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ARBEJDSPROGRAM FOR SF 1 

UNGDOM 2018/2019 2 

Der er noget grundlæggende galt i vores samfund. Vi ser et uddannelsessystem, hvor unge 3 
lever under et konstant pres fra en skadelig præstationskultur. Integrationsydelse og 4 
kontanthjælpsloft rammer nogle af de mennesker i vores samfund, der har allermest brug 5 
for hjælp. Mennesker undertrykkes og diskrimineres på baggrund af deres etnicitet, køn, 6 
seksualitet og klasse. Globalt forværres klimakrisen år efter år, og højrepopulismen styrter 7 
frem. Vi ser, hvordan krig og undertrykkelse ødelægger flere millioner menneskers liv. 8 
Herhjemme er vi vidne til en politisk højresvingsulykke med Lars Løkke og VLAK ved 9 
rattet. Regeringens førte politik er et symptom på en helt grundlæggende fejl, der 10 
gennemsyrer vores samfund: kapitalismen. Derfor er der brug for SFU. Vi kan forandre 11 
samfundet, og vi kan skabe røde resultater. SFU er et talerør for en rød og grøn ungdom, 12 
som kan og skal blive ved med at forandre samfundet. 13 

TIL KAMP 14 

Det kommende år vil SFU fokusere på følgende 3 kampe: 15 

ET RETFÆRDIGT LEVEGRUNDLAG 16 
Mens regeringen forgylder de rigeste i samfundet, stiger fattigdommen i Danmark. Det 17 
betyder, at flere børn vokser op i fattigdom uden samme muligheder som deres 18 
klassekammerater. Integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet fanger mennesker i en 19 
situation, hvor de ikke har kontrol over eget liv. Sådan skal det danske samfund ikke være, 20 
og derfor vil SFU kæmpe imod den stigende fattigdom i Danmark.  21 

KLIMAKAMP: ET STRUKTURELT PROBLEM - IKKE ET INDIVIDUELT 22 
Temperaturstigningerne raser afsted, mens verdens ledere ser passivt til. Men i stedet for at 23 
gå på gaden og demonstrere, begynder folk at kigge indad, som om deres forbrug kan have 24 
nogen større betydning for klimaet. Vi må tilbage på gaden. Klimakampen er ikke noget, 25 
som vi skal lægge over på den enkelte, men er i stedet en socialistisk kamp, der skal kæmpes 26 
i fællesskab. Derfor må vi aldrig se ned på folk, der ikke køber de allermest klimavenlige 27 
varer og mærker, men i stedet huske på, at det kun er de bedst stillede, der altid har 28 
mulighed for det. Vi kan aldrig lave den grundlæggende forandring, der netop er nødvendig 29 
for klimaet, hvis vi ikke går systemkritisk til værks.  30 
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RETTIGHEDER ER IKKE TIL DISKUSSION 31 
I det danske samfund oplever vi en populistisk højredrejning, der tager 32 
medmenneskeligheden og respekten for menneskerettighederne med i faldet. Vi ser politiske 33 
magthavere fra hele verden bygge mure om deres land, grave kløfter mellem 34 
befolkningsgrupper og sætte spørgsmålstegn ved menneskerettighederne. Når det sker, skal 35 
vi stå vagt om vores rettigheder og samfund, og kæmpe imod de autoriteter, der udfordrer 36 
demokratiet og medmenneskeligheden. En af SFU’s kampe det kommende år, vil derfor 37 
være at udstille konsekvenserne af autoriteternes politik, og være den kritiske stemme i 38 
såvel det nationale som internationale magtspil. 39 

 40 

SFU skal altid være klar til at gribe den aktuelle politiske dagsorden og markere sig politisk 41 
i den offentlige debat. Derudover skal SFU nationalt have muligheden for at lave satsninger 42 
af kampagnelignende karakter, der ikke nødvendigvis behøver at være nationale 43 
kampagner, som eksempelvis Bankernes Samvittighed. 44 

SFU skal forholde sig til SF's gøren og laden, både eksternt og internt, med øje for, hvor 45 
vores kritik får størst effekt. Vi skal skubbe SF til at være bedre, skarpere og mere 46 
ideologiske.  47 

Herudover skal vi lave flere t-shirts og mere merchandise, som ikke nødvendigvis behøver at 48 
være kampagnerelaterede, men som er identitetsskabende for SFU’ere. I arbejdet med dette 49 
skal der blandt andet også udvikles en standardflyer, der fortæller noget generelt om, hvad 50 
SFU er, og som vi kan gå på gaden med hele året. 51 

ORGANISATORISK UDVIKLING 52 

UNGDOMMENS STEMME I EUROPA: Det kommende Europaparlamentsvalg er lige om 53 
hjørnet, og SFU skal være klar, når kampen om Europas fremtid skal afgøres. I det 54 
kommende år skal vi derfor udarbejde en national strategi for Europaparlamentsvalget og 55 
sikre, at lokalafdelinger og distrikter løbende får den hjælp, de har brug for, for at føre en 56 
god valgkamp. Det er derudover en prioritering, at vi er meget nuancerede i vores arbejde 57 
med EU-politik, og at vi respekterer de mange forskellige holdninger til emnet, som er i 58 
organisationen.  59 

FOLKETINGSVALG: Senest i sommeren 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark, og 60 
vi skal være klar til valgkamp! Vi skal være klar til at kæmpe for, at Danmark igen får en 61 
rød regering. Vi skal sikre et godt samarbejde med SF og være med til at sørge for, at SF og 62 
SFU bliver større og stærkere på Christiansborg. Det politiske klima i Danmark er usikkert, 63 
og derfor skal SFU være klar til valgkamp allerede nu. Det handler blandt andet om at 64 
sikre, at lokalafdelinger og distrikter får den hjælp, de skal have, vælger kandidater og 65 
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generelt er klar til at kunne føre den bedst mulige valgkamp. Ligeledes skal der løbende 66 
arbejdes på og udvikles en national strategi for folketingsvalgkampen.  67 

SKOLEVALG OG DEMOKRATIETS DAG: I starten af 2019 er der igen skolevalg, og her 68 
skal vi fange den røde ungdom! Derfor skal vi i det kommende år have forberedt os godt på 69 
valget både politisk og organisatorisk. I løbet af efteråret 2018 skal vi også være klar på at 70 
tage debatter på erhvervs- og produktionsskoler i forbindelse med Demokratiets Dag. 71 

LANDSLEDELSEN: I SFU er der heldigvis ikke langt fra top til tå, og vi har 72 
grundlæggende en gennemsigtig og demokratisk organisation både ude lokalt og nationalt.  73 
I det kommende år skal vi styrke samarbejdet mellem SFU's forskellige udvalg og organer. 74 
Der nedsættes en række politiske udvalg, men det er ikke nødvendigvis de valgte kampe i 75 
det kommende år, der definerer, hvad udvalgene skal beskæftige sig med. Udvalgene skal 76 
arbejde med det pågældende politikområde og udbredelse af gejst og viden på området.  77 

ET SAMMENHÆNGENDE SFU: SFU sker ude lokalt. Derfor er det også utrolig vigtigt, at 78 
landsorganisationen gør alt for at hjælpe lokalafdelingerne. Dette skal ske i form af hjælp 79 
til at indsamle afdelingsdokumentation til DUF-ansøgning i forsommeren 2019, men også 80 
ved praktiske ting, som f.eks. hjælp til lokaler. Vi skal tilbyde skoling i både 81 
medlemskontakt, layout og kampagnearbejde, og hjælpe med at finde lokale problematikker 82 
i de nationale kampagner.  83 

Det skal også altid være nemt at finde de informationer, papirer, guides og lignende, som 84 
man har brug for, og derfor skal der arbejdes videre med udarbejdelsen af et ressourcerum.  85 

I det kommende år skal arbejdet med sammenlægninger af lokalafdelinger og 86 
implementeringen af nye distriktsgrænser fortsættes. Dette skal ske i tæt samarbejde 87 
mellem strukturudvalget, landssekretæren og berørte afdelinger.  88 

SKOLING: SFU’s skoling skal fortsat være skarp, interessant og lærerig. Derfor skal 89 
skolingen på træf og øvrige steder i organisationen stadig have fokus på ideologiske 90 
spørgsmål, aktivisme, realpolitiske emner og fortsat indeholde en ambitiøs debattræning. 91 
Dette skal sikre, at vi er klar til at kæmpe for et rødere og grønnere Danmark frem mod 92 
valg, og sikre SFU et stærkt skolevalg i 2019. Ligeledes skal SFU fortsætte med at uddanne 93 
medlemmerne på Debattøruddannelsen og Udvidet Leder Uddannelsen. I forbindelse med 94 
kampagner, skal der også gøres yderligere opmærksom på muligheden for at få et oplæg ud 95 
i sin lokalafdeling, og muligheden for hjælp fra landsorganisationen skal generelt 96 
tydeliggøres. 97 

SFU’s skolende organer har ligeledes et ansvar for, at skolingen følges op af sociale 98 
aktiviteter, der styrker og sikrer et stærkt sammenhold i SFU på tværs af blandt andet alder 99 
og geografi.  100 
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EN FEMINISTISK ORGANISATION: SFU er en feministisk organisation. Vi skal kunne 101 
rumme unge venstreorienterede i et inkluderende miljø uanset køn, seksualitet, klasse, 102 
etnicitet, uddannelse mv. Men vi erkender, at SFU heller ikke er perfekt. SFU skal være et 103 
rum, hvor vi alle kan være trygge. Derfor må vi heller aldrig se igennem fingre med sexisme, 104 
og vi skal slå ned på det, såfremt det sker. Vi skal uddanne folk i at håndtere ubehagelige 105 
situationer både i SFU og i samfundet. Dette skal blandt andet ske gennem feministisk 106 
skoling og ved feministiske formøder.Vi skal dog også huske på, at ikke alle SFU'ere har 107 
den samme grad af feministiske skoling. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke fordømmer 108 
hinanden for vores forskellige opfattelser. 109 

BEVÆGELSER: Bevægelsesarbejdet er helt grundlæggende for folkesocialismen. Vores 110 
gode forhold til både fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen er utrolig vigtigt, og 111 
samarbejdet skal fortsætte. Det seneste år har vi haft et bedre samarbejde med især 112 
solidaritetsbevægelsen. Solidaritetsbevægelsen er vigtig for vores kamp, og derfor skal vi i 113 
det kommende år udvikle vores samarbejde med den, samt kvinde- og klimabevægelsen. Vi 114 
skal i større omfang prøve at inddrage bevægelsesarbejdet i relevante kampagner. Derfor 115 
skal vi også understøtte, når SFU'ere er dobbeltorganiserede og er en del af bevægelsen. Vi 116 
skal dog huske på, at det aldrig må være et mål at prøve at styre bevægelserne, men 117 
derimod understøtte dem og danne fælles front med dem. I det kommende år vil vi også 118 
arbejde videre med vores internationale relationer i den folkesocialistiske bevægelse.  119 

ONLINE-INDSATS: De sociale medier er enormt vigtige for SFU’s kommunikation, og vi 120 
skal være aktive og synlige. Dette er essentielt for, at vi kan få vores budskaber ud og ændre 121 
samfundet. Vi skal være skarpe i spyttet, og de ting, som vi lægger ud, skal være 122 
interessante at læse og se på. Derfor skal vi have fortsat fokus på layout og sørge for, at vi 123 
har masser af materiale at sende ud på vores forskellige kanaler. Derudover skal vi i SFU 124 
sikre, at også lokalafdelingerne har mulighed for at udfolde sig på SFUs medier, så vi kan få 125 
det bedste udbytte af f.eks. de Facebooksider, afdelingerne allerede har. Der skal ydermere 126 
tilbydes skoling til lokalafdelinger i hvordan, forskellige værktøjer benyttes, heriblandt at 127 
layoute. Sekretariatet bør prioritere løbende opdateringer på fx SF Ungdom - Info og 128 
Debat, så medlemmerne altid er klar på fakta og ideologi bag de aktuelle sager, og er 129 
topklar til at kritisere regeringens nyeste tiltag. Det er ikke nok, at vi er til stede; vi skal 130 
også afspejle aktivitet - både lokalt og nationalt. I kampen for oplysning, inddragelse og 131 
mobilisering er det nemlig vigtig, at vi kan promovere os. 132 

RØD FRONT!  133 
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DEBATGUIDE 134 
Arbejdsprogrammet stikker retningen for SFU’s arbejde i det kommende år både politisk og 135 
organisatorisk. Det er i sidste ende på Landsmødet, når vi behandler Arbejdsprogrammet, at 136 
man har mulighed for at få indflydelse på, hvilke politiske kampe SFU skal kæmpe i det 137 
kommende år. Kampene er ikke lig med en kampagne, men kan udformes i organisationen 138 
på mange forskellige måder. De organisatoriske dele siger noget om, hvad vi skal arbejde på 139 
internt i organisationen i det kommende år, og hvad vi vil lægge vægt på. Så hvis I har gode 140 
idéer, så kom endelig med dem, men man skal huske, at arbejdsprogrammet er sådan 141 
relativt overordnet, og at langt det meste i Arbejdsprogrammet vil blive udspecificeret i 142 
Landsledelsen efterfølgende. Programgruppen, bestående af Esther Elmegaard Bæk, Sofus 143 
Rønberg, Kira Marie Peter-Hansen og Emma Sjørvad, har skrevet udkastet til 144 
arbejdsprogrammet, der sidenhen er blevet behandlet i Landsledelsen. Vi i programgruppen 145 
vil meget gerne komme ud i afdelingerne og snakke med jer om det. 146 

POLITISKE KAMPE: 147 
● Er det de rigtige politiske kampe, papiret lægger op til? 148 
● Er der en god balance mellem lokale, nationale og internationale emner? 149 

ORGANISATORISK: 150 
● Skal der stå noget mere konkret om Europaparlamentsvalg, Folketingsvalg, 151 

Skolevalg og Demokratiets Dag? 152 
● Skal vi fortsætte med kvoter for folk, som ikke sidder i ledelsen, i udvalg nedsat i 153 

landsledelsen? Eller skal det gøres på en anden måde? 154 
● Er der nogle områder, hvor lokalafdelingerne savner hjælp? 155 
● Skal skolingen også have fokus på den lokale skoling? 156 
● Skal SFU lave tiltag for at være mere inkluderende? Og i så fald, hvilke? 157 
● Skal andre eller flere bevægelser inkluderes i vores arbejde? Eller på en anden måde? 158 


