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Politisk plattform er Røde Kors Ungdom sine politiske meninger, krav og mål.

Gjennom humanitær aktivitet og frivillig arbeid skal Røde Kors Ungdom avdekke, hindre
og lindre menneskelig lidelse blant ungdom i deres lokalsamfunn i Norge.

Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Norges Røde Kors og er underlagt den internasjonale Røde
Kors-bevegelsens syv prinsipper:
humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.
Røde Kors Ungdom er en nøytral, humanitær organisasjon. Uavhengig av nasjonalitet,
etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering eller partipolitisk overbevisning er vi tilstede for
å skape trygge lokalsamfunn for alle. Vi tar derfor ikke parti eller lar oss engasjere i
uoverensstemmelser av partipolitisk, etnisk, religiøs eller ideologisk karakter.
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er sentralt i det norske samfunnet, og spiller en viktig rolle i
det norske velferdssamfunnet. Ungdomsorganisasjonenes demokratiske rolle er knyttet til deltakelse i den
offentlige meningsdannelsen, som innebærer inkludering av ungdom i beslutningsprosesser og tilrettelegging
av arenaer for erfaringer innenfor demokrati, deltakelse og samarbeid.
Unge skal anerkjennes som ressurser og aktivt involveres samt ha reell påvirkningskraft i spørsmål som angår
unge. Det er også viktig å ivareta et ungdomsperspektiv i saker som ikke er direkte knyttet til ungdom.
Grunnlaget for våre krav er forankret i erfaring og samarbeid med lokal, humanitær
aktivitet. Røde Kors Ungdom baserer alle krav, mål og meninger på humanitære behov, og jobber
for å oppnå endring i samfunnet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
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1. Internasjonal humanitærrett
1.1 Etterlevelse av humanitærretten
Internasjonal humanitærrett skal begrense menneskelige lidelser i krig og konflikt gjennom å beskytte de som ikke
deltar direkte i fiendtlighetene. Humanitærrett skal også begrense midler og metoder som partene i en væpnet
konflikt kan benytte seg av. Norge som statspart til Genèvekonvensjonene har en plikt og et ansvar i å sikre at
befolkningen kjenner til innholdet.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:

• Den norske stat skal alltid sørge for etterlevelse av humanitærretten og fordømme brudd på krigens regler,
uavhengig av hvem som bryter dem.
• Den norske stat skal bruke sin internasjonale innflytelse til å sørge for at andre stater overholder sine
forpliktelser etter Genèvekonvensjonene, og etterforsker og straffefølger brudd på humanitærretten.
• Den norske stat skal arbeide for å sikre internasjonal respekt for International Criminal Court sin rolle og
mandat.

1.2 Opplæring i krigens regler
Selv om krig og konflikt virker fjernt og ukjent for mange i Norge, er det viktig at alle har kunnskap om krigens regler.
Bare da kan man protestere når de blir brutt. I tillegg til sivilbefolkningen, må norske soldater ha grundig kjennskap til
krigens regler.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge inkluderer internasjonal humanitærrett i læreplanen for ungdomsskolen og videregående skole, som en del
av utdanning for bærekraftig utvikling.
• Norge kvalitetssikrer utdanningen av militært personell og tar ansvar for at soldater har tilstrekkelig kunnskap og
forståelse om krigens regler.

1.3 Ofre i krig og konflikt
Lokalbefolkningen i konfliktområder opplever ikke bare skader og tap av liv. Hverdagen preges ofte av svekkede
helsetilbud, fravær av medisiner, ødelagte vannforsyninger, manglende infrastruktur, redusert sikkerhet og økt
arbeidsledighet. Dette medfører fattigdom, underernæring og store helseproblemer. Mange har ikke annet valg enn å
å flykte og ender på flukt i konfliktområdene eller i nabolandene. De som kommer til Europa befinner seg i en
utfordrende og krevende livssituasjon, og sliter ofte med psykiske lidelser etter traumatiske opplevelser.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge hjelper sivilbefolkningen der det er krig og konflikt, samt ivaretar deres rett til å søke asyl og leve verdige liv.
• Norge bidrar til arbeidet med å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre som følge av
krig, konflikt, katastrofe eller migrasjon.
• Norge sikrer at organisasjoner som jobber med oppsporing og gjenforening får midler til å utføre dette arbeidet.
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1.4 Humanitært handlingsrom
Hjelpearbeidere og medisinsk personell, samt helseinstitusjoner, utsettes for målrettede angrep, mens de forsøker å
hjelpe andre. Dette er i strid med de grunnleggende prinsippene i internasjonal humanitærrett. Angrep på
helsepersonell og helseinstitusjoner har langvarige konsekvenser og påvirker livene til flere millioner mennesker.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:

