
Arbeidsplan for Ungdom mot 
EU 2020-2021  

 



Innholdsfortegnelsen  

● Innledning og politisk bakteppe  

● 1. Politisk arbeid, politikkutforming og samarbeid  

● 2 Medie og informasjonsarbeid  

● 3 Organisatorisk arbeid  

● 4 Årshjul 
2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsplan  

Denne arbeidsplanen er Ungdom mot EUs øverste strategiske dokument for 2020-2021 Den 
skal inneholde konkrete mål og tiltak organisasjonen skal arbeide etter. Arbeidsplanen legger 
føringer for hvordan landsstyret, sentralstyret og lagene skal arbeide politisk og organisatorisk 
gjennom året.  

Innledning og politisk bakteppe  

Verden står overfor flere globale kriser som statene er nødt til å løse seg imellom. Hvert land er 
nødt til å ha en gode strategier for å løse klimakrisa, som forplikter. Samtidig går vi ut av et tiår 
som har vært preget av økonomisk ustabilitet, økende høyreekstremisme og en langvