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Solidaritetsuttalelse om Palestina

2. mai 2021 beordret israelske myndigheter tvangsutkastelse av seks palestinske familier i
bydelen Sheik Jarrah i Øst-Jerusalem. Denne beordringen er èn av mange siden 1967 og
delingen av Jerusalem.

Israelske myndigheters bulldozerpolitikk, hvor de kaster ut palestinere og bosetter israelere i
hjemmene, er ulovlig og et brudd på folkeretten.

Tvangsutkastelsene i Sheik Jarrah førte til demonstrasjoner rundt om i hele Palestina mot
Israels okkupasjon og anneksjon. Dette resulterte i at israelsk politi angrep troende og
demonstranter i og utenfor Al Aksa-moskeen siste fredagen i ramadan. Dette utløste senere
11 dager med krig og bombing av Gaza.

Palestinere på Gaza har siden 2007 lidd under en ulovlig land-, vann- og luftblokade, og hvert
eneste angrep på Gaza betyr mange sivile tap. Under disse 11 dagene har det israelske
militæret angrepet skoler, helsestasjoner og mediehus. Angrep som ikke kan forsvares.

AUFs landsstyre ønsker med denne uttalelsen å vise solidaritet med palestinerne i deres kamp
mot okkupasjon, mot brudd på folkeretten og mot daglige brudd på deres medfødte
menneskerettigheter.

AUFs landsstyre krever:
● At okkupasjonen av Palestina oppheves, og med det ber AUFs landsstyre

Arbeiderpartiet ta initiativ til nye forhandlinger mellom palestinske og israelske
myndigheter med en tostatsløsning som mål etter regjeringsskiftet 2021.

● At norske myndigheter i FNs sikkerhetsråd tar initiativ til en FN-resolusjon om å
stanse Israels økende annektering av Øst-Jerusalem

● At norske myndigheter ber ICC etterforske krigsforbrytelser fra ellevedagerskrigen.
● At norske myndigheter bidrar til å gjenoppbygge Gaza
● At norske myndigheter øker støtten til hjelpeorganisasjoner som opererer i Gaza
● At Norge skal boikotte Israel økonomisk, politisk, kulturelt og akademisk inntil

okkupasjonen opphører





Solidaritetsuttalelse om fengslingen av Nastassia
Herylovich

25. mai 2021 ble Nastassia Herylovich, leder i AUFs søsterorganisasjon i Hviterussland
MSD-MH, dømt til 2,5 år i fengsel. AUFs landsstyre ønsker med denne uttalelsen å vise
solidaritet med Nastassia, de 406 politiske fangene og alle frihetsforkjemperne i
Hviterussland som lider under Alexandr Lukasjenkos diktatur.

Fengsling av politiske opposisjonelle er diktatorens fremste virkemiddel for å skremme
frihetsforkjemperne til taushet. AUFs kamerater i MSD-MH nekter å bli truet, fengslet og
torturert til stillhet. AUFs landsstyre vil med denne uttalelsen vise at vi står skulder til skulder
med våre kamerater, og vi vil løfte fengslingen av Nastassia og andre politiske fanger opp i
Arbeiderpartiet.

Hviterussland har under Lukasjenko blitt et brutalt diktatur uten legitimitet. Demokratiske
verdier og prinsipper er under daglig angrep, og situasjonen forverrer seg. Regimekritikk blir
straffet hardt. Våre sosialdemokratiske venner, andre opposisjonelle og kritiske journalister
overvåkes, forfølges og trues. Det skal vi i AUF aldri godta. Statsterroren til Hviterussland
må ta slutt.

AUFs landsstyre krever:
● Nastassia Herylovich, leder i AUFs søsterorganisasjon i Hviterussland MSD-MH,

settes fri sammen med resten av de 406 politiske fangene i Hviterussland
● at Norge, EU og verdenssamfunnet viser handling overfor Lukasjenko-regimets grove

brudd på menneskerettighetene.



Demokrati i Hviterussland nå!

Aleksandr Lukasjenkos diktatur er et illegitimt regime som må avskaffes gjennom valg.
Lukasjenko har styrt landet med jernhånd siden 1994. Opposisjonelle blir undertrykt, det
finnes ikke ytringsfrihet og demonstranter lever i stor fare for represalier fra myndighetene.

Siden de nyligste demonstrasjonene for frihetsforkjemperne har det autoritære regimets
reaksjoner økt i styrke. Politivolden har blitt mer brutal, mennesker bortføres og
opposisjonelle blir torturert.

24. mai 2021 tvang regimet et Ryan Air-fly, med destinasjon Hellas-Litauen, å lande mens
det befant seg over hviterussisk luftrom. Flykapringen og statsterroren skjedde for å fengsle
en opposisjonell journalist, hvis liv nå står i fare.

Verdenssamfunnet kan ikke stå på sidelinjen og se på disse klare bruddene av folkeretten.
Regimets kriminelle handlinger må få konsekvenser.

AUF vil:
● Fordømme Hviterusslands statlige flykapring av et Ryan Air-fly den 24.mai 2021
● At Norge skal nekte hviterussiske fly å bruke norsk luftrom og flyplasser, og

oppfordre EU til å gjøre det samme
● Oppfordre norske flyselskaper til å unngå hviterussisk luftrom
● At Norge fordømmer pågripelsen av journalisten Roman Protasevits.
● At ICAO iverksetter en internasjonal etterforskning av flykapringen.



Angrep på demonstrasjonsretten rundt om i verden

Mennesker rundt om i hele verden reiser seg og protesterer for frihet, rettferdighet og mot
konservative og autoritære regimers angrep på deres grunnleggende rettigheter. Fra Colombia
og USA, hele veien til Myanmar, Hong-Kong, Swaziland og Irak, ser vi studenter,
fagbevegelse og andre menneskerettighetsforsvarere ta til gatene.

Retten til å demonstrere og å utøve kritikk av myndigheter er grunnleggende rettigheter alle
mennesker har. Likevel blir disse rettighetene angrepet hver eneste dag av autoritære krefter.
Kinesiske myndigheter har vedtatt en “sikkerhetslov” for Hong Kong som straffer
demonstrasjoner som terrorhandlinger. I Myanmar har militæret svart fredelige demonstranter
med skarpe geværskudd etter militærkuppet. I Swaziland blir studenter straffet for blasfemi
for å kritisere Kong Mswati den 3., og mister studieretten og studieplassen sin bare for å
drømme om demokrati.

AUF kommer alltid til å støtte menneskerettighetsforsvarere rundt om i hele verden i deres
kamp mot ufrihet og urett.

AUF vil:
● At Norge skal arbeide internasjonalt for et sterkere vern av

menneskerettighetsforsvarere
● At Norge skal anerkjenne studenter som menneskerettighetsforsvarere, og samtidig

arbeide internasjonalt for å beskytte studentaktivister.
● At Norge skal fordømme militær- og politivold overfor demonstranter
● At norske myndigheter skal styrke støtten til organisasjoner som jobber med

demokratiutvikling, ytringsfrihet, og menneskerettigheter i og utenfor Norge.
● At norske myndigheter styrker arbeidet med å frigjøre politiske fanger, journalister og

andre menneskerettighetsforsvarere i autoritære og ufrie land.
● At Norge skal lede det internasjonale arbeidet for å gi selskaper verktøy for å avvise

autoritære regimers forsøk på å innskrenke innbyggernes ytrings- og
demonstrasjonsfrihet



Vi må ta det neste steget i abortkampen!