• Norge jobber for et tydeligere skille mellom rollene til militære, sivile og humanitære aktører som arbeider i
konfliktsoner. Norge må gjennom sitt internasjonale arbeid oppfordre andre stater til å gjøre det samme.
• Norge fortsetter å jobbe for at medisinsk personell og utstyr, samt lokaler som sykehus, som yter humanitær hjelp i
i væpnet konflikt får den nødvendige beskyttelsen de har krav på, blant annet gjennom korrekt bruk av
beskyttelsesemblemer.
• Stater eller krigførende parter sørger for at humanitære organisasjoner får tilgang til de som trenger hjelp og
assistanse.
• Stater og andre parter implementerer praktiske tiltak for å sikre trygg levering av upartisk helsehjelp og nødhjelp.

1.5 Våpen
Røde Kors Ungdom forventer at den norske stat stiller strenge krav til global håndtering av forskjellige våpenklasser.
Dagens våpen er ikke de samme som da Genève-konvensjonen ble skrevet, og vi ser det derfor som ekstremt viktig at
dagens myndighet strammer inn utviklingen og bruken av flere våpen. Selv en begrenset bruk av atomvåpen vil ha
langtids- og irreversibel effekt på mennesker, miljøet, klimaet og matproduksjon - samt true fremtidige generasjoner
og overlevelsen av menneskeheten. Atommaktene utvikler nye typer atomvåpen og lar nedrustnings- og
ikkespredningsavtaler forfalle.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Den norske stat følger opp sine forpliktelser overfor andre land i henhold til klasebombekonvensjonen (2010), og
legger press på stater som ennå ikke har underskrevet og ratifisert avtalen.
• Den norske stat legger press på de stater som ennå ikke har signert, ratifisert og implementert
kjemivåpenkonvensjonen (1993).
• Den norske stat legger press på de stater som ennå ikke har signert, ratifisert og implementert minekonvensjonen
(1997).
• Norge signerer umiddelbart og ratifiserer FNs internasjonale forbud mot atomvåpen.
• Norge tar en aktiv og klar lederrolle internasjonalt i arbeidet for nedrustning av atomvåpen.
• Norge jobber aktivt for å skape oppslutning og etterlevelse av forbudet internasjonalt.
•
•
•
•

Norge fortsetter å jobbe for å sikre internasjonal respekt og etterlevelse av FNs våpenhandelsavtale (ATT).
Norge støtter lokale og regionale tiltak for nedrustning og demobilisering av soldater.
Norge skal støtte lokale og regionale tiltak hvor det gjennomføres innsamling og destruksjon av overskuddsvåpen.
Stater påser at humanitærrettens skille mellom sivile og militære respekteres når ny krigføringsteknologi skal
utvikles og tas i bruk.
• Norge skal aktivt jobbe for å få på plass en politisk erklæring på eksplosiver med stor områdeeffekt i
tettbefolkede områder som effektivt sikrer beskyttelsen av sivile.
• Norge er en pådriver for at det skal være et tydelig skille mellom sivile og militære objekter når det kommer til
cyberkrigføring.
• Norge arbeider for at alle stater får på plass en mekanisme for å vurdere nye krigføringsmetoder og våpen opp
mot humanitærretten i tråd med TP I art. 36 .
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2. MIGRASJON
2.1 Enslige mindreårige asylsøkere
Barn og unge som kommer alene til Norge for å søke om beskyttelse, kommer i all hovedsak fra land preget av krig og
konflikt. De har rett på den samme behandlingen som norske barn og unge i samme situasjon. Mindreårige
asylsøkere som ankommer Norge alene er spesielt sårbare, og det er derfor svært viktig å ta vare på disse unge
menneskene gjennom tett oppfølging og omsorg.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:

• Norge skal kun bruke metoder for alderstesting som har bred oppslutning i de relevante fagmiljøene slik at vi får
en sikker vurdering av alder. Dette skal kun foregå på en sikker, human og vitenskapelig måte.
• Norge avvikler ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
• Norge bosetter enslige mindreårige asylsøkere som gis opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven
§38(5) i norske kommuner.
• Norge implementerer hele barnevernsreformen, og overfører omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere
mellom 15 og 18 år direkte til barnevernet.
• Norge utarbeider krav til bemanningstetthet og barnefaglig kompetanse i asylmottak med enslige mindreårige
beboere.
• Norge skal utarbeide en handlingsplan for barn som forsvinner fra mottak.
• Meldefristen for mindreårige som forsvinner fra mottak halveres fra 24t til 12t.
• Norge foretar en individuell og forsvarlig vurdering av de saker som berører lengeværende mindreårige barn, og
legger særlig vekt på hensynet til barnets beste i disse vurderingene.

