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Kjære landsstyremøte 

Kjære alle sammen 

Siden sist vi var samlet har Hans-Christian gått bort. 

Beskjeden var et sjokk. 

Og tida etter fylt med sorg og savn.  

Hans-Christian var hel ved. 

Trygg. 

Tydelig.  

Dyktig 

og handlekraftig  

Og han var en nær AUF-venn 

Han var en tilgjengelig og åpen LO-leder 

En vi kunne bryte standpunkter med 

En vi var mye enig med 

Men som også sa tydelig ifra når vi var uenig 

En vi stolte på  

En vi kunne bryte standpunkter med 

Han skjønte at ungdommen er fundamentet for hvordan framtida kan bli 

Mange av dere kjente ham  

Har invitert han til kurs og innledninger 

Husker ham som LO-lederen som alltid stilte opp 

Og han som serverte deg grillmat når du var lei av ei uke med veggismat på sommerleir.  

Alltid med et varmt smil.  

Hans-Christian han var trygghet og han ga trygghet til mennesker rundt seg. 

Det viste han oss i AUF i dagene etter 22.juli 

Ved å tilby AUFere et sted å være 

Når vi var på vårt mest sårbare, åpnet han opp 

Når vi var skadde og redde, så ga han oss et trygt samlingspunkt 

Gjennom hele sitt politiske liv har Hans-Christian stått opp for andre  



Kjempa for at vanlige folk skal få det bedre 

Hans-Christian var en bauta. 

I ordets rette forstand 

Og han etterlater seg store og tydelige spor i hele bevegelsen vår 

Da min oldemor døde for mange år siden sa min lillebror “har hun brukt opp dagene sine?” For det er 

slik vi forventer døden skal være. 

Den skal gjelde de som er mett av dage.  

Hans-Christian hadde så mye mer å gi 

Vi savner ham 

Og sjokket sitter fortsatt i 

Våre og mine tanker går til hans familie 

Til hans kjære 

På vegne av alle oss i AUF vil jeg gi  

- vår og min dypeste medfølelse 

Vi lover deg, Hans-Christian - et liv i kamp for verdiene du trodde på 

Ett minutts stillhet for Hans-Christian 

*1 minutt stillhet* 

 

Kjære landsstyre 

I Hans-Christians ånd skal vi fortsette kampen 

Og vi skal gjøre jobben 

Det siste året kjempet Hans-Christian urettelig for at vanlige folk ikke skal sitte igjen med regninga for 

pandemiens kostnader. 

Det skal vi også gjøre. 

For vi veit at pandemien rammer urettferdig.  

Mange av dere så nok utklippet fra intervjuet med statsminister Erna Solberg 

der hun blir konfrontert med hva hun tenker om at folk ikke har råd til klær og mat 

Det er tydelig at statsministeren ikke forstår hvor stor ekstra belastning pandemien har vært for de 

som hadde minst fra før 

Og for oss som er unge 

er det vi som sitter igjen med store deler av regninga for pandemien 

Skolehverdagen er blitt annerledes 



Men vi får fremdeles ikke avlyst muntlig eksamen av Høyreregjeringa.  

Studenter har mistet deltidsjobber.  

Men får ikke mer i stipend av Høyreregjeringa 

Lærlinger blir permittert fra læreplassen sin 

og opplever at det blir vanskeligere å få læreplass 

Men får heller ingen læreplassgaranti av Høyreregjeringa 

Samtidig som boligmarkedet har blitt vanskeligere, arbeidsmarkedet blitt vanskeligere og 

ettermiddagene blitt mindre fylt med organisasjoner 

Vi må sørge for at vår generasjon får de samme mulighetene som foreldregenerasjonen vår har hatt.  

Derfor foreslår vi i AUF et koronautvalg av og for unge. 

Et utvalg som skal komme med en ny krisepakke fra oss.  

For nå trenger vi et krafttak for unge 

Og vi trenger tiltaka som forhindrer at koronakrisa blir en ny generasjonskrise 

Vi trenger en ny generasjonskontrakt 

som sikrer at vår generasjon får like gode rettigheter og muligheter som generasjonene før oss. 

 

Oppgjøret 22. juli 

Kjære venner  

Siden sist vi var samlet digitalt til landsstyremøte 

har vi gått inn i året som markerer at det er ti år siden 22.juli 

I dette året skal vi fortelle 

Vi skal diskutere 

Og vi skal minnes de vi mista 

Og vi skal snakke ærlig om hva som faktisk skjedde 

For det var et målretta politisk angrep retta mot regjeringskvartalet og AUFere på sommerleir. 