I dag opplever mange kvinner at spontanaborter og dødfødsler. Det er et tema som for mange
kan oppleves tabubelagt og vanskelig å snakke om. Permisjon i forbindelse med dette vil gi
kvinner og partnere anerkjennelse for å ha opplevd et tap, samtidig som det vil gi tid til å
bearbeide det kroppen har vært gjennom. Mellom 10 og 30 prosent av alle graviditeter i
Norge ender med spontanabort, og omkring tre av 1000 fødsler i Norge er dødfødsler, noe
som utgjør rundt 170 tilfeller per år. Likevel opplever mange at dette er en politisk sak som
ikke tas på alvor av myndighetene. 

Selv om abort og spontanabort er en veldig vanlig opplevelse, opplever noen det som
vanskelig. Gjennom stillhet og stigmatisering har kvinner måttet late som ingenting, i stedet
for at vi som samfunn har stilt opp for kvinner og partnerne deres. Det er på tide å anerkjenne
at dette kan være ganske tøft for den enkelte.

Som et ledd i å sikre kvinner tilbud om oppfølging etter spontanabort og selvbestemt abort,
vil AUF at mødre og deres partnere skal få 3 dagers lønnet permisjon i forbindelse med abort,
spontanabort eller dødfødsel. Dette er en sak som har blitt vedtatt i New Zealand og som vil
være et viktig steg videre i abortkampen. 

Forslagets intensjon er å bidra til åpenhet og redusere tabu rundt spontanaborter og
dødfødsler uten å måtte bruke ordinære sykedager i forbindelse med dette. Etter å ha
gjennomgått en spontanabort opplever mennesker et tap som for mange kan kreve tid for å
bearbeide både fysisk og psykisk, sammen med sin partner. Derfor vil vi ha permisjonsdager
også for partner i forbindelse med spontanabort eller dødfødsler.

AUF vil:
● Gi 3 dager lønnet permisjon til kvinner og partnere som gjennomgår en abort,

spontanabort eller dødfødsel
● Sikre at kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd, får tilbud om

å gjennomføre dette på sykehuset, dersom kvinnen ønsker det 
● at Stortinget sørger for at regjeringen følger opp stortingsvedtak fra juni -20, som skal

sikre at alle kvinner som gjennomgår en spontanabort, får tilbud om oppfølging fra
helsepersonell



Behandling og oppfølgning av transpersoner

I Norge i dag er det stor mangel på kunnskap og tilbud om og for transpersoner. For AUF er
det viktig at alle skal være trygge og få de medisinske tilbudene de trenger. 

Spesielt i distriktene er det lite tilgang til ressurser. I dag er Rikshospitalet det eneste
sykehuset i Norge som gir behandling for transseksualisme. Dit må alle nordmenn som
ønsker medisinske hjelp fra staten reise på egen regning. For å unngå lang reisevei og høye
utgifter må vi ha flere sykehus med tilbud for transpersoner. Det er heller ikke nok utbredt
kunnskap. Oslo har en helsestasjon for kjønn og seksualitet der man kan få informasjon og
hjelp til å få behandling. Dette er det eneste tilbudet av sin sort i landet. Dette tiltaket bør
innføres i alle fylker. 

Ventetiden for å få behandling kan også bli lang og vanskelig for mange transpersoner. 80%
av alle transpersoner sier de har hatt tanker om selvmord, mens under 20% sier at de har hatt
slike tanker etter påbegynt medisinsk behandling. Ettersom at rikshospitalet er det eneste
stedet i Norge som tilbyr behandling og deres prosedyrer er både lange og utdaterte blir
ventelistene lange og prosessen enda tyngre enn den trenger å være. Derfor må det statlige
monopolet Rikshospitalet har fjernes til fordel for et bedre system og det må settes høyere
krav til ventetid. I dag gis heller ikke behandlinger utenom hormonblokkere av staten til barn
under 18 år. AUF mener at mange unge mennesker kjenner seg selv godt nok til å ta denne
beslutningen før de fyller 18 år og at behandling skal kunne gis til barn fra 16 år der det er
forsvarlig.

Målet for sosialdemokratiet er en verden der alle kan leve gode og frie liv, uavhengig av
kjønn, bakgrunn, religion, funksjonsevne og seksualitet. Vår bevegelse har en stolt historie
med å skape inkludering i samfunnet.