2.2 Stats- eller papirløse migranter
Alle mennesker har rettigheter, og Norge har gjennom menneskerettskonvensjonen et ansvar for at alle som
oppholder seg på norsk jord får disse ivaretatt. Dette gjelder også papirløse og statsløse. Til tross for at de ikke har
gyldig dokumenter eller et statsborgerskap, så har de fremdeles rett til å få dekket sine grunnleggende humanitære
behov. Dette inkluderer blant annet husly, mat og helsehjelp om nødvendig.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:

• Norge ivaretar stat- eller papirløse migranters grunnleggende rettigheter, som rett til husly, mat og nødvendig
helsehjelp.
• Norge og kommuner sørger for at stats- eller papirløse barn, og barn av stats- eller papirløse migranter, får
ivaretatt sin rett til utdanning og helsehjelp etter Barnekonvensjonen.
• Norske myndigheter skal sørge for tilstrekkelig oppfølging av statsløse, samt gi dem tydelig og god veiledning om
hvordan søke om opphold eller statsborgerskap.
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2.3 Asylsøkere
Daglig risikerer et stort antall flyktninger livet for å komme seg i sikkerhet. De flykter blant annet fra krig og konflikt,
enten alene eller sammen med sine nærmeste. De som overlever flukten står ofte alene, og trenger hjelp. Istedenfor
hjelp blir de møtt av inhumane kår i flyktningleirer og lukkede grenser til Europa. Både fluktrutene og asylsystemet
blir mer inhumant. Det er et økende behov for å møte flyktninger med medmenneskelighet istedenfor
fremmedfiendtlighet. Når en person søker asyl er det viktig med en rettssikker prosess der søknaden blir grundig
behandlet.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge sikrer at barn blir hørt og får tilrettelagt informasjon, både ved behandling av asylsaker og ved en eventuell
klage på vedtak i asylsaker.
• Norge skal i asylsaker la hensynet til barnets beste gå foran innvandringsregulerende hensyn og vise hvordan man
har vurdert barnets beste i vedtaket.
• Norge sikrer at asylsøkere møter beslutningstagerne under behandlingen av saken, både for å sikre god
informasjonsinnhenting og en best mulig troverdighetsvurdering.
• Norge innfører en topartsprosess i behandlingen av klagesaker.
• Schengenlandene verner om retten til å søke asyl.
• Norge gir personer med fysiske eller psykiske skader etter tortur kvalifisert bistand til å dokumentere disse.
• Norge sørger for at ansatte i asylmottak har taushetsplikt ovenfor utlendingsmyndigheter.
• Norge gjeninnfører rimelighetsvilkåret i internflukts-vurderingen.
• Schengenlandene oppretter et mer humant asylsystem.

2.4 Opphold på asylmottak
Barnekonvensjonen pålegger Norge å ta hensyn til barnets beste i alle saker som berører barn. Barnekonvensjonens
artikkel 31 sier at barn har rett til lek, hvile og fritid. For å redusere usikkerhet og ustabilitet, er det viktig å gjøre
ventetiden i asylmottak og ventetid før bosetting i norsk kommune så kort og god som mulig.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge sikrer at barn og unge som bor på asylmottak får sin rett til lek, hvile og fritid ivaretatt på lik linje med andre
barn.
• Norge prioriterer asylsaker som omfatter barn, og sørger for en kortest mulig behandlingstid.
• Norge sørger for at asylmottak som mottar barn og unge er spesielt tilrettelagt for dette gjennom blant annet god
personaltetthet og nødvendig barnefaglig kompetanse blant de ansatte.
• Norge sikrer at alle forsvinninger fra mottak blir etterforsket og at forebyggende opplysningsarbeid blant beboerne
gjennomføres.
• Norge og kommuner sikrer en rask bosetting av barn som kommer alene og familier med barn som har fått
oppholdstillatelse i Norge.
• Norge sikrer at alle asylbarn får tilbud om gratis barnehageplass.
• Norge sikrer 175 timers norskopplæring til alle asylsøkere over 16 år som selv ønsker det og bor i mottak uten å ha
fått endelig vedtak om opphold.
• Norge sikrer at asylsøkere i Norge har gode levekår mens de bor i asylmottak.
• Norge forbyr internering av barn.
• Norge innfører en lovbestemmelse om at asylsøkere ikke skal straffes for irregulær innreise eller såkalt «antatt
grunnløs asylsøknad».
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2.5 Retur
Staten har et ansvar for mennesker som returneres, dette mener vi særlig gjelder når retursakene involverer barn. For
For å minimere de humanitære lidelsene må mennesker som ikke har krav på beskyttelse returneres på en så human
måte som mulig.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge følger FNs anbefalinger om hvilke områder det er trygt å sende mennesker tilbake til.
• Norge skal ikke returnere asylsøkere under Dublin-forordningen tilbake til land hvor de blir behandlet inhumant.
• Norge innfører oppfølgingsplikt i situasjoner hvor de mottar informasjon om at en asylsøker kan ha blitt utsatt for
forfølgelse, traumatiske hendelser og vold ved retur til hjemlandet.
• Norge sikrer at ved retur av enslige mindreårige asylsøkere blir barnet returnert til familie eller et annet
tilfredsstillende omsorgsapparat.

