 
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Forslag 12: Ja til skolelekser 222 

AUF i Troms ønsker et samfunn hvor alle, uavhengig av bakgrunn, har de samme 223 

mulighetene. Dette tror vi best løses gjennom fellesskolen, fordi det er i klasserommet hele 224 

norges befolkning møtes. grunnskolen er vårt fremste redskap for å utjevne forskjeller i 225 

Norge. Derfor er det viktig å fjerne hindere i skolen som reproduserer sosiale forskjeller. 226 

Mengdetrening og repetisjon er viktig for at elevene skal mestre skolen best mulig. Samtidig 227 

ser man at dagens ordning med hjemmelekser reproduserer sosiale forskjeller. AUF i Troms 228 

mener derfor vi må gjøre om hjemmelekselene til skolelekser. På den måten får alle elever 229 

muligheten til å få den samme gode hjelpen av dyktige pedagoger og man bli mindre 230 

avhengige av foreldrenes forutsetninger og utdanningsbakgrunn. Skole-hjem samarbeid er 231 

viktig både for oppfølgingen av eleven og for læring i skolen, men dette må bygge på dialog, 232 

veiledning og informasjon. 233 

 234 

AUF i Troms mener det er en viktig målsetning å bekjempe sosiale forskjeller gjennom 235 

utdanning. Lekser favoriserer elever med ressurssterke foreldre som kan få hjelp til 236 

skolearbeidet hjemme. For å gi alle elever like muligheter mener AUF i Troms at elevens 237 

skolearbeid skal utføres i ordinær skoletid. På denne måten vil man få mulighet til å jobbe 238 

selvstendig med oppgaveløsning og utvikle gode studieteknikker, samtidig som alle elever vil 239 

få hjelp og oppfølging av kvalifisert personell. 240 

 241 

 242 

AUF i Troms vil: 243 

• Avvikle hjemmelekser og flytte arbeidet inn i fagtimene som skolelekser.  244 

 245 

Redaksjonskomiteens innstilling:  246 

Flertallets innstilling ved Linn Bruholt, August Sebulonsen, Demitu Mohammed, Karl 247 

Aksel Sandvoll: uttalelsen vedtas i sin helhet 248 

Mindretallets innstilling ved Ranja Verdier og Joakim Holmgren: forslaget avvises 249 

 250 

Forslag 13: Økt barnetrygd 251 

AUF i Troms mener at man gjennom et sterkt fellesskap og gode fellesskapsløsninger kan 252 

utvikle samfunnet og utjevne de økonomiske og sosiale ulikhetene som eksisterer i dag. Det 253 

er et viktig prinsipp at vi har universelle ordninger i velferdsstaten, og som alle får ta del av 254 

uavhengig av økonomi. Barnetrygden er en slik ordning og har vært et viktig redskap for å 255 

minske barnefattigdom. Barnetrygden har falt i verdi de siste årene, samtidig som 256 

fattigdommen har økt. Derfor mener AUF i Troms at barnetrygden trenger en økning. 257 

Å øke barnetrygden er et godt virkemiddel for å bekjempe barnefattigdom. Det finnes en 258 

rekke utgifter knyttet til det å ha barn, som ikke dekkes av dagens tjenestetilbud. Barn i 259 

vedvarende lavinntekt vil nyte godt av økt barnetrygd fordi det gir foreldrene økt økonomisk 260 

handlingsrom til å dekke disse utgiftene. Derfor ønsker AUF i Troms å øke barnetrygden. 261 
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 262 

 263 

AUF i Troms vil: 264 

• Øke barnetrygden for alle 265 

• At alle familier får velge hvilken av de foresatte som skal få utbetalt barnetrygden 266 

• Øke tillegget for enslige forsørgere 267 

• Indeksregulere barnetrygden 268 

 269 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 270 

 271 

Forslag 14: Olje og gass 272 

FNs klimapanel la i 2018 frem en ny klimarapport om konsekvensene av 273 
menneskeskapte klimagassutslipp. Rapporten slår fast at verdenssamfunnet ikke har 274 
kommet langt nok, artsmangfoldet vil dø ut, millioner av mennesker vil bli drevet på 275 
flukt og økende ekstremvær vil endre måten vi lever på hvis vi ikke begrense den 276 
globale oppvarmingen. Verden har 12 år på seg til å redde klimaet, da kan vi ikke 277 
fortsette i dagens tempo i olje- og gassutvinning. 278 
 279 

I dag vet vi at store oljefelt som Johan Castberg ligger an til å bli ulønnsomme for 280 

staten over tid. I møtet med nye fornybare energikilder og en fallende oljepris, hvor 281 

store investeringer i olje og gass ikke vil bli lønnsomme for Norge, så er det 282 

økonomisk uansvarlig å si ja til nye konsesjonstildelinger. 283 

 284 

Leterefusjonsordningen har historisk bidratt til fremvekst av mindre oljeselskaper, 285 

som ofte bygger ut mindre felt. Ulempen er at disse selskapene ofte har høyere 286 

kostnader, og produksjonen deres bidrar til et større klimafotavtrykk. AUF mener 287 

risikoen for tap nå har blitt så stor at dette ikke kan fortsette, fordi oljeprisen er spådd 288 

