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Der er brug for et stærkt SFU. Det danske samfund er presset af massive 3  
nedskæringer på vores fælles velfærd, pres på grundlæggende 4  
menneskerettigheder og stigende ulighed. Samtidig går vi også ind i en tid med 5  
en ny sammensætning i Folketinget. Uanset hvem, der står med 6  
regeringsmagten, skal vi i det kommende år gøre alt, hvad vi kan, for at trække 7  
politikken i en mere socialistisk, feministisk og klimavenlig retning. Dette 8  
arbejdsprogram vil sætte rammerne for, hvordan vi i SFU skal gøre dette det 9  
kommende år, ved både at beskrive de politiske og organisatoriske 10  
prioriteringer for 2019/2020.   11  
 12  
POLITISKE PRIORITERINGER 13  
Det kommende år vil SFU fokusere på følgende 3 politikområder: 14  
 15  
EN ØKONOMI FOR FOLKET 16  
Det er ti år siden, finanskrisen kastede samfundet ud i arbejdsløshed og 17  
velfærdsforringelser, men på trods af årevis med nedskæringer, fattigdom og 18  
stigende ulighed, har vi ikke gjort op med den strukturelle årsag til kriser og 19  
ulighed. Overklassens finansspekulanter og monopolbankerne har stadig frit 20  
spil til at rage til sig og sætte økonomien over styr. Mens befolkningen kæmper 21  
for kloden, investerer finanssektoren i kul-, olie- og våbenindustrien. I jagten 22  
på profitmaksimering sender de milliardbeløb i skattely og spekulerer i farlig 23  
finanshandel, som kan kaste os alle ud i en ny finanskrise. Finansfyrsternes og 24  
bankernes usolidariske handlinger har længe været årsagen til nedskæringer 25  
og ulighed. Nu skal vi kræve, at milliarderne, som de har raget til sig, skal 26  
omfordeles tilbage til folket, og at arbejdspladserne demokratiseres, så der kan 27  
blive taget et grundlæggende opgør med virksomhedernes gambling med 28  
økonomien og vores samfund. Det kommende år skal SFU kæmpe for en 29  
økonomi for folket - ikke for en lille elite. Vi skal levere konkrete løsninger og 30  
samle ungdommen i kampen for en retfærdig økonomi.  31  
 32  
BØRNEFATTIGDOM UNDERGRAVER VORES FREMTID 33  
Uligheden og fattigdommen er voksende i Danmark. Forskellige reformer og 34  
besparelser har gennemhullet vores sociale sikkerhedsnet, og gjort, at flere 35  
mennesker oplever fattigdom. Dette kommer også til udtryk blandt børn og 36  
unge. Flere tusinde danske børn vokser i dag op i fattigdom. Dette har store 37  
konsekvenser for vores samfund, fordi en opvækst i fattigdom øger risikoen for 38  
at blive arbejdsløs, ikke at få en uddannelse og i sidste instans selv leve i 39  