Et angrep som var planlagt fra jeg var 11 år 

Og gjennomført da jeg var 16 år 

Planlagt på en ideologi 

Planlagt på fremmedfrykt 

Planlagt fordi en mann hatet så mye at han mente det ga han rett til å ta liv 

Men det var ikke planlagt i et vakuum 



Hatet hadde fått vokst i våre klasserom 

Han var en av oss 

Han var en av vårt samfunn, vår kultur, vårt fellesskap 

Og det er ikke første gangen vi så høyreekstremisme og hat som har fått vokse opp i vår egen 

bakgård 

Vi så det da Benjamin Hermansen ble drept fordi han var mørkere i huden enn meg 

Vi så det da vennene våre ble drept for det vi trodde på 

Og vi så det i terrorforsøket mot Al-Noor-Moskeen i Bærum og drapet på Johanne i 2019  

Den viktigste beredskapen vi har i samfunnet vårt er oss mennesker. 

Vi kan ikke overlate ordet til ytterfløyene. 

Vi kan ikke la ytre høyre bli normalisert. 

Flere av oss må bruke ytringsfriheten vår 

Flere av oss må ta rom i debatten 

Polarisering skapes av at vi andre er stille, mens ytterfløyene får snakke 

Noe av det vakreste jeg har sett de siste ukene er hvordan dere bærer historiene om de vi mista 

videre. 

Den jobben dere gjør i lokallagene, i fylkeslagene og fylkespartiet betyr mye for mange.  

Tusen takk.  

Dere er viktige i det politiske oppgjøret 

Og vi skal fortsette å snakke om hvordan vi kan ta oppgjør hver eneste dag 

Derfor gir vi snart ut bok 

En bok med tekster fra ulike mennesker og ulike perspektiver - alle samstemte om en ting: vi må 

være tydelige mot kreftene fra ytre høyre.  

Hele dette året skal vi være tydelige mot kreftene, ideologien og hatet. 

På den måten holder vi løftet om aldri mer 22.juli.  

 

Rusreform 

Kjære venner  

Akkurat nå gjør dere en ekstremt viktig jobb på årsmøte etter årsmøte 

Dere forandrer norsk politikk 

Dere er ikke bare en del av historien, dere er med å skape historien 

Og jeg blir så imponert 



Som Elise fra Finnmark som skriver i lokalavisa om vennen sin som er rusavhengig, men ikke turte å 

oppsøke hjelp fordi han var redd for å bli straffet 

Vi tolerer ikke lengre at Norge topper statistikken over overdosedødsfall,  

at unge mennesker - slik som Elise sin venn 

er for redd for å kontakte hjelp når rus er involvert.  

Dagens ruspolitikk svikter mennesker som trenger hjelp. 

Rusavhengighet er et helseproblem,  

og da må det også behandles som det 

Og jeg hører mange si at vi må skille på de unge og de tunge 

- til de vil jeg si: Det er feil. Det er urettferdig. Og det er farlig. 

Vi kan ikke ha et lovverk som skiller på alder. 

For unge er også tunge rusmisbrukere. 

Unge går også på avrusning. 

Unge trenger også hjelp, ikke straff 

Og vi må være ærlige om situasjonen: 

Det er ikke hasj som er gateway drug til hardere stoffer. 

Det er klasseforskjeller som er gateway drug til et liv i rus. 

Dette er en viktig sosialpolitisk reform 

Arbeiderpartiet må lande på riktig side av historien 

Vi skal være med å diskutere detaljene, kreve mer ressurser til kommunene fra regjeringa - men 

premisset må bli slått tydelig fast: folk skal hjelpes, ikke straffes.  

 

Klima 

Kjære venner 

Om 178 dager går nordmenn til valgurnene nok en gang. 

De skal stemme over hvilket samfunn de ønsker seg 

Og bestemme hvilken fremtid vi får 

Årets valg er et skjebnevalg for kloden vår 

Alle vi her vet at Norge må ha kuttet halvparten av utslippene våre innen 2030 om vi skal være i 

nærheten av å løse klimakrise. 

Hvordan vi løser det kommer framtidige generasjoner til å måle oss på  

Og la meg være krystallklar: 



Kloden vår har ikke råd til fire nye år med Høyre i regjering. 

På sine 8 år har de kun klart å kutte 2 prosent av Norges utslipp. 

2 prosent!! 

På toppen av det hele er de avhengige av å finne sammen med FrP for å få det til. 

Den gjengen som mener klimatiltak er det samme som sløsing av penger. 

Vår generasjon fortjener bedre.  

Heldigvis finnes det et alternativ. 

En Arbeiderpartiledet-regjering som skal kutte utslipp og holde folk i arbeid.  

I disse dager arbeides det med klimameldingen på stortinget. 

Veikartet mot morgendagens fornybare samfunn. 

Arbeiderpartiet viser vei med en ny, rettferdig klimapolitikk 

AUF har fått store gjennomslag. 

Vi skal gjøre det dyrere å forurense.  

Gjøre det mulig for folk å kjøre elbil over hele landet.  

Innføre matkastelov 

Gjøre det lettere å reparere enn å kaste  

Bygge ut fornybar energi og mye mye mer.  

Får arbeiderpartiet makta etter valget vil vi kutte 55% av alle norske utslipp, på tvers av kvotepliktig 

og ikke-kvotepliktig sektor.  