å være mer usikker i tiden framover fordi verden rundt oss tar i bruk fornybare 289 

energikilder i et stort tempo. 290 

 291 

AUF ønsker å ta fordelene som petroleumsindustrien har hatt i en årrekke og gi til 292 

nye vekstnæringer. Det er nødvendig å få opp bærekraftige næringer som alternativ 293 

til petroleum som kan gi mange nye jobber. Derfor ønsker AUF at samfunnet skal ta 294 

risikoen ved utbygging og omstilling i næringslivet over en periode til de har fått 295 

bygget seg opp til å klare seg selv. 296 

 297 

For å sikre en trygg og forutsigbar utfasing til det beste for de ansatte og næringen, 298 

mener AUF at tiden er moden for å avslutte tildelingen av nye konsesjoner. Ved å 299 

fortsette tildelingen av nye konsesjoner, legger man opp til petroleumsvirksomhet i 300 

mange tiår, noe som ikke vil være i tråd med ambisjonen om at Norge skal bli et 301 

fornybarsamfunn, og som utsetter den nødvendige omstillingen. 302 
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 303 

 304 

AUF i Troms vil: 305 

• Avskaffe leterefusjonsordningen, redusere friinntekten og bruke midlene på 306 

fornybare næringer. 307 

• Ha full stans av nye konsesjonstildelinger og ha en styrt avvikling av 308 

petroleumsindustrien med full avvikling i 2035. 309 

• At det ikke skal gjøres nye lete- og prøveboringer 310 

• Avskaffe TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 311 

• At Norge skal være et samfunn med nullutslipp i 2040 312 

• Fjerne regnskapsfordelene i petroleumsindustrien 313 

• Bruke andelen fra CO2-avgiften på sokkelen og sette disse midlene inn i 314 

Klimateknologifondet 315 

• Ha en egen oljekommisjon i Norge inspirert av Tyskland der målet er å en 316 

konkret plan for avviklingen av norsk oljeindustri. 317 

• Ha et sysselsettingsprogram som skal styre kompetansen i oljenæringa over 318 

mot fornybare næringer 319 

 320 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 321 

Forslag 15: Grønn transport 322 

 323 
I Norge står transportsektoren for 25% av de totale norske utslippene. Det vil derfor 324 
være nødvendig med omfattende kutt i denne sektoren for at Norge skal kunne nå 325 
de målene som er satt i Paris-avtalen. AUF mener at man må se på nye og mer 326 
miljøvennlige måter å frakte varer, tjenester og mennesker på. 327 
 328 
For å få ned utslippene i transportsektoren er det særlig to aspekter som er viktige å 329 
satse på: Man må klare å effektivisere transportsystemene og få ned trafikkvolumet. 330 
Vi i Norge må benytte oss av miljøvennlig transportmidler og være et forbilde for 331 
resten av verden. De største byene har et særlig ansvar i å flytte mennesker over til 332 
klimavennlige reisemåter, men AUF vil ta hele landet i bruk for å få innbyggere til å 333 
reise mer miljøvennlig. 334 
 335 
En av de mest effektive grepene man kan ta for å kutte i utslipp, er gjennom satsning 336 
på kollektivtransport. Mange byer i Norge sliter i dag med høy luftforurensing som 337 
følge av biltrafikk. Det er også mange veistrekninger som er overbelastet som følge 338 
av den store biltrafikken. Flere bruker også hurtigbåter som alternativer til annen 339 
transport. AUF mener da at det bør bli en prioritering at man prøver å få ned 340 
bilbruken fremfor å foreta store veiutbygginger. 341 
 342 
AUF mener derfor at det er på høy tid at Norge investerer tungt i hurtigtog mellom de 343 
mest folkerike områdene og jernbane rundt om i landet. Høyhastighetsbaner vil 344 
redusere utslippene, styrke sysselsetting og konkurranseevne, gi en balansert 345 
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utvikling av hele landet og redusere klimautslipp gjennom elektrifisering av store 346 
deler overført fra fly, bil og trailertrafikk. Samtidig vil jernbane for frakt av varer og 347 
tjenester i resten av landet redusere utslipp. 348 
 349 
Norge er et langstrakt land der flytrafikken blir hyppig brukt. Luftfarten bidrar derfor til 350 
en økende andel av Norges CO2-utslipp. For å kunne redusere dette utslippet må 351 
man forsterke virkemidlene for å redusere utslippene fra luftfarten. AUF mener derfor 352 
at det bør satses mer på biodrivstoff til fly. Allerede i 2014 ble det signalisert at 353 
norske flyplasser i større grad skulle benytte seg av biojetdrivstoff. AUF mener at 354 
denne satsingen har gått for tregt og at det nå er nødvending at man satser tungt på 355 
dette. 356 
 357 
Med Norges lange kyst og mange fjorder har det alltid vært naturlig å bruke sjøen til 358 
frakt av varer, tjenester og mennesker. Store deler av de totale norske utslippene 359 
kommer fra sjøtransport. AUF mener at arbeidet med å kutte i utslipp i sjøtransport 360 
må bygges mer ut. Norge er og vil alltid være en stor sjøfartsnasjon. Derfor kan vi 361 
gjøre en global forskjell gjennom utvikling innenfor marin transport. 362 
 363 
For å kunne gjøre skipsfarten utslippsfrie må Norge sette grenser og utslippskrav for 364 
alle skips som fartes i norsk fjorder og farvann. Vi i AUF vil derfor at all bruk av  365 
tungolje i farvann nord for 62. breddegrad forbys innen 2030. For at skipene i Norge 366 
skal kunne gå over til skip uten utslipp må de få større mulighet for dette, blant annet 367 
ved å gjøre det lettere for skip å bruke bærekraftig biodrivstoff og satse mer på 368 
omleggingen til skip uten utslipp. 369 
 370 
AUF i Troms vil: 371 

• Styrke CO2-fondet for transportsektoren. 372 

• Si nei til kapasitetsutvidelse på norske veier til fordel for kollektive 373 
transportløsninger 374 