fattigdom. For at imødekomme disse store sociale problemstillinger vil SFU i 40  
det kommende år sætte fokus på den voksende fattigdom blandt børn og unge. 41  
Fattigdom bør ikke forekomme i et rigt land som Danmark, og derfor vil vi 42  
også sætte fokus på hvordan vi mindsker børnefattigdommen, på en socialt 43  
ansvarlig måde. 44  
 45  
DANMARK MED PLADS TIL ALLE 46  
Flygtninge og efterkommere af indvandrere eller flygtninge er uden tvivl et af 47  
de meste debatterede emner i Danmark i dag. I debatten tegner både 48  
højrefløjen, socialdemokratiet og meningsdannere et fjendebillede af muslimer 49  
og mennesker, der har rødder i muslimske lande. De råber på assimilation og 50  
udstødelse. Der vedtages løbende ny lovgivning, som hjemsendelsesydelse, 51  
tilknytningskrav, isolations-øer og hjemssendelseslejre. Både debatten og de 52  
politiske tiltag skaber et os-og-dem- samfund, der baserer sig på frygt og 53  
fordomme. Det er på høje tid at SFU melder sig under de antiracistiske faner. 54  
Vi vil et andet samfund. Et samfund, hvor der er plads til alle - uanset hvor de, 55  
deres forældre eller bedsteforældre kommer fra. Uanset hvilken gud, hvis 56  
nogen, man tror på. Uanset hvem man er, skal man have de samme rettigheder 57  
og muligheder i samfundet. Vi skal tale positivt om en integration af 58  
flygtninge, hvor mennesker alle steder i samfundet, blander sig med hinanden. 59  
Vi vil tale imod assimilation. Men vi vil mere end det. Vi vil råbe højt, hver 60  
gang en ny lov skaber splid frem for samling. Vi vil vise vores kollektive 61  
alternativ, hvor vi ikke fokuserer på ophav eller hudfarve, men på at løse 62  
samfundsproblemer i fællesskab. Vi vil sige nej til racismen, hvor end vi ser 63  
den. Vi vil stå på den rigtige side af historien, og vi vil vise vores socialistiske 64  
kollektive alternativ. Et Danmark med plads til alle. 65  
 66  
KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE MED SF  67  
I det kommende år skal det ligeledes være en vigtig prioritet, at vi kan gribe 68  
den aktuelle politiske dagsorden. Dette kan gøres via kommunikation på 69  
sociale medier og kampagnelignende satsninger, der ikke nødvendigvis er en 70  
del af en national kampagne. Men SFU skal også prøve at sætte dagsordenen. 71  
Derfor skal det være en vigtig målsætning i vores nationale kampagner at få 72  
skabt en bred samfundsmæssig appel samt at få skabt politisk opmærksomhed. 73  
Der skal skabes en stærk fortælling om, at SFU er det naturlige sted at melde 74  
sig ind, hvis man er ung og venstreorienteret, og al vores kommunikation skal 75  
sparke ind i denne fortælling. I forlængelse af dette skal der arbejdes videre 76  
med SFU’s langsigtede kommunikationsstrategi.  77  
 78  
Desuden skal SFU deltage aktivt i den demokratiske dannelse af ungdommen. 79  
Dette betyder bl.a., at vi skal prioritere at deltage i debatarrangementer pa ̊ 80  