AUF vil:
● Alle fylker skal ha minst et ressurssenter for seksualitet og kjønnsidentitet
● AUF mener kompetansen og behandlingstilbudet skal spres ut til helseforetakene.

Samtidig som kvaliteten i tilbudet bør vedlikeholdes
● Ventelistene på behandling for pasienter med kjønnsinkongruens skal gjøres kortere
● Medisinsk behandling for transpersoner skal kunne gis fra en alder av 16 år, etter en

grundig psykologisk undersøkelse
● Alle med samtykkekompetanse og behov for kjønnsbekreftende behandling skal ha

etter dialog med fagkompetanse få tilgang på dette uavhengig av faktorer som
seksuell legning og praksis, ikke-binær identitet, rusproblematikk, overgrepshistorie
eller psykiatriske diagnoser

● Rikshospitalet sitt ‘monopol’ på behandling av pasienter med kjønnsinkongruens skal
fjernes

● Medisinsk behandling for transpersoner skal kunne gis fra en alder av 16 år



● Norge skal ha lover som gir barnevernet rett til å gripe inn i familier der barn nektes å
utøve sin kjønnsidentitet etter Canada sitt eksempel

● Barn under 16 år som har påbegynt puberteten skal ha krav på hormonblokkere
umiddelbart så lenge det ikke kan føre til fysiske komplikasjoner

● Det utformes nasjonale faglige retningslinjer for behandling
● Personer med kjønnsinkongruens som av ulike grunner ikke regnes som

samtykkekompetente skal møtes med respekt og ha tilgang på individuell utredning
og eventuelt behandling dersom det regnes som forsvarlig

● Migranter som har påbegynt behandling i andre land skal ha rett på videre behandling
uten utredning

● Norge tar initiativ til et skandinavisk samarbeid rundt kirurgi
● Personer med kjønnsdysfori skal ha tilgang på bryst - og penisproteser, bindere og

andre hjelpemidler som minsker dysfori
● Alle som opplever dysfori rundt skjegg- og hårvekst skal få finansiert hårfjerning ved

hjelp av laser og/eller elektrolyse behandling
● Barn og unge uten familiær støtte sikres samme tilgang på behandling og hjelp som

andre
● Det tilrettelegges for aktiv brukermedvirkning i utvikling av tilbud til gruppen og ved

forskning
● Det blir mer etisk forskning på temaer som ikke har blitt utforsket tidligere i

tilstrekkelig grad slik som ikke-binære med kjønnsdysfori og “angrere”
● Alle som ble kastrert for å endre juridisk kjønn skal ha tilgang på

erstatning/oppreisning
● Innføre en objektiv klageinnstans for transpersoner.



Kampen mot sosial dumping fortsetter

Norskopplæring regnes som en av de viktigste grunnfundamentene for integrering, deltakelse
og inkludering for flyktningene som kommer til Norge. Et annet grunnfundament som står
sterkt i det norske samfunnet er trepartssamarbeidet og et seriøst arbeidsliv. Dessverre har vi
en regjering som både har svekket norskopplæring og som konsekvent ønsker å svekke
fagforeningenes innflytelse i bedriftsledernes favør. I tillegg ser vi en kontinuerlig og bevisst
bruk av sosial dumping som vi er nødt til å slå ned på.

Arbeidsgivere gir arbeidsinnvandrere bevisst lønns- og arbeidsvilkår som går under
standarder som arbeiderbevegelsen har kjempet frem. Når mange arbeidstakere ikke har
kjennskap til norsk lovverk, eller er godt forstått med norsk språk, blir de gitt kontrakter som
aldri hadde sett dagens lys hos en nordmann. De blir utsatt for sosial dumping. I en tid hvor vi
skal bygge opp igjen Norge etter korona og få folk tilbake i jobb, er det essensielt at folk
møter et anstendig arbeidsliv, kan snakke med hverandre om forholdene på arbeidsplassen sin
og har verktøyene til å ta kampen selv på arbeidsplassen.

