
 

 

Slik skriver du en uttalelse/resolusjon:  

Hva er en uttalelse? 

I Ungdom og Fritid er en uttalelse en tekst om et politisk, ofte dagsaktuelt tema. Teksten  

blir lagt fram for et møte, som så diskuterer saken, og enten vedtar eller avviser uttalelsen. 

Uttalelser kan være ny politikk, et svar på et dagsaktuelt politisk tema, en presisering av 

gjeldende politikk eller en måte å aktualisere allerede vedtatt politikk. 

Uttalelser brukes ofte for å få oppmerksomhet om en sak. Man kan skrive et forslag til en 

uttalelse om et tema som er viktig for deres region, få den vedtatt på fylkesårsmøte eller 

landsmøtet, for så å bruke dette vedtaket til å få et oppslag i regionalmedia. På samme måte 

kan uttalelser brukes av lokallag eller andre organer i organisasjonen. 

 

Hvordan skrive en uttalelse?  

En god uttalelse trenger ikke å være lang. Ofte er kort og konsist bedre enn langt og 

argumenterende. Prøv å holde det på én side. Skriv det viktigste først. Hold deg til noen få, 

gode argumenter. Det er viktig med fakta og bakgrunnsinfo, men plukk ut noen få, relevante 

fakta framfor å utbrodere alle sider ved saksfeltet. Skriv gjerne oppsummerende kulepunkter 

til slutt med forslag til tiltak/hva Ungdom og Fritid vil gjøre.  

 

Hvordan får man en uttalelse vedtatt?  

Det første du må gjøre er å finne ut når forslagsfristen går ut. Alle forslag som skal voteres 

over, må leveres innen en gitt frist. Denne fristen finner du i innkallingen til det aktuelle 

møtet.  

På møtet tar du ordet for å argumentere for hvorfor din uttalelse bør vedtas. De andre på 

møtet kan foreslå endringer til ditt forslag. I debatten skal disse forslagene legges fram, og 

du kan ta replikk eller et eget innlegg for å argumentere for eller mot endringsforslagene. 

Dere voterer over uttalelsen på slutten av møtet.   

 

Hva gjør jeg med uttalelsen når den er vedtatt? 

Når uttalelsen din er vedtatt, er det på tide å legge en plan for hvordan du vil gjøre den kjent. 

Alle som har foreslått en uttalelse bør ta ansvar for å spre den etter vedtaket er gjort.  

Dere kan legge den ut på Facebook, sende den til samarbeidsparter og andre interesserte – 

og ikke minst forsøke å få media interessert i saken. Ta kontakt med lokalavisen, nærradioen 

eller andre aktuelle medier.  

 

 

 



 

 

Eksempel på en uttalelse  

Denne resolusjonen ble vedtatt på barne- og ungdomstinget til LNU i 2018 

Trygge arenaer for barn og unge 

For de aller fleste barn og unge er den unge frivilligheten et trygt sted å oppleve vennskap 

og mestring. Likevel har de siste månedene vist oss at seksuell overskridende adferd, 

trakassering og overgrep er et samfunnsproblem som forekommer i alle deler av 

samfunnet. Barne- og ungdomsorganisasjonene er intet unntak. 

Som barne- og ungdomsorganisasjoner står vi sammen for at alle barn og unge skal være 

trygge når de deltar på våre aktiviteter. Det er et grunnleggende prinsipp for oss at barn og 

unge som deltar i organisasjonslivet og i frivillig aktivitet skal få oppleve trygghet og 

respekt for sin integritet og sine personlige grenser. Vi mener at alle parter i samfunnet må 

ta sitt ansvar for å forhindre og håndtere seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og 

unge. 

LNU har i snart 20 år jobbet med å forebygge seksuell grenseoverskridende adferd og 

overgrep mot barn og unge, og med å sikre en best mulig beredskap og håndtering av 

avdekkede overgrep og overtramp i barne- og ungdomsorganisasjonene. Det er viktig at 

arbeidet med Trygg!videreføres og styrkes, slik at organisasjonene har en støttespiller i sitt 

arbeid med å skape trygge arenaer. 