uddannelsesstederne, herunder især på erhvervsskolerne som en del af 81  
Demokratiets Dag. 82  
 83  
Et stærkt SFU er forudsætningen for et stærkt SF, på samme måde som et 84  
stærkt SF er forudsætningen for et stærkt SFU. SFU skal derfor fortsætte 85  
arbejdet med at opbygge et stærkt og tæt samarbejde med SF, både nationalt 86  
og lokalt, og indgå i en dialog med SF om, hvordan man er ung i partiet, og 87  
hvordan man kan skabe de bedste rammer for, at SFU’ere kan være aktive i 88  
partiet. Vi er og skal være en aktiv del af den folkesocialistiske bevægelse, og 89  
vi skal derfor samtidig arbejde for og inspirere SF til at gå i en mere progressiv 90  
og feministisk retning. 91  
 92  
ORGANISATORISKE PRIORITERINGER 93  
 94  
INDFLYDELSE TIL ALLE MEDLEMMER 95  
Vi skal som altid arbejde på at sikre mest mulig indflydelse til SFU’s 96  
medlemmer mellem landsmøderne. Det er vigtigt, at nye distriktssekretærer får 97  
en god introduktion til, hvordan man bedst muligt styrker sammenhæng 98  
mellem medlemmerne i lokalafdelingerne og landsledelsen. Derfor skal der det 99  
kommende år oprettes et netværk mellem distriktssekretærerne, hvor de har 100  
mulighed for at sparre med hinanden. Derudover skal lokalaktive have bedre 101  
indsigt i ledelsens arbejde og beslutninger. Vi skal sikre at de afdelinger og 102  
distrikter, der ikke altid er repræsenteret på ledelsesmøderne, stadig har 103  
mulighed for at vide, hvad der sker i ledelsen. Derfor er det ikke kun 104  
distriktssekretærernes, men hele landsledelsens ansvar, at ledelsens arbejde 105  
formidles ud til organisationen mellem landsledelsesmøderne, eksempelvis 106  
gennem nationale fora. 107  
 108  
Der skal også være fokus på at sprede det nationale arbejde ud i landet. Her 109  
har især distriktssekretærer, men også landsmødevalgte ledelsesmedlemmer et 110  
ansvar for, at lokale medlemmer bliver orienteret om muligheden for at stille 111  
op til, og for at formidle hvad det indebærer at sidde i, et nationalt udvalg.  112  
 113  
EN STRATEGISK, LANGSIGTET OG ØKONOMISK LANDSLEDELSE 114  
Hvis SFU skal blive venstrefløjens største ungdomsparti og en stærk 115  
organisation, kræver det, at vores landsledelse i højere grad tænker strategisk, 116  
langsigtet og økonomisk. 117  
 118  
Vi skal tænke mere strategisk og langsigtet i vores kommunikation, og 119  
overveje, hvordan vores penge bliver brugt mest effektivt i f.eks. kampagner. 120  
Derudover skal vi overveje, hvordan vores menneskelige ressourcer er bedst 121  
brugt på opgaverne i organisationen, samt hvordan man sikrer den mest 122  



effektive arbejdsdeling og brug af ressourcerne i samspillet mellem 123  
landsledelsen, forretningsudvalget og sekretariatet. Arbejdet med dette skal 124  
ske i samspil mellem landsledelsen og sekretariatet. 125  
 126  
Det seneste år har SFU oplevet, at der ikke var nok ressourcer til de enkelte 127  
udvalg. Derfor skal landsledelsen og forretningsudvalget reducere omfanget af 128  
udvalg, så en lignende situation ikke opstår. Vi skal gentænke SFU’s 129  
udvalgsstruktur. Vi skal afprøve nye måder at sammensætte udvalg på f.eks. 130  
ved, at deres arbejde løber i en kortere periode eller udvalgenes arbejdsopgaver 131  
tydeligere afgrænses. Derudover skal der arbejdes med, hvordan man styrker 132  
SFU’s politiske netværk.  For at gøre dette, skal der det kommende år vælges 133  
en tovholder for hvert netværk. Tovholderens opgave bliver at sikre aktivitet 134  
på netværkene. 135  
 136  
Det er vigtigt, at vi i SFU løbende tilpasser vores organisation den virkelighed, 137  
som vi står i. Derfor skal vi i det kommende år se på, hvordan opgaver i SFU 138  
løses bedst og lægge flere opgaver ud på frivillige hænder. I den forbindelse 139  
skal vi overveje sekretariatets størrelse og opgavefordelingen i organisationen 140  
generelt. 141  
 142  
AUTONOME LOKALAFDELINGER MED NATIONAL STØTTE 143  
SFU’s lokalafdelinger har alle dage været autonome, og hverken landsmødet, 144  
landsledelsen eller daglig ledelse kan derfor bestemme over den enkelte 145  
lokalafdeling. Det er dog vigtigt, at landsorganisationen tilbyder afdelingerne 146  
den støtte, de har brug for. Det drejer sig både om støtte til kampagner og til 147  
det organisatoriske. Denne støtte skal både sekretariatet og de af landsledelsen 148  
nedsatte udvalg stå for.  149  
 150  
ET FEMINISTISK SFU 151  
I SFU er vi feminister. Det er vigtigt, at det ikke bare kommer til udtryk i den 152  
politik, vi laver, men at det også er tydeligt internt i organisationen. Ingen må 153  
føle sig diskrimineret i SFU. For at sikre dette skal SFU’s medlemmer skoles i 154  
feminisme; både som teori og praksis. Skolingen skal tilpasses forskellige 155  
niveauer, der afspejler, at SFU’ere har forskellig erfaring med, og viden om, 156  
feminisme. 157  