2.6 Integrering og inkludering i Norge
Det å komme til et nytt land kan by på humanitære utfordringer, som for eksempel sosial nød, utnyttelse eller
diskriminering. Integrering av flyktninger og andre migranter er en viktig samfunnsoppgave. Språkkompetanse,
sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfullt liv er avgjørende for god integrering og
inkludering. Norge kan ikke alene gi innvandrere en god start på livet i Norge. Det har vi alle et ansvar for. Vi
erfarer at flyktningers følelse av tilhørighet til Norge blir skapt gjennom positive relasjoner i lokalmiljøene.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Kommunene skal tilby et introduksjonsprogram som er tilpasset den enkeltes behov, enten det er høyt
utdannede flyktninger som raskt ønsker seg inn i arbeidslivet eller analfabeter som vil trenge støtte og
oppfølging fra det offentlige over lengre tid.
• Kommunene skal sørge for at unge bosatte får tilbud om psykisk hjelp.
• Ungdommene skal ha minst ett aktivitetstilbud, som de selv får velge.
• Alle skal ha krav på å møte andre ungdommer i lokalsamfunnet.
• Kommunene sørger for oppdatert informasjon om hvilke tilbud som er tilgjengelig i nærmiljøet.
• Ungdom over 18 år skal fortsatt ha tilbud om oppfølging, dersom det er behov for det.
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3. UNG HELSE
3.1 Helsetilbud for unge
Helsetilbudet for ungdom er varierende i kvalitet og tilgjengelighet. Flere steder opplever ungdom at helsestasjon- og
skolehelsetjenesten ikke er tilgjengelig når de trenger det. Skolehelsetjenesten er ofte under tidspress, og får ikke
alltid tatt den viktige samtalen med den enkelte ungdom eller drevet forebyggende og helsefremmende arbeid i
klasserommet. Ressursene til skolehelse- og helsestasjonstjenester blir for ofte gjenstand for budsjettkutt, samtidig
øker andelen unge som sliter med psykiske helseplager.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Kommuner prioriterer et godt helsestasjonstilbud for ungdom, med utvidet tilgjengelighet og åpningstider tilpasset
tilpasset brukernes behov.
• Kommuner sikrer informasjon om og tilgang til gratis prevensjon, samt testing og behandling for alle seksuelt
overførbare infeksjoner på helsestasjoner for ungdom.
• Kommuner sikrer at alle grunnskoler og videregående skoler har en skolehelsetjeneste med bedre kapasitet,
tilgjengelighet og kompetanse til å drive forebyggende, helsefremmende og rådgivende virksomhet.
• Kommuner sikrer at de har digitale tilbud for å møte behovene til ungdommen.
• Kommunen sikrer lavterskeltilbud med god kapasitet slik at ungdom får hjelp før de blir alvorlig syke.