• At staten skal dekke opptil 80 % av alle kostnader ved store investeringer i 375 
kollektivutbygginger. 376 

• Senke prisene på kollektivtrafikk og ha et nasjonalt, gratis ungdomskort  377 

• At alle deler av norsk jernbane skal eies og drives av det offentlige. 378 

• At det skal settes i gang et prosjekt for å bygge høyhastighetsbaner mellom 379 
de store norske byene 380 

• Ha biojetdrivstoff tilgjengelig på alle norske flyplasser der dette er 381 
hensiktsmessig 382 

• Intensivere forskning på nye drivstofftyper 383 

• Innføre en klimadifferensiert flypassasjeravgift som gir reell effekt på klimaet 384 
der det finnes andre alternativer til fly. 385 

• Innføre et omstillingsprogram for å vri kompetansen i norske verft mot 386 
utvikling av nullutslippsfartøy og ombygging av eksisterende fartøy. 387 

• Forby bestillingen av nye fossile ferger og fossile personbåter innen 2020 388 

• Forby all bruk av tungolje i farvann nord for 62. breddegrad innen 2030 389 

• At Norge skal jobbe aktivt for et internasjonalt forbud mot bruk av tungolje i 390 
skipsfarten 391 

 392 
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Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 393 
 394 
 395 

Forslag 16: Forby atomvåpen 396 

AUF i Troms er dypt bekymret for den økende risiko som atomvåpen utsetter oss for. Verden 397 

har mange ganger vært på randen av kjernefysisk katastrofe som følge av spenninger, 398 

misforståelser, tekniske feil og ulykker. Å fortsette å satse på kjernefysisk avskrekking setter 399 

livet på jorda i fare. 400 

FN-traktaten som forbyr atomvåpen er et viktig skritt på en lang vei mot en atomvåpenfri 401 

verden, men Norge har ikke undertegnet denne. Å undertegne bidrar til at atomvåpen 402 

stigmatiseres som uakseptable våpen for alle land. Slik kan vi få en ny bevegelse i det 403 

fastlåste arbeidet med gjensidig og balansert kjernefysisk nedrustning og deretter avskaffe 404 

disse våpnene. 405 

 406 

AUF i Troms vil: 407 

• At Norge skal undertegne og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og 408 

i påvente av dette ønske den velkommen og delta som observatør på 409 

statspartsmøtene. 410 

 411 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 412 

 413 

 414 

Forslag 17: Palestina 415 

 416 
Konflikten mellom Israel og Palestina er en av verdens lengstvarende konflikter. 25 år etter 417 

Oslo-avtalens undertegnelse har situasjonen forverret seg for palestinerne. Okkupasjonen, 418 

blokaden av Gaza og den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden frarøver 419 

palestinerne friheten over egne liv, og gjør etableringen av en palestinsk stat stadig 420 

vanskeligere. Norge vil som et ledd i kampen for palestinernes frigjøring anerkjenne 421 

Palestina som stat, kreve at muren rives og at okkupasjonen oppheves. 422 

 423 

Den største trusselen mot en fredelig tostatsløsning er byggingen av nye og utvidelsen av 424 

eksisterende bosetninger. Eksemplene er mange på at bosettere ødelegger hus og hjem, 425 

bruker vold mot palestinere og at situasjonen i all hovedsak blir til det verre for det allerede 426 

svært utsatte palestinske folk. Det nyeste av Israels planer om nye bosettinger er i et 427 

beduinområde kalt E1-sonen. Dersom landsbyene i dette beduinområdet rives og 428 

menneskene som bor der blir drevet på flukt fra sine hjem, vil hele tostatsløsningen være i 429 

spill. Det er derfor helt nødvendig at Norge krever full stans i bygging og utvidelse av 430 

bosettinger og tar opp beduinenes rettigheter. 431 
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 432 

En sentral del av Israels okkupasjonspolitikk er å bygge murer på tvers av palestinsk jord 433 

som gjør hverdagslivet vanskelig for palestinere og er systematisk undertrykkelse av det 434 

palestinske folk. Murene skiller familier fra hverandre, bønder fra jorda si og palestinere fra 435 

hjemmene sine. For å passere gjennom muren må palestinerne reise gjennom checkpoints 436 

som kontrolleres av tungt bevæpnet israelsk militære. Behandlingen de opplever der er alt 437 

fra plutselige endringer i åpningstider, til å få eiendeler konfiskert, i tillegg til at man kjenner 438 

til en lang rekke episoder med brutal behandling og grov voldsbruk rettet mot barn såvel som 439 

voksne. 440 

 441 

Flere hundre palestinske barn sitter i dag fengslet for det som i følge rapporter er urimelige 442 

grunnlag, ofte etter arrestasjoner gjennomført på brutalt vis. At Israel skiller mellom 16 og 18 443 

år som myndighetsalder mellom henholdsvis israelere og palestinere, samt henholdsvis 12 444 

og 14 år som deres kriminelle lavalder, er eksempler på systematisk forskjellsbehandling. 445 

Tiden er overmoden for at Norge må ta rapportene om mangelfull og urettferdig 446 

domstolsbehandling av barns saker i det israelske rettssystemet på alvor og kritisere den 447 

internasjonalt. Palestinere og israelere må stå like for loven. 448 

 449 

Humanitære hjelpeorganisasjoner må sikres tilgang inn til Gaza, og det må legges press for 450 