Som barne- og ungdomsorganisasjoner ser vi det som vårt ansvar å ha på plass gode 

retningslinjer for å skape trygge rammer for aktiviteter i våre organisasjoner. Vi ser på 

Metoo-kampanjen som en mulighet til å styrke vårt arbeid for å skape en trygg 

organisasjonskultur, hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Det innebærer at 

vi fortsetter å jobbe for gode rutiner for varsling og håndtering når seksuelle krenkelser har 

skjedd, og retningslinjer for å ivareta og beskytte de som har opplevd overgrep og 

trakassering. Slik kan vi bidra til at våre organisasjoner er trygge arenaer for alle barn og 

unge. 

 

Denne uttalelsen ble vedtatt på barne- og ungdomstinget til LNU i 2018 

Uten ungdom, ingen fred 

Som ungdom er vi blant dem som rammes aller hardest i verdens kriger og konflikter. Hver 

fjerde ungdom rammes av vold eller væpnet konflikt, og i 2016 bodde 408 millioner unge 

mellom 15 og 29 år i konfliktrammede områder. Anslagsvis 90 prosent av alle 

konfliktrelaterte dødsfall involverer unge menn, og i tillegg er ungdom sårbare for å bli 

radikalisert, rekruttert til voldelige miljøer og utnyttet når hjemlandet er i en ustabil tilstand. 

Likevel blir vi nesten aldri inkludert i fredsprosesser. Dette på tross av at alle verdens land 

har forpliktet seg til nettopp dette gjennom FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om 

ungdom, fred og sikkerhet. 



 

 

Unge menn blir ofte fremstilt som voldsutøvere, mens unge kvinner i beste fall fremstilles 

som passive ofre, eller i verste fall usynliggjort. En slik generalisering fratar unge menn og 

kvinner handlingsmuligheter. FNs globale studie på ungdom, fred og sikkerhet viser 

derimot at ungdom er engasjert i ulike faser i freds- og konfliktarbeid. Alle fredsprosesser 

hvor ungdom inkluderes tyder på det samme: Ungdomsdeltagelse skaper mer fred og 

bidrar til å dempe konflikter. En studie fra United Network of Young Peacebuilders 

(UNOY), med fokus på Nepal, Colombia og DR Kongo, konkluderer blant annet med at 

man gjennom å inkludere ungdom i fredsprosesser skaper mer bevisste og aktive 

samfunnsdeltakere. Det reduserer vold, bidrar til mindre diskriminering og øker støtten til 

utsatte grupper i samfunnet. 

I et nylig eksempel fra den pågående fredsprosessen i Colombia ble ikke ungdom og 

studenter anerkjent som ofre, og ble derfor ikke invitert inn i fredsforhandlingene. Da 

freden så ut til å glippe i siste liten, tok studentbevegelsen saken i egne hender. Det ble 

blant annet laget en pakt mellom alle ungdomspartiene hvor de krevde at ungdom ble 

inkludert i forhandlingene. Studenter ble invitert til dialog med president Santos, og 

inkludert i Det nasjonale rådet som er ansvarlig for reintegreringen av geriljasoldatene i 

samfunnet. Dette eksemplet viser hvordan ungdoms deltakelse kan gi mer inkluderende 

og sterkere fredsprosesser. 

Ungdom må inkluderes ialledeler av fredsprosesser, ikke bare i det som oppleves som 

typiske ungdomsspørsmål. FNs globale studie anbefaler å inkludere ungdom i de ulike 

fasene av fredsprosesser, fra forhandlinger til implementering av fredsavtale. Her har 

Norge et spesielt ansvar som en aktiv tilrettelegger i fredsprosesser verden over. Vi må 

inkluderes fordi vi har perspektiver som bidrar til en mer helhetlig forståelse av fred og 

konflikt. Dette kan Norge bidra til gjennom å følge opp LNUs krav fra kampanjen Skru på 

lyden!om en nasjonal handlingsplan på resolusjon 2250. Fredsprosesser får da et mer 

solid og troverdig grunnlag, og freden vil ikke dø ut med fredsforhandlerne. 