3.2 Psykisk helse
Alle har en psykisk helse. Ettersom god psykisk helse er grunnlaget for en positiv utvikling er det viktig å ivareta unges
rett til miljøer som fremmer god psykisk helse. Samhold og inkludering er faktorer som påvirker den psykiske helsen
positivt. Forebygging av ensomhet, utenforskap og ekskludering må derfor skje gjennom større åpenhet om temaet
for at den enkelte skal få mulighet til å utvikle god psykisk helse.
Det er viktig å tenke på at ikke alle unge i Norge vokser opp med lik bakgrunn, like ressurser eller like muligheter. De
trenger et sted å være. Et sted hvor det ikke spiller noen rolle hvem de er eller hvor de kommer fra. Et sted hvor de
kan være ungdom, med fokus på åpenhet, inkludering og lav terskel. Det er nettopp slike plasser som kan være
avgjørende for å skape gode ungdomsmiljø og unngå psykisk uhelse hos unge.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Kommuner og fylkeskommuner styrker unges helsetilbud og det forebyggende arbeidet mot psykisk uhelse, samt
øker sosial kompetanse og fokus på temaene mobbing og sosial ekskludering.
• Kommuner og fylkeskommuner sørger for et tilgjengelig rådgivningstilbud med kvalifiserte rådgivere på̊ hver skole.
• Læreplanene legger opp til undervisning om psykisk uhelse og psykiske lidelser for å forhindre at temaet forblir
tabubelagt.
• Kommuner har tilbud om tilgjengelige treffpunkt/sosiale møteplasser med aktiviteter gjennom hele året, også̊ i
ferier og høytider.
• Offentlige kommunale instanser tar ansvar for formidling av informasjon til unge om sosiale tilbud i nærmiljøet.
• Stat og kommune må sikre god, nødvendig og variert kompetanse i rådgivningstilbud for ungdom, som gir ungdom
muligheten til å ta informerte valg om sin egen fremtid.
• Norge lovfester ungdommers tilgang til sosiale treffpunkt/møteplasser i deres fritid.
• Norge sikrer flere arenaer for sosialt samvær ved å stille offentlige bygg til disposisjon for lag, organisasjoner og
andre tilbydere av gratis være-steder for ungdom.
• Alle kommuner som ikke tilbyr sosiale treffpunkt/møteplasser gir økonomisk støtte til andre egnede aktører som
tilbyr gratis sosiale treffpunkt/ møteplasser.
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3.3 Unge som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt
Vold, mobbing, omsorgssvikt og mishandling av barn er ikke kun skadelig når det skjer, det kan også ødelegge barns
utvikling, livskvalitet og helse i lang tid etter at hendelsene har opphørt. Unge mennesker er både mer utsatt for vold,
og utøver mer vold, enn andre aldersgrupper. Forebyggende konfliktarbeid opp mot denne gruppen er derfor spesielt
viktig. Myndighetene har et særskilt ansvar når det gjelder å sikre trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.
Mobbing kan føre til negativt selvbilde blant unge. Det er i for liten grad tilrettelagt for at unge selv kan påvirke tiltak
for å hindre og forebygge mobbing. Mobbing i dagens samfunn blir mer og mer digital og dermed vanskeligere å
oppdage for foreldre og fagfolk. Unge trenger derfor bedre opplæring for å håndtere den digitale hverdagen.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Barn og unge blir hørt, tatt på alvor og inkludert i håndteringen av saker som angår dem.
• Staten tar ansvar for at alle som utdanner seg til arbeid hvor de får kontakt med barn får god opplæring i temaene
og i å kjenne igjen tegn på barn som blir eller har blitt utsatt for vold, overgrep, mobbing eller omsorgssvikt.
• Staten tar ansvar for at alle som utdanner seg til arbeid hvor de får kontakt med barn får god opplæring i hvordan
avdekke digital mobbing eller digital vold.
• Skolene behandler saker som meldes av barn og unge umiddelbart, samt følger opp barna det gjelder.
• Norge arbeider for en fornyet og styrket innsats for kompetanseheving på skoler og andre offentlige institusjoner
knyttet til mobbing, konflikthåndtering og voldsforebygging.
• Barn, foreldre, fagpersoner og helsepedagoger involveres i forebyggende arbeid mot mobbing, ekskludering og
isolering på ulike arenaer.
• Mobbing tas på alvor og tilstrekkelige ressurser brukes på den enkelte skolen slik at mobbesaker kan løses der de
forekommer. Det prioriteres å finne en løsning der offeret kan bli på den gitte skolen så fremt dette er ønskelig.
• Kommunene etablerer beredskapsteam som skal sikre god håndtering av mobbesaker lokalt

.

• Norge innfører obligatorisk opplæring i skolen om nettvett og innarbeider kunnskap om forebygging og
konsekvenser av mobbing i læreplanene.