Vårt løfte til alle de som ser etter noen som tar ansvar i klimakrisa; vi er klare. Åtte år med Høyre er 

nok.  

Kjære venner 

Vi er med i AUF fordi vi vet at dersom vi jobber sammen,  

så kan vi flytte fjell 

Samtidig så vet vi at fjell er fjell. 

Politikere kan ikke bestemme at natur er noe annet, 

bare fordi de vedtar det i et politisk dokument. 

En hjort blir ikke en elg bare fordi Høyre-regjeringa ikke forstår forskjellen.  

Så enkelt kan iskanten forklares. 

Når politikerne går inn og overkjører de som vet hvor naturen går, så er vi på ville veier.  

3/4 av verdens oppdagede olje og gass må bli liggende under jorda hvis vi skal forhinde 

klimakatastrode. 



Da må de mest sårbare områdene i landet skjermes. 

Derfor kommer vi med en klar beskjed her fra AUFs landsstyre til Arbeiderpartiet: 

Det kommer ikke på tale å åpne iskantsonen for olje og gassaktivitet.  

Vi står side om side med forskerne, med fiskerne og fremtiden 

Nå skal vi verne iskanten en gang for alle! 

 

Internasjonalt 

Kjære venner 

Konservative og høyrepopulistiske ledere innskrenker demokratiske rettigheter under pandemien 

Etter et helt år med pandemi har flere land i verden blitt enda mer autoritære 

Også land i Europa 

Nå er det bare 400 millioner av 7 milliarder mennesker i verden som lever fullverdige demokratiske 

land 

Resten av verdens befolkning lever med færre rettigheter. 

Denne uka vedtok Boris Johnson, 

statsminister i Storbriatnnia, 

å øke taket på antall atomvåpenhoder med 40 prosent. 

Dette er et direkte brudd på våre internasjonale avtaler om nedrustning av det dødeligste våpenet 

mennesker noensinne har laget. 

Og vi i AUF er helt tydelige: i kampen mot atomtrusselen kan vi ikke kompromisse, vi må være 

kompromissløse 

Nå må Norge og Arbeiderpartiet skrive under på FNs atomvåpenforbud! 

Vi ser at den internasjonale solidariteten svekkes 

Mens vi diskuterer vaksinefordeling internt i Norge, 

hvem som skal få først både i alder og geografi, 

så glemmer vi helt å følge med på den blodige urettferdige vaksinefordelingen i verden. 

Koronakrisa kan ikke og skal ikke gjøre oss så opptatt av hva som skjer innenfor egne grenser, at vi 

glemmer den internasjonale solidariteten 

Vi kan ikke be folk folk beholde håpet,  

slik vi gjør her hjemme, 

til vaksinene kommer. 

For i mange land er ikke det en realitet på lang, lang tid.  



Vi kan ikke mane om at alt blir bra,  

samtidig som rike land i vesten kjøper opp vaksiner nok til å vaksinere egen befolkning fem ganger og 

andre land enda ikke har fått satt sin første dose. 

Vi krever at Norge skal stå i kampen for jevnere fordeling av vaksinering verden over! 

Dette kaller FpU for for fantasipolitikk… 

Vi tror at politikk kan forandre verden. 

Og hvis FpU mangler fantasi til å komme på løsninger for en mer rettferdig verden - ja, da får det stå 

på FpUs egen regning.  

Solidariteten vår settes på prøve i krevende tider. 

Det er da vi må bevise at ordene ikke kun bli spart til festaler. 

Men at det er ord som maner til handling. 

 

Kvinnekamp  

Og klarer vi i AUF en kamp - så klarer vi to! 

I 1913 foreslo Katti Anker-Møller at kvinner som fikk utført abort ikke skulle straffes. På den tida var 

abort ulovlig og man risikerte flere års fengselstraffer.  

I 1969 tok Grethe Irvoll ordet på Arbeiderpartiets landsmøte:  

“det er nå på tide at kvinner blir ansett verdig til å selv treffe avgjørelsen om å kunne gi sine barn rett 

til å bli født ønsket til verden sa hun og foreslo retten til selvbestemt abort. Det ble vedtatt med 

overveldende flertall. 

Vi i Arbeiderbevegelsen har gang på gang skrevet historie i kampen for likestilling. 

Vi har kjempa fram retten mer og mer for at kvinner skal kunne bestemme over egen kropp.  

Nå skal vi igjen skrive historie. 

På Arbeiderpartiets landsmøte skal vi fjerne nemdene en gang for alle, og utvide retten til å 

bestemme over egen kropp. 

Kvinner skal slippe å forklare seg til en nemd. 

Abortnemder er skam satt i system. 

Når Høyre-regjeringa forhandler på kvinnekroppen, 

ja da skal vi utvide retten. 

Og kjære venner.  

Jeg håper dere kjenner på følelsen nå 

Og følelsen fram til Arbeiderpartiets landsmøte. 

Det vi skal få til sammen vil folk snakke om i generasjoner. 



Nå skal vi skrive historie. 

 