Det hjelper likevel ikke med ungdomsdeltakelse dersom den ikke er reell og meningsfull. 

Et aktivt sivilsamfunn, der ungdom har både kunnskap og mulighet til å påvirke 

beslutninger som angår oss, er et viktig grunnlag for dette. Det er derfor viktig at Norge 

bidrar til å styrke ungt sivilsamfunn i land som er rammet av krig og konflikt. 

LNU krever at: 

• Norge sikrer at ungdom får en plass rundt bordet i fredsprosesser der Norge er involvert 

som tilrettelegger. 

• Norge arbeider for at ungt sivilsamfunn skal få økt kunnskap og kapasitet, slik at de kan 

delta i alle faser av fredsprosesser. 

 

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet til Hedmark SV i 2014.   



 

 

Rettferdighet for asylbarna 

I 2014 ble de første barnefamiliene tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan. De 

uttransporterte barna lever nå under svært vanskelige forhold i et land hvor den 

humanitære og sikkerhetsmessige situasjonen er svært vanskelig. Barn er sårbare og 

særlig utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Flere av barna er sendt til områder 

hvor familien ikke har nettverk som kan bistå dem ved retur, selv om FN anbefaler at 

barnefamilier ikke skal sendes til områder hvor de mangler nettverk. Disse barna må 

hentes hjem.  

Mange familier som har bodd lenge i Norge ble sendt ut av landet i 2014. Barns tilknytning 

er et selvstendig grunnlag for oppholdstillatelse, men det er ingen ordninger som sikrer at 

det blir vurdert før en eventuell tvangsutsendelse. Også familier som kvalifiserer for 

oppholdstillatelse, er dermed tvangsutsendt. I desember ble det innført nye regler for 

lengeværende barn som sier at barnets beste skal tillegges mer vekt. Disse barna må få 

hjelp til å prøve sakene sine på nytt. Vi har et ansvar for å gi dem den rettslige bistand de 

trenger for å kunne få sakene sine omgjort.  

Hedmark SV krever:  

• At barn med lang oppholdstid og tilknytting til Norge må få sakene sine behandlet 

på ny etter de nye reglene for lengeværende barn.   

• At barn med lang oppholdstid og tilknytning til Norge som er tvangsutsendt til 

Afghanistan må hentes tilbake. 

 

Denne uttalelsen ble vedtatt av generalforsamlingen til Unge Funksjonshemmede i 2017 

Stå opp mot hatprat 

Hatprat er ytringer som angriper personer eller grupper basert på deres kjønn, etnisitet, 

religion, livssyn, funksjonsevne, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

Hatprat kan ta form som tekster, ord, bilder og symboler, samt fysiske gester, muntlig eller 

skriftlig, både av og på nett. 

Holdninger gjenspeiles i språket, og måten vi velger å ordlegge oss på viser hvordan vi ser 

på verden. Enten det gjelder hatretorikk rettet mot en gruppe eller mobbing rettet mot et 

individ, vil skjellsord forsterke negative følelser og oppfatninger om den eller de som 

rammes. Når man for eksempel bruker «homse», «handicappa» eller «hore» som skjellsord, 

bidrar man til å opprettholde og spre negative holdninger om henholdsvis homofile, 

funksjonshemmede og kvinner, uansett om man gjør det med viten og vilje eller ikke. Slik 

bedriver mange av oss hatprat, ofte uten å være klar over det selv.  

Hatefulle ytringer kan ødelegge for en hel gruppes anseelse i samfunnet. Det tar verdigheten 

i fra de som rammes, og kan ødelegge alt fra en person karrieremuligheter, oppfordre til 

hatkriminalitet og vold, og være til sterk psykisk belastning for den som blir utsatt for det.  

Unge Funksjonshemmede tar avstand fra hatprat, hatretorikk og mobbing.  



 

 

Unge funksjonshemmede vil at:  

• Hatprat og mobbing skal tas tak i ved skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge 

• Medlemsorganisasjonene skal være bevisste på hatprat og ta stilling til det om 

det forekommer 

• Det oppfordres til konkrete tiltak, som normkritisk arbeid, der dette trengs 

 

 

 

 

 

 