Vi som arbeiderbevegelse er derfor nødt til å styrke norskopplæringa som regjeringa over
flere år har svekka, og gjøre disse kursene tilgjengelig også for arbeidsinnvandrere. I tillegg
bør LO sammen med NHO legge til rette for lavterskeltilbud for arbeidsinnvandrere for å
lære om arbeidsmiljøloven og arbeidsrettigheter som er mulig å få gjennom ved å organisere
seg på arbeidsplassen og få på plass tariffavtaler for medlemmene.

AUF står alltid i front for en sterk integrering, lavterskel-deltakelse og inkludering i et
mangfoldig Norge. Kampen mot sosial dumping fortsetter.

AUF vil:

● Styrke norskopplæringa som Høyreregjeringa over fleire år har svekka, samt gjøre
disse kursene tilgjengelig for arbeidsinnvandrere

● At kommunene og fylker sammen med LO og NHO legger til rette for
lavterskeltilbud for arbeidsinnvandrere for å lære om arbeidslivsrettigheter.



AUFs fullføringsreform - En fullføringsreform for ti av ti

Målet med den videregående skolen er å ruste unge til å møte livets oppgaver, mestre
utfordringer sammen med andre, utjevne ulikhet og sørge for at alle mennesker kan delta
aktivt i samfunnet og demokratiet. Det er fellesskapets ansvar å sikre alle en god utdanning.
For at skolen skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag må den legge til rette for at alle elever
kan fullføre og bestå opplæringen. Etter åtte år med høyreregjering har vi ikke en skole hvor
alle lykkes. AUF mener den videregående skolen trenger en fullføringsreform for alle. 

Mens høyreregjeringen har et mål om at ni av ti som starter på videregående skal fullføre, så
mener AUF at vi trenger en skole som alle kan fullføre. 

Rett til å fullføre
Alle elever skal ha rett til å fullføre videregående opplæring. Skolen må legge til rette for at
alle elever får nødvendig støtte og tilpasning til at de kan fullføre opplæringen.

Nei til en privatistordning kun forbeholdt de med god råd
Dagens privatisteksamen har gitt grobunn for en stor vekst i dyre
privatundervisningsselskaper. Dette skaper økte forskjeller. Ordningen må erstattes slik at alle
elever har en reell sjanse til å ta opp en dårlig eksamenskarakter. 

Fjerne høyreregjeringens rigide fraværsgrense
Fraværsgrensa må fjernes, og erstattes av et system som sikrer alle elever oppfølging og
mulighet til å fullføre videregående

Ja til læreplassgaranti - i bedrift
Gi alle elever lovfestet rett til læreplass i en kvalifisert bedrift

Fag- og timefordeling
Fag- og timefordelingen må gjennomgås med formål å gi elevene økt medbestemmelse over
egen skolehverdag, samtidig som vi ivaretar skolens allmenndannende oppgave.

Psykisk helse
Fullføringsreformen må være mer enn bare ord, den må også følges opp med helhetlige tiltak
som bryter ned barrierene mange møter i skolen. Skolen og kommunen trenger ressurser til å
bygge et lag rundt eleven, uansett hvor i landet du går på skole. Psykisk helsehjelp må være
gratis for alle som går på videregående, også etter man fyller 18. Alle kommuner må tilby
dette.

Eksamen
Gjennomføre forsøksordninger av mappevurdering som mulig erstatning for dagens
eksamenssystem, med mål om å avvikle dagens eksamen.



Privatskoler
Ikke bevilge støtte til opprettelse av privatskoler, og gjennomføre jevnlig tilsyn på både drift
av - og karakterene i eksisterende privatskoler.

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas med endringer
Behandling: Strykningsforlag på punktet om eksamen. Vedtatt mot to stemmer.
Uttalelsen som helhet enstemmig vedtatt.