å sikre pressefrihet og journalisters adgang inn til Gaza. Norge må ta initiativ for å sikre at 451 

internasjonale aktører legger press for å sikre dette. 452 

 453 

AUF i Troms vil at: 454 

• Okkupasjonen av Palestina oppheves 455 

• At Norge anerkjenner en selvstendig palestinsk stat 456 

• At det gjennomføres full stans i bygging av bosettinger og at eksisterende ulovlige 457 

bosettinger fjernes 458 

• Norge må kritisere Israels brudd på grunnleggende menneskerettigheter, 459 

forakt for demokratiske prinsipper samt utstrakt bruk av volds- og 460 

maktovergrep rettet mot barn og unge. 461 

 462 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 463 

 464 

 465 

Forslag 18: Tre nøkler til global 466 

kvinnefrigjøring – vann, prevensjon og 467 

utdanning 468 

 469 

Tilgang til grunnleggende vann og sanitærtjenester er en menneskerettighet og 470 

forutsetning for et godt liv og en god helse. Hver dag er over en million mennesker 471 
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på leting etter vann og må samle sitt daglige forbruk der de kan finne det. Forurenset 472 

vann dreper om lag 6 000 mennesker daglig, de fleste av dem barn under 5 år. 1,8 473 

milliarder mennesker drikker skittent vann hver dag, og 30 % av verdens befolkning 474 

mangler et skikkelig sted å gå på do. Millioner av kvinner bruker flere timer hver 475 

eneste dag på å skaffe vann til seg selv, familien og husholdningen, noe som får 476 

konsekvenser for deres mulighet til deltakelse i arbeidslivet, skole, demokrati og 477 

samfunnet for øvrig. 478 

 479 

I følge FNs bærekraftsmål 6 skal vi innen 2030 sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang 480 

til vann og gode sanitærforhold for alle. Dette er også en forutsetning for en rekke andre 481 

bærekraftsmål, som redusert ulikhet, god utdanning, likestilling og fredelige samfunn. Likevel 482 

har øremerket bistand til vann og sanitær sunket globalt med 21 % siden 2012. Om vi skal 483 

være i nærheten av å møte FNs bærekraftsmål må ambisjonsnivået og innsatsen styrkes 484 

betraktelig. 485 

 486 

Reproduktiv helse handler om beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, muligheten 487 

til familieplanlegging og prevensjon samt trygg graviditet og fødsel. Reproduktive rettigheter 488 

er retten til informasjon om og tilgang til prevensjon og rett til tilpasset helsehjelp. Kvinners 489 

sosiale og økonomiske frigjøring henger tett sammen med muligheten til å styre egen 490 

fruktbarhet og familieplanlegging. I tillegg må alle kvinner leve liv frie fra vold og overgrep. 491 

Norge må arbeide for å bedre kvinners reproduktive helse gjennom å lede an en 492 

internasjonal kampanje for å forsvare og styrke de reproduktive rettighetene. 493 

 494 

AUF i Troms mener: 495 

• At Norge skal opprette et internasjonalt fond som satser på utbygging av 496 

vann, kloakk og sanitærtjenester, hvor målet skal være tilstrekkelig tilgang til 497 

rent vann og sanitærtjenester for alle 498 

• At norsk bistand bør øke støtten og øremerke midler til offentlig utbygging av 499 

vann- og kloakksystemer og sanitærtjenester, særlig i urbane strøk. Slike 500 

bistandsprosjekter bør lages etter modellen til Skatt for utvikling, der 501 

kompetanseoverføring står sentralt 502 

• At alle norske bistandsprosjekter som omhandler vann og sanitærtjenester 503 

skal inkludere lokale fremtidige brukere av prosjekter, hvor særlig kvinner er 504 

representert 505 

• At Norge skal etablere et fond på 1 mrd i året for seksuell og reproduktiv helse 506 

som skal gjøre familieplanlegging gjennom tilgang på prevensjon mulig for 507 

kvinner over hele verden. 508 

 509 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 510 

Forslag 19: Ignorerte konflikter 511 
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Kurderne 512 
 513 
I dag utgjør kurderne i Irak, Iran, Syria og Tyrkia omtrent 30 millioner mennesker, og 514 

er den største folkegruppen uten egen nasjonalstat. Kurdere i Irak, Iran, Syria og 515 

Tyrkia har blitt undertrykket politisk, økonomisk og kulturelt gjennom historien. AUF i 516 

Troms vil ta en lederrolle og legge til rette for samtaler om kurdernes rettigheter med 517 

disse landene, samt støtte de demokratiske kreftene i Kurdistan i arbeidet med 518 

etableringen av en selvstendig stat. Kurdistan har over de siste 10 årene tatt 519 

markante skritt i demokratisk retning og er en av de demokratiske og stabile kreftene 520 

i regionen. Det er viktig at norske myndigheter opprettholder en tett politisk dialog 521 

med myndighetene i Kurdistan-regionen. Samarbeidet skjer i dag på både 522 

humanitært og sikkerhetspolitisk grunnlag, og bidrar til utvikling på flere nivåer i 523 

samfunnet. 524 

 525 

Mens kurderne i Tyrkia og Iran hadde selvstyre, respektivt i 1927 og 1947, har kurderne i 526 

Irak hatt et autonomt selvstyre siden 2005. AUF i Troms mener det at Tyrkia, Iran og Irak har 527 

hatt og har former for selvstyre, viser at de formelle vilkårene for en stat er mulig å oppfylle, 528 

men at det mangler politisk vilje for å gjennomføre og realisere. 529 

 530 

AUF i Troms mener: 531 

• Norge skal støtte det kurdiske folket gjennom å ta en lederrolle og legge til rette for 532 

samtaler om kurdernes rettigheter med de berørte landene 533 

• Norge skal fordømme at den kurdiske befolkningen blir straffet for å utøve språk og 534 

kultur. 535 

• Norge skal jobbe for at Kurdistan får observatørstatus i FN 536 

• Norge skal støtte de demokratiske kreftene i Kurdistan i arbeidet med etableringen 537 

av en selvstendig stat. 538 

 539 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 540 

 541 

Rohingya-folket 542 
 543 

Rohingya-folket er et folkeslag i Myanmar, som i hovedsak er muslimer. De utgjør en 544 

etnisk og religiøs minoritet i landet. Folkeslaget har i flere perioder blitt utsatt for vold, 545 

forfølgelse og konflikt som har ført til masseflukt, spesielt til nabolandet Bangladesh. 546 

Siden slutten av august 2017 har militæret i Myanmar begått drap, voldtekter, vilkårlige 547 

pågripelser og satt fyr på hundrevis av hjem i rohingya-landsbyer nord i Rakhine-staten, og  548 

drevet mer enn 650.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh. Dette har blitt betegnet 549 

av flere uavhengige internasjonale organisasjoner deriblant FN som et folkemord. 550 

 551 

Rohingyaene anerkjennes ikke som etnisk minoritet i det buddhistiske landet. Så godt som 552 

alle nektes statsborgerskap, har begrenset adgang til utdanning og helsevesen, nektes 553 

arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap. I følge FN er 554 

rohyingafolket verdens mest forfulgte minoritet. 555 
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 556 

AUF i Troms mener Myanmars militære og myndigheters behandling av rohingya-folket er 557 

grunnleggende feil og strider med FNs menneskerettighetskonvensjon. 558 

 559 

AUF i Troms mener: 560 

• Norge må fordømme folkemordet av Rohingya-folket 561 

• Norge må ha åpen dialog med Myanmar om deres behandling av Rohingya folket 562 

•  Norge må gi bistand til rohingya-leirene som er etablert i og rundt Myanmar 563 

•  Norge skal kjempe i internasjonale fora for at rohingyaene skal få 564 

flyktningstatus i tråd med FNs flyktningkonvensjon, samt få status som etnisk 565 

folkeslag.  566 

 567 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 568 

 569 

Swaziland 570 
 571 

Swaziland er et av verdens siste absolutte monarki og Kong Mswati av Swaziland har 572 

tilnærmet eneveldig makt. Mens folket i Swaziland lider under delvis svært dyp fattigdom, 573 

lever kongen et utagerende luksusliv. Samtidig har landet verdens høyeste andel HIV og 574 

AIDS-smittede og arbeidet med å behandle smittede og forebygge spredning har tilnærmet 575 

ingen prioritet. Samtidig er innbyggerne i Swaziland tvunget til å følge kongens ordre, og 576 

landets innbyggere har liten mulighet til opposisjon og organisering av politisk motstand. 577 

Fagforeningsledere og opposisjonelle politiske krefter forfølges, og Norge må på den 578 

internasjonale arena ta et større ansvar for å sikre folket i Swaziland grunnleggende 579 

humanitære behov, trygghet og menneskerettigheter. 580 

 581 

AUF i Troms mener: 582 

• At Norge skal rette internasjonal kritikk mot kong Mswati av Swaziland for å 583 

neglisjere sitt eget folks sult, for at opposisjonelle stemmer og 584 

fagforeningsleder i landet forfølges og for at arbeidet med å stanse HIV- og 585 

AIDS-epidemien i landet ikke prioriteres. 586 

 587 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 588 

 589 

Jemen 590 
 591 
Over 22 millioner mennesker i Jemen har behov for humanitær hjelp etter flere år med brutal 592 

krigføring i landet. Norge har solgt både A- og B-materiell, samt flerbruksvarer til landene i 593 

den saudi-ledede koalisjonen. Partene i krigen har stått for omfattende brudd på 594 

humanitærretten, og Norge kan ikke være leverandør av noen form for materiell som brukes 595 

til krigføring i Jemen. For å hindre at våpen Norge selger til NATO-land brukes av de samme 596 

partene rammet av en norsk eksportstans, bør det innføres sluttbrukerklæringer på salg av 597 

norsk materiell også til medlemsland av NATO. Av de varene som allerede er solgt til 598 

partene i konflikten, bør norske myndigheter granske hvorvidt norske varer har vært brukt til 599 
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brudd på humanitærretten. 600 

 601 

AUF i Troms mener: 602 

• At Norge må innføre full stans i eksport av forsvarsmateriell, inkludert 603 

flerbruksvarer, til landene som deltar i den saudi-ledede koalisjonen i Jemen. 604 

• At Norge må innføre krav om sluttbrukererklæring for eksport til NATO-land, 605 

og forsvarsmateriell som allerede er eksportert må granskes for å få klarhet i 606 