Feminismen skal aktivt tænkes ind i planlægningen af nationale 158  
arrangementer, så vi kan sikre, at arrangementer i SFU bliver så inkluderende 159  
som muligt. Dette gælder f.eks. festkultur, opdeling af bade mm. Derudover 160  
skal vi i det kommende år arbejde videre med feministiske formøder til vores 161  
nationale arrangementer. Der skal dog være mere variation i de feministiske 162  
formøder, så vi kan udvikle vores feministiske praksis endnu mere. SFU skal 163  



kunne rumme alle uanset køn, seksualitet, klasse, etnicitet, uddannelse, 164  
psykisk eller fysisk handicap osv. I SFU diskuteres der ofte tunge politiske 165  
emner. I den forbindelse skal vi fokusere på, at alles holdning bliver 166  
respekteret, selvom de f.eks. er yngre end en selv, har et andet køn, eller en 167  
anden uddannelse. Forekommer der diskriminerende opførsel i SFU, skal vi 168  
være klar til at slå ned på det, omend der også skal være plads til læring, og til 169  
at medlemmerne kan udvikle deres feministiske viden og praksis. Krænkende 170  
adfærd kan dog aldrig accepteres i SFU. Landsledelsen pålægges at skrive et 171  
LGBTQIA+ papir, så vi har noget officiel politik på området, vi kan dele med 172  
resten af den feministiske bevægelse. I forlængelse af den feministiske skoling 173  
skal SFU ligeledes have særligt fokus på skoling i LGBTQIA+-kamp. Det er 174  
centralt at SFU bliver et sted hvor man ikke antager folks kønsidentitet eller 175  
seksualitet, og hvor der er plads til at udtrykke disse i trygge rammer. SFU 176  
skal i det kommende år lægge vægt på skoling i begreber relateret til 177  
LGBTQIA+ for at sikre at ingen, bevidst eller ubevidst, kommer til at 178  
overskride andres grænser. 179  

HVERVNING OG AKTIVERING 180  
For at vi kan skabe forandring, kræver det, at vi er mange, der er med i 181  
kampen. Det kommende år skal vi derfor have fokus på mobilisering af 182  
ungdommen samt aktivering af de medlemmer, vi allerede har. I arbejdet med 183  
dette skal landsorganisationen hjælpe med at arrangere og afholde lokale 184  
intromøder, så nye eller interesserede medlemmer altid har mulighed for at 185  
komme til et introarrangement nær dem og lære mere om SFU. Samtidig skal 186  
der lægges et fokus på at hverve og aktivere medlemmer i udkantsområder, 187  
hvor der er lav eller ikke-eksisterende SFU-aktivitet. Herudover skal vi sikre 188  
en aktiv kontakt til de af vores medlemmer, der i dag er passive, med målet om 189  
at få flere af dem engageret i vores arbejde. Til arbejdet med førnævnte og 190  
generel hvervning og aktivering nedsættes der et udvalg af Landsledelsen. 191  
Derfor skal distriktssekretærerne skoles. Det skal ikke ske på selvstændige 192  
arrangementer for distriktssekretærerne, skolingen skal derimod tænkes ind i 193  
lokale ledere, udvidet lederuddannelse og den øvrige skoling, så man sikrer at 194  
både distriktssekretærerne og andre medlemmer fa ̊r mulighed for at bidrage til 195  
god udvikling i distrikterne. 196  
 197  
I det kommende år skal SFU’s medlemsblad Aktivisten igen udgives som en del 198  
af kontakten til de passive medlemmer, og for at styrke SFU’s kommunikation 199  
generelt. 200  
 201  
SAMARBEJDE MED BEVÆGELSERNE 202  
I det kommende år skal SFU gentænke sit samarbejde med de folkelige 203  
bevægelser. Vi skal støtte op om bevægelserne og inddrage dem i relevante 204  



kampagner og udvikling af ny politik. Bevægelserne skal kunne se SFU som en 205  
oplagt samarbejdspartner og allieret. Samarbejde med bevægelserne skal gøre 206  
os klogere på de problemer, der findes rundt om i samfundet, og hjælpe os med 207  
at finde på de bedste løsninger. Vi skal fortsat pleje vores gode forhold til 208  
arbejderbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen, men også forsøge at 209  
udvide vores samarbejde med bevægelserne til at omfatte flere potentielle 210  
samarbejdspartnere. Dette gælder bl.a. solidaritets-, LGBT+-, samt den grønne 211  
bevægelse. Vi skal samtidig undersøge mulighederne for, at SFU kan være en 212  
del af en ung, europæisk bevægelse eller organisation. SFU skal spille sig ind i 213  
den politiske kampplads, og forsøge at præge Europa gennem tværnationalt 214  
samarbejde. Kampen for solidaritet, feminisme og en grøn fremtid skal ogsa ̊ 215  
kæmpes i Europa. 216  
 217  
TIL KAMP FOR ET RØDT, GRØNT OG FEMINISTISK EUROPA  218  
I maj 2019 skal danskerne igen til stemmeboksene for at stemme til 219  
Europaparlamentsvalget. SFUs kandidat stod stærkt i SFs urafstemning og 220  
endte som en af de 5 spidskandidater – en placering, vi kan være stolte af. Hele 221  
SFU skal til kamp for et rødt, grønt og feministisk EU – og vi skal også til 222  
valgkamp. Frem mod valget i maj 2019 vil vi prioritere at støtte hele SFU-land 223  
i skoling og aktiviteter forbundet med europaparlamentsvalget. Både 224  
sekretariatet og landsledelsen har et ansvar for at understøtte 225  
kampagnegruppen i at sikre, at valgkampen bliver bredt ud til hele landet. 226  

TIL KAMP FOR EN NY REGERING OG NY RETNING 227  
Inden for få måneder skal Danmark til folketingsvalg. Efter 4 år med 228  
uddannelsesbesparelser, umenneskelig flygtningepolitik og en fremtidsfjendsk 229  
klimapolitik har vi muligheden for at rette op på udviklingen. Denne chance vi 230  
er nødt til at gribe, når folketingsvalget udskrives ma ̊ vi som organisation være 231  
parat til at smide hvad vi har i hænderne og kæmpe for et stærkt SF og SFU i 232  
folketinget, der kan trække Danmark i en rød, grøn og feministisk retning. 233  
 234  
SKOLING I SFU 235  
SFU skal fortsat have stærk og god skoling gennem bl.a. træf, politisk 236  
sommerlejr og lokal skoling. Skoling er noget af det vigtigste vi har i SFU, og 237  
den skal være ba ̊de lokal og national, bred og lærerig, så alle medlemmer har 238  
mulighed for at lære en masse af at være SFU’ere. Der skal være læringstilbud 239  
på politisk sommerlejr, så de mange nyvalgte lokale ledere fra foråret ikke skal 240  
vente helt til efterårstræf. Vi skal fortsat uddanne dygtige debattører og ledere 241  
i SFU. Det skal blandt andet ske gennem Udvidet Leder-uddannelsen og evt. 242  
debattør-bootcamps. I det kommende år skal SFU lave klimavenligt mad til 243  
alle nationalt arrangerede arrangementer. 244  
 245  



Med afsæt i dette arbejdsprogram vil vi det kommende år sammen kæmpe for 246  
en rødere, grønnere og mere feministisk verden. 247  

Rød front! 248  