3.4 Diskriminering, ekskludering og inkludering
Vi arbeider for inkludering uansett etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, alder, funksjonsevne, helse og
livssyn gjennom å skape møteplasser for all ungdom.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Kommuner og fylkeskommuner styrker fokus i skolen og er tydelige på konsekvenser knyttet til diskriminering og
ekskludering av minoriteter i det offentlige og private rom.
• Kommuner og fylkeskommuner skal sørge for forebyggende tiltak mot ekskludering og hatytringer i skolen.
• Kommunen og fylkeskommunen tilser at skoler og skoletilbud er universelt utformet for elever med fysiske
og/eller psykiske utfordringer slik at alle elever har tilgang til likeverdig skolegang som fremmer læring, helse,
inkludering og trivsel
• Lærere skal ha kompetanse til å håndtere saker som omhandler ekskludering og hatytring.
• Det skal være et tydelig tilbud for avlastning og rådgivning for unge som opplever diskriminering, ekskludering og
hatytringer på skole, arbeidsplass eller i samfunnet forøvrig.
• Norge må opptre eksemplarisk for det norske samfunn i deres behandling av ulike grupper og mennesker i det
norske samfunn.
• Norske myndigheter skal jobbe for kompetanseheving i helsevesenet for å forebygge fordommer og diskriminering
av pasientgrupper.
• Alle norske kommuner skal ha en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
• Organisasjoner tar et større ansvar for å fremme inkludering av ungdom med ulik bakgrunn i alle
organisasjonsledd.
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• Skolene innfører anonym vurdering ved større skriftlige prøver for å sikre at elevene blir vurdert på evne og ikke
etter lærers oppfatning av eleven som person.
• Skolenes lokaler utformes på en måte som er tilpasset funksjonsnivå og som fremmer læring, helse, inkludering og
trivsel.
• Skolene skal vise likeverd ovenfor alle elever. Inndelinger og reaksjoner skal ikke ha grunnlag i elevens etnisitet,
kjønn, legning eller funksjonsnivå.
• Læreplanene inkluderer konkret og tilgjengelig kunnskap om arbeidslivet som gjør det lettere for elevene å finne
veien inn i jobb ved fullført utdanning.
• Stater oppretter fungerende og uavhengige elevorganisasjoner som sikrer elever, lærlinger og studenter verden
over lik rett til medvirkning i den nasjonale og lokale skolepolitikken.

3.5 Selvmord
Årsakene til selvmord og selvmordsforsøk er sammensatte og derfor trenger vi forebygging på flere områder samtidig.
samtidig. Vi er svært bekymret over at selvmord er blant de vanligste dødsårsakene blant unge. I alle miljøer kan
mekanismer som utstøting, avvisning, fattigdom, mobbing, overgrep, arbeidsledighet, krenkelser osv. føre til
selvmord. Derfor er tilhørighet i sosiale nettverk sentralt for selvmordsforebygging. Vi kan alle gi sosial støtte til
personer i sårbare livssituasjoner, og sammen bidra til å styrke god psykisk helse blant unge.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Organisasjoner for ungdom utvider tilbudet om sosiale, inkluderende treffpunkt/møteplasser på ungdoms
premisser, og hever kompetansen til ledere og frivillige om selvmordsforebygging.
• Norske kommuner prioriterer å bruke tilskudd til styrking av forebyggende og helsefremmende psykisk helsearbeid
helsearbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
• Staten, fylkeskommunene og kommunene styrker samspillet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste om
psykologisk førstehjelp og oppfølging av unge personer som har forsøkt eller vurderer å ta sitt eget liv.
• Norge øker tilskudd til ansettelse av psykologer, helsesykepleiere, sosionomer og annen miljøterapeutisk
kompetanse i kommunal helsestasjon- og skolehelsetjeneste for å satse på̊̊ forebygging, tidlig intervensjon og
forhindring av frafall i videregående opplæring.
• Norge gir støtte til tiltak som gir unge mulighet å prate trygt og anonymt om sine utfordringer., som Kors på
Halsen.
• Norge styrker tilbudet for etterlatte ved selvmord.

3.6 Helhetlig seksualundervisning i skolen
Seksualitet er en del av menneskets identitet og er en viktig del av personlighetsutvikling, selvfølelse og den enkeltes
generelle helse. Ungdomstiden er spesielt viktig for å utvikle en trygg og god seksualitet. Det er her flest debuterer,
eksperimenterer og finner ut av hva man liker og ikke liker.
Seksualundervisningen i norsk skole er fragmentert og mangelfull. Seksualitet skal være en positiv ressurs i en ung
persons liv. Unge må tidlig gis et språk for seksualitet, en forståelse av hva sex og lyst er, hva man kan gjøre og ikke
skal gjøre. Å kunne kjenne igjen og prate om sex, hva du har lyst til, ikke vil være med på, hvordan du føler det og hva
du tenker henger sammen med en sunn seksuell utvikling. Ungdom trenger å lære om og reflektere over seksualitet
og roller, forventninger, holdninger og handlingsmuligheter. Skolen har ansvaret for å gi elever en helhetlig
seksualundervisning.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge, fylkeskommunen og kommunene må sikre en målgruppetilpasset og utvidet seksualundervisning som
starter allerede i barnehagen og fortsetter gjennom hele skoleløpet.
• Norge sikrer at kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell utvikling gis til studenter i lærerutdanningen
slik at lærere blir i stand til å undervise på en trygg, objektiv og inkluderende måte.
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• Offentlige læresteder videreutvikler tilbud om etterutdanning i seksualundervisning og sexologi for lærere.
• Seksualundervisningen skal være normkritisk med tanke på både kjønnsroller og identitet slik at ungdom får
mulighet til å utvikle sin seksualitet på egne premisser.
• Norge sørger for bedre kunnskap om grenser og samtykke gjennom å inkludere dette i seksualundervisningen i
norske skoler.
• Norge tar ansvar for å inkludere unge der beslutninger om deres seksuelle helse tas.