om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten. 607 

 608 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 609 

 610 

 611 

Forslag 20: Sosial boligpolitikk for alle 612 

 613 
Et trygt sted å bo er definert som et basisbehov gjennom FNs konvensjon om økonomiske, 614 
sosiale og kulturelle rettigheter, men for mange er stigen i boligmarkedet trukket opp for 615 
lengst. I Norge er det ifølge SSB mellom 170 000 og 280 000 som kan defineres som 616 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 617 
 618 
Særlig krevende er det for ungdom, kvinner i utsatte yrker, i ufrivillige deltidsstillinger og 619 
personer med flerkulturell bakgrunn. AUF i Troms mener derfor at flere bør inkluderes i 620 
boligmarkedet gjennom å styrke Husbanken, utvide startlånordningen, ta i bruk leie-til-621 
eiemodellen på nasjonalt plan og samarbeide mer med utbyggere og boligbyggelag. 622 
 623 
Den sterke prisutviklingen har gjort boligmarkedet utilgjengelig for mange mennesker. 624 
Egenkapitalkravet er nødvendig for å bremse gjeldsveksten i samfunnet, men samtidig er 625 
det nettopp egenkapitalkravet som bidrar til å utestenge de som er vanskeligstilte på 626 
boligmarkedet. 627 
 628 
AUF i Troms vil øke boligbyggingen, og gjennomføre et løft for den sosiale boligpolitikken. 629 
Leie-til-eie-modellen, som har vært utprøvd i mange kommuner over flere år, må løftes til å 630 
bli en del av den nasjonale boligpolitikken. Leie-til-eie innebærer at kjøper betaler ned 631 
boligen over tid, slik at mennesker som ellers ikke hadde kvalifisert etter egenkapitalkravet 632 
kan skaffe seg sin egen bolig. Leie-til-eie må utvides til alle kommuner, og Husbanken må 633 
stille med finansiering for de som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Staten må inngå 634 
forpliktende samarbeid med boligbyggelag og utbyggere, med sikte på å etablere flere 635 
leietil-eie-prosjekter med finansiering fra Husbanken. 636 
 637 
I følge NIBR finnes det rundt 4000 bostedsløse i Norge. Ettersom det å ha et sted å bo er 638 
definert som et basisbehov gjennom FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 639 
rettigheter, vil AUF i Troms styrke det akutte overnattingstilbudet for bostedsløse og 640 
lovfeste 641 
retten til varig tilrettelagt bolig for vedvarende bostedsløse. For å skaffe bedre oversikt over 642 
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bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet må det gjennomføres en ny nasjonal 643 
kartlegging av bostedsløse. 644 
 645 
AUF i Troms vil: 646 

• At startlån skal være tilgjengelig for ungdom som egenkapital og skal vurderes etter 647 
inntekt og formue 648 

• Øke og justere integreringstilskuddet som følger med flyktninger til kommunen der 649 
de 650 
bosettes, i henhold til lokale boligpriser og eventuelt andre tungtveiende hensyn 651 

• Sikre barnefamilier kontinuitet i boforhold i kommunale boliger 652 

• Ha familievennlige kommunale boliger som sikrer barn trygge og tilfredsstillende 653 
oppvekstsvilkår 654 

• At kommunale boliger skal etableres spredt i kommunene 655 

• Lovfeste retten til varig tilrettelagt bolig for vedvarende bostedsløse 656 

• At det innføres en rett til midlertidig botilbud til bostedsløse, samt dagbøter som 657 
sanksjonsmulighet om kommuner og NAV ikke sikrer botilbud for bostedsløse 658 

• At alle kommuner tar i bruk leie-til-eie-modellen som del av den sosiale 659 
boligpolitikken 660 

• Innføre rett til leie-til-eie med finansiering gjennom Husbanken for vanskeligstilte på 661 
boligmarkedet 662 

• Inngå forpliktende samarbeid mellom kommuner, stat og boligbyggelag med sikte på 663 
å ta i bruk leie-til-eie-modellen i flere utbyggingsprosjekter 664 

• Etablere flere ikke-kommersielle utleieboliger 665 
 666 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 667 

 668 

Forslag 21: Rødgrønn skattepolitikk 669 

 670 
For arbeiderbevegelsen har alltid hensynet til de brede lag i befolkningen trumfet 671 
interessene til de som har mest fra før av. Gjennom en sosialdemokratisk samfunnsmodell 672 
har man bygd opp et velferdssamfunn med ambisjon å gi ulike mennesker like muligheter. Vi 673 
har kommet langt, men ulikhetene som følger av sosiale og økonomiske forskjeller gir 674 
fortsatt store forsprang til enkelte. For å ta Norge i en ny retning vil AUF i Troms legge om 675 
fra blå til rødgrønn skatt. 676 
 677 
Tall fra SSB viser at formuesulikheten har økt de siste årene. Skal vi i fremtiden ha mulighet 678 
til å ta store velferdsløft som vil gi flere mennesker bedre muligheter er vi avhengig av å 679 
sikre skatteinngangen. I en tid hvor veksten i formuer er større enn lønnsveksten og at 680 
kapitalen samler seg på få hender må AUF i Troms presentere en politikk som omfordeler til 681 
alle. 682 
 683 
En omlegging fra blå til rødgrønn skatt betyr at skattebyrden må økes for de med de største 684 
inntektene og formuene, mens skattebyrden reduseres for små og middels store inntekter. 685 
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Derfor vil AUF i Troms innføre en generasjonsskatt på arv. Satsen på formuesskatten må 686 
økes. Samtidig mener AUF i Troms at små og vanlige inntekter må skattlegges lavere, slik at 687 
folk med lave inntekter får økt sin kjøpekraft. 688 
 689 
Flate avgifter er en usosial og urettferdig form for skattlegging som rammer de som har 690 
minst mest. Det er urettferdig at arveavgiften fjernes, formuesskatten reduseres, mens 691 
vanlige folk må betale mer i usosiale avgifter. AUF i Troms vil at skattesystemet skal 692 
innrettes slik at de som eier mest skal bidra mest. AUF i Troms ser med bekymring på 693 
regjeringens økte avgifter. Flate avgifter som ikke har en helse- eller miljøpolitisk 694 
begrunnelse må erstattes med progressiv skattlegging. 695 
 696 
AUF i Troms ser med økende bekymring på at forskjeller forsterkes gjennom generasjoner, 697 
at formue i større grad blir samlet på få hender og at man går bort fra prinsippet om å skatte 698 
etter evne. 67 av Norges 100 rikeste etter ligningsformue har primært arvet formuene sine. I 699 
dag eier den rikeste prosenten i samfunnet en fjerdedel av all formue, mens de øvrige 99% 700 
av oss deler på de resterende tre fjerdedelene. Over tid er veksten i verdien av kapital 701 
høyere enn veksten i verdien på arbeid, og derfor er det behov for å bruke skattepolitikken 702 
til 703 
å redusere forskjellene. Derfor vil AUF i Troms innføre en generasjonsskatt på arv. 704 
Nye digitale inntektsmodeller og multinasjonale selskaper utfordrer skattegrunnlaget. I dag 705 
misbruker både multinasjonale selskaper og enkeltpersoner det internasjonale 706 
skattesystemet for å unngå å betale skatt. For AUF i Troms er det en selvfølge at alle skal 707 
betale skatt. Derfor vil AUF i Troms gå inn for enhetlig skattlegging av multinasjonale 708 
selskaper. Digitale selskaper som Facebook og Google fører inntektene sine ut av landet til 709 
hovedkontor i land med kunstig lave skattesatser. Det undergraver skattegrunnlaget i Norge 710 
og andre land. Derfor vil AUF i Troms at selskaper med en digital inntektsmodell skal 711 
skattlegges i landet der tjenesten leveres. 712 
 713 
AUF i Troms vil:  714 

• Øke satsen på formuesskatten, men beholde fradraget for aksjer og driftsmidler fra 715 
skatteforliket i 2016 716 

• Innføre generasjonsskatt på arv, og legge til grunn et høyt bunnfradrag 717 

• Redusere skattebyrden for lave og middels store inntekter 718 

• Redusere flate avgifter som ikke har en helse- eller miljøpolitisk begrunnelse 719 

• Selskaper med en digital inntektsmodell må skattlegges i landet der tjenesten 720 
leveres, og skattenivået på digitale tjenester må økes 721 

• Innføre enhetlig skattlegging av multinasjonale selskaper 722 
 723 
Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 724 
 725 

 726 

Forslag 22: En human og rettferdig 727 

flyktningpolitikk og en god og inkluderende 728 

integreringspolitikk 729 
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 730 

Når AUF i Troms nasjonalt nå skal utforme ny politikk på migrasjonsområdet er det 731 

viktig at denne politikken har en klar forankring i vårt sosialdemokratiske 732 

verdigrunnlag, og at den er basert på solidaritet med de som flykter. Vår 733 

flyktningpolitikk må være rettferdig og human. Den må forene stabile og langsiktige 734 

regler med en vellykket integrering, og den må basere seg på et internasjonalt 735 

samarbeid og regelverk. 736 

 737 

Barn på flukt er en spesielt sårbar gruppe, både om de er på flukt sammen med 738 

familie, men ikke minst om de er på flukt alene. I saker som omhandler barn skal 739 

hensynet til barnets beste veie tungt. 740 

 741 

AUF i Troms vil føre en human asylpolitikk som tar imot de som trenger beskyttelsen 742 

mest. AUF i Troms vil ta imot de som kan integreres i det norske samfunnet, men 743 

også de ressurssvake. Norge skal ta imot flyktninger som er handikappet og legge til 744 

rette for at også de blir godt integrert i samfunnet. 745 

 746 

FNs Høykommissær for flyktninger ber flest mulig land ta imot flere kvoteflyktninger. 747 

Antall overføringsflyktninger som er klar for å bli bosatt har de siste årene økt 748 

dramatisk. Dette er flyktninger som har meget stort behov for å komme til land som 749 

kan gi dem sikkert og varig opphold. 750 

 751 

AUF i Troms vil: 752 

• At Norge ikke legger til rette for brudd på menneskerettigheter og 753 

flyktningkonvensjonen gjennom avtaler med tredjeland for å hindre at asylsøkere 754 

kommer til Norge 755 

• At alle voksne og barn med beskyttelsesbehov får samme rettigheter i Norge og at 756 

vi derfor beholder dagens regelverk for subsidiær beskyttelse 757 

• At Norge ikke inngår, eller støtter, returavtaler med land som har grove brudd på 758 

menneskerettighetene 759 

• At UNCHRs (The United Nations Refugee Agency) anbefalinger om hvilke 760 

flyktninger landene skal ta imot følges, og at 761 

mottakerland ikke kan sette krav til utdanning, arbeidserfaring og lignende 762 

• At solidaritetspotten skal komme i tillegg til bistandsbudsjettet, ikke innenfor samme 763 

økonomiske ramme 764 

• At enslige mindreårige asylsøkere ikke gis midlertidig opphold 765 

• At mindreårige asylbarn sine søknader prioriteres, og skal vurderes innen 3 766 

måneder 767 

• At Norge forplikter seg til å ta imot det antall kvoteflyktninger FNs høykommissær 768 

for flyktninger ber om 769 

 770 
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Forslag 23: Høyrepopulisme og 771 

ekstremisme i vekst 772 

Vår bevegelse er en bevegelse med sterke historiske røtter, og en av de røde 773 

trådene man kan gjenkjenne vårt parti og vårt ungdomsparti er vår evige kamp mot 774 

ekstremisme. Fra unge AUFere på 1930-tallet mistet livet i kamp mot Francos 775 

fascisme, til AUF og Arbeiderpartimedlemmer ble fengslet og henrettet under tysk 776 

okkupasjon i årene 1940-45, og ikke minst til 69 av våre, mistet livet på Utøya 22. juli 777 