3.7 Seksuelt overførbare infeksjoner
Kunnskap om og tilgang til prevensjon er et av de viktigste tiltakene for å sikre individets selvbestemmelse over egen
kropp, og dermed ivareta deres reproduktive helse og rettigheter. Fremskritt i medisinsk forskning, bedre
behandlingsdekning og testtilbud til tross er seksuelt overførbare infeksjoner, spesielt HIV/AIDS, fortsatt et
omfattende helseproblem. Behovet for kunnskapsheving om seksuelt overførbare infeksjoner, og da spesielt
HIV/AIDS, i den generelle befolkning er stort. Ungdom må ha økt kunnskap om forekomst, smitteveier, risikoatferd,
forebygging, prevensjon og rettigheter. Holdningsskapende arbeid for større åpenhet og mot diskriminering er et
sentralt innsatsområde i kampen mot seksuelt overførbare infeksjoner i Norge og internasjonalt.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge sikrer gratis tilgang til prevensjon og smittebeskyttelse tilpasset individets livsstil og livssituasjon.
• Kommuner sikrer informasjon om og tilgang til gratis testing og behandling for alle seksuelt overførbare infeksjoner
infeksjoner på helsestasjoner for ungdom.
• Norge gjennomfører landsdekkende kampanjer for å styrke befolkningens bruk av prevensjon og
smittebeskyttelse.
• Norge formidler helhetlig kunnskap til helsepersonell om å leve med HIV/AIDS for å motvirke fordommer i
helsevesenet.
• Norge støtter og følger UNAIDS´ anbefalinger om avkriminalisering av smitteoverføring, slik at personer som lever
med HIV/AIDS ikke kriminaliseres, verken nasjonalt eller internasjonalt.
• Norge og interesse- og rettighetsorganisasjoner tar ansvar for at befolkningen i Norge får økt kunnskap om alle
aspekter av å leve med HIV/AIDS.

3.8 Seksuelle overgrep
Seksuelle overgrep defineres som enhver seksuell handling som offeret ikke har samtykket til, blitt presset eller
manipulert til å ta del i. Flere kvinner og menn opplever seksuelle overgrep i løpet av livet og halvparten av disse
overgrepene finner sted før fylte 18 år. Mørketallene er sannsynligvis også store.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge endrer definisjonen av voldtekt i norsk lov slik at den også favner ufrivillig seksuell omgang og dermed blir
en “samtykkelov”.
• Norge jobber for mer effektiv behandlingstid i voldtektssaker og økt prioritet hos politi og rettsvesen.
• Norge skal sikre kompetanseøkning og sensitivisering av politi og rettsvesen gjennom holdningsskapende arbeid for
for å redusere omfanget av stigmatiserende og beskyldende spørsmål overfor den utsatte for å øke
sannsynligheten for å anmelde seksuelle overgrep.
• Norge jobber for å redusere tabu og stigmatisering rundt seksuelle overgrep for å redusere terskelen for å
anmelde hendelsen.
• Kommunene legger til rette flere krisesentre og økte ressurser til de krisesentrene som eksisterer i dag.
• Myndighetene stiller høyere krav til sikkerhetsrutiner og tilstedeværelse av kompetent helsepersonell på større
russetreff. Dette for å forhindre overgrep og andre uønskede hendelser, og ivareta russ som har blitt utsatt for
dette.
• Norge sikrer god undervisning og informasjonsdeling om hvilke tjenester og tiltak som er tilgjengelige hvis en blir
utsatt for seksuelle overgrep. Informasjonen må nå til unge der de er og må være tilpasset målgruppen.
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4. BEREDSKAP
4.1 Egen beredskap
Klimaendringene gir våtere og villere vær i Norge, og i årene fremover vil ekstremvær bli vanligere. Flom, jord- og
leirskred, snøskred, skog- og gressbranner vil i større grad prege risikobildet og true liv, helse og store verdier.
Kommunene, nødetater, frivillige beredskapsorganisasjoner og befolkningen må derfor forberede seg i større grad på
et slikt risikobilde.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Kommunene i større grad tar hensyn til klimaendringer i de kommunale risiko- og sårbarhetsanalysene og i sine
planverk.
• Kommuner inngår beredskapsavtaler med frivillige beredskapsorganisasjoner.
• Sentrale myndigheter skal legge til rette for at ungdom skal være en integrert del av det nasjonale
beredskapsarbeidet.
• Sentrale myndigheter og kommuner sprer kunnskap om egen beredskap og anbefalinger for hva hver husstand
trenger for å klare seg i tre døgn. Dette innebærer blant annet å ha nok mat, vann og medisiner til alle i
husstanden, førstehjelpsutstyr, alternativ varmekilde og kokemulighet.