2011 har vi blitt minnet på viktigheten av arbeidet mot voldelige anti-demokratiske 778 

ideologier. Vårt arbeid for en fredelig verden, fri fra undertrykkelse, forfølgelse og krig 779 

vil fortsette så lenge vår bevegelse lever, og dette skal alltid være en bærebjelke i 780 

vårt politiske arbeid. 781 

 782 

AUF i Troms ser med stor bekymring på den voksende høyrepopulismen i Europa. 783 

Høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige politikere skaper i stadig større grad 784 

fiendebilder av innvandrere, jøder og muslimer og som en antirasistisk organisasjon 785 

vil AUF i Troms lede an kampen for et samfunn for alle. 786 

 787 

AUF i Troms er svært kritisk til at personer og organisasjoner som sprer frykt og hat 788 

mot minoriteter, kvinner og sosialdemokrater mottar finansiering via statsbudsjettet, 789 

og vil fjerne bidrag til organisasjoner som aktivt fremmer skiller mellom folk. 790 

AUF i Troms ønsker også et sterkere vern av spesielt utsatte grupper i 791 

samfunnsdebatten, og vil at arbeidet for å straffeforfølge personer som sprer trusler 792 

på internett prioriteres. Som et ledd i kampen mot den gryende høyreekstremismen i 793 

Europa, vil AUF i Troms også støtte arbeidet med å beskytte grupper som mottar 794 

hets og trusler fra ytterliggående grupperinger. AUF i Troms ønsker derfor et forbud 795 

mot demonstrasjoner i regi av voldelige organisasjoner. AUF i Troms setter 796 

minoritetspersoner og andre særlig utsatte gruppers frihet fra hets foran 797 

ekstremistiske grupperingers rett til å spre hat og frykt i befolkningen. 798 

 799 

AUF i Troms vil: 800 

• Jobbe hardere for å straffeforfølge personer som ytrer politiske hatytringer som 801 

oppfordrer til vold. 802 

• Frata statsstøtten fra organisasjoner som Human Rights Service og andre 803 

organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering 804 

• At fornektelse av handlinger som er ansett av en internasjonal rett som folkemord 805 

omfattes av straffelovens paragraf for hatkriminalitet 806 

• Kriminalisere kjøp, salg og bruk av diskriminerende og hatefulle symboler og 807 

gjenstander 808 

• Sørge for at terrorangrepet 22. juli og høyreekstremisme som politisk strømning blir 809 

viet en betydelig andel i pensum i samfunnsfagene i grunnskolen og videregående 810 

 811 
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Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 812 

 813 

 814 

Forslag 24: Todeling av 815 

foreldrepermisjonen 816 

 817 

Grunnlaget for et mer likestilt samfunn starter allerede i barneårene. Mange barn blir 818 

fra ung alder eksponert for klare kjønnsroller, både i hjemmet, i barnehage og skole i 819 

tillegg til på fritiden. I barnehagen er det en klar overvekt av kvinnelige ansatte og i 820 

hjemmet er det fremdeles slik at mødre tar ut størst del av foreldrepermisjonen, og 821 

gjør det meste av husarbeidet. 822 

 823 

Foreldrene har enorm påvirkning på sine barn, dette gjelder også i utformingen av 824 

kjønnsroller. Det er fremdeles slik at mor bruker klart mest tid med barnet i dets 825 

første leveår og at far ofte velger jobb foran pappapermisjon. Slike strukturer legger 826 

føringer for hvordan barnet opplever foreldrerollene og setter premisset for hvilken 827 

rolle barnet selv føler den må utfylle, knyttet til sitt eget kjønn. AUF i Troms mener at 828 

en todeling av foreldrepermisjonen er et steg i riktig retning. 829 

 830 

AUF i Troms vil: 831 

• At foreldrepermisjonen skal todeles 832 

• At far/medmor skal ha selvstendig opptjeningsrett på foreldrepenger 833 

 834 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 835 
 836 

 837 

Forslag 25: Selvmordssikring av bro-838 

overganger  839 

Troms har i dag 22 veibroer. Broene, som i utgangspunktet fungerer som en forbindelse 840 

mellom fastlandet og ikke-fastlandet, blir også regelmessig brukt av mennesker som ønsker å 841 

ta sitt eget liv. Et fåtall av broene i Troms er selvmordssikret i form av gjerder eller andre 842 

preventive tiltak.   843 

 844 

Når selvmordssikring av broer blir satt på dagsorden, er ofte motsvaret at det vil medføre for 845 

stor økonomisk belastning. AUF i Troms mener det er uetisk å plassere en prislapp på et 846 

menneskeliv og at økonomiske bekymringer ikke skal være tungen på vektskålen i saken om 847 

selvmordssikring av broer. 848 

 849 
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Som kjent er enkelte broer mer utsatt enn andre og AUF i Troms mener at tiltak må 850 

iverksettes på broene der behovet størst, for å så iverksette tiltak på mindre utsatte broer. 851 

 852 

AUF i Troms vil: 853 

• Selvmordssikre broer rundt om i fylket, fra mest til minst utsatt.   854 

 855 

Redaksjonskomiteens innstilling: vedtas 856 

 857 

Ordliste: 858 

Hydrotermale ventiler - Naturlig skapt struktur på havbunnen 859 

AMBER - America’s missing: Broadcast Emergency Response 860 

Human Rights Watch - en ” tankesmie” med hovedfokus på innvandring. som fremmer ofte 861 

feil informasjon og fremmedfrykt.   862 

Energibærer - drivstoff/drivkraft 863 

Indeksregulering - justering av beløp avtalt i penger i samsvar med med prisstigning  864 

Leterefusjonsordningen - for å redusere inngangsbarrierer for nye aktører og for å legge til 865 

rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting 866 

Konsesjon - tillatelse/godkjenning 867 

Generasjons skatt - Skatt på det man arver fra foreldrene eller besteforeldrene.  868 