4.2 Førstehjelpsopplæring
Kriser blir dessverre mer og mer vanlig i dagens samfunn. Derfor er det viktig at en har nok kunnskap til å håndtere
både små og store hendelser i lokalsamfunnet. Med grunnleggende kunnskap i både fysisk førstehjelp og psykososial
førstehjelp, blir befolkningen bedre rustet til å håndtere nødsituasjoner.

Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge sørger for at grunnleggende førstehjelp og psykososial førstehjelp blir en obligatorisk del av opplæringen i
både grunnskolen og på videregående skole.
• Norge sørger for at det blir tilrettelagt for repetisjon i videre skolegang.

4.3 Bloddonasjon
Ved hjelp av bloddonasjon kan tusenvis av nordmenn hvert år overleve sykdommer som kreft og traumer. Å ha mange
mange registrerte og godkjente blodgivere er særlig viktig for vår beredskap. Dersom det oppstår en akutt situasjon
der mange i befolkningen har behov for tilførsel av blod, er det viktig at man kan mobilisere blodgivere som er
registrert på forhånd.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Det opprettes et nasjonalt bloddonorregister slik at bloddonorer som flytter blir forespurt om å bli bloddonor ved
blodbanken ved nytt bosted.
• Norge sørger for at det blir informert om og oppfordret til blodgiving og plasmagivning på videregående skole.
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5. KLIMA OG BÆREKRAFT
5.1 Klimaendringer og reduksjon av klimagassutslipp
Eskalerte menneskeskapte klimaendringer er vår tids største humanitære trussel. Jo lenger vi venter med å
redusere klimagassutslippene, jo alvorligere blir de irreversible klimaendringene med humanitære katastrofer som
følge.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Norge skal etterleve Parisavtalen og FNs anbefalinger om utslippskutt, og skal sørge for at dette er førende for all
ny lovgivning.
• Norge vil jobbe aktivt for å redusere klimautslippene med minst 70% innen 2030.
• Norge jobber mot målet om at Norge skal være et nullutslippssamfunn innen 2035.
• Norge er en pådriver og samarbeidspartner for at andre stater skal redusere sine klimautslipp.

5.2 Klimaendringer og tilpasning
Innen 2050 vil minst 200 millioner mennesker ha behov for akutt, internasjonal nødhjelp på grunn av klimarelaterte
hendelser og katastrofer hvert eneste år dersom klimautviklingen fortsetter som nå. Det er omtrent dobbelt så
mange som nå. Det er derfor helt avgjørende at vi jobber for robuste lokalsamfunn.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
• Stater sikrer beskyttelse av internt fordrevne gjennom å implementere FNs anbefalinger i nasjonale lovverk,
og øker den internasjonale bistanden rettet mot disse menneskene.
• Stater gir beskyttelse til mennesker som blir fordrevet utover sin egen landegrense på grunn av naturkatastrofer.
• Stater skal gjennom internasjonal bistand bidra til å redusere lokalsamfunns sårbarhet for klimaendringene.
• Norge skal beskytte mennesker som er fordrevet grunnet naturkatastrofer og derfor ikke kan returneres.
• Norge sørger for at land med dårlig infrastruktur får bistand til å bygge klimarobust infrastruktur før og etter
en krise har oppstått.
• Norge sørger for bedre varslingssystemer og nye måter å finansiere god beredskap på, før katastrofene skjer.

5.3 Produksjon, forbruk og avfall
Overforbruk fører til at mye unødvendig avfall havner på avveie og forurenser naturen, især havet og grunnvannet.
Slik begrenses blant annet mengden rent vann på jorden, og mennesker i utsatte områder får dårligere tilgang på
rent drikkevann.
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
•
•
•
•
•

Produsenter skal oppfordres til å redusere avfall, og ta i bruk resirkulerte avfallsprodukter i produksjonen sin.
Norge stiller krav til alle ledd i produksjonskjeden, fra råvareutvinning til ferdig produkt.
Norge legger til rette for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning slik at produkter får et sirkulært livsløp.
Norge legger til rette for gode løsninger for avfall; resirkulering, gjenvinning eller panteordninger.
Norge støtter produksjon som er mer miljøvennlig, slik at mengden plast og annet avfall reduseres.
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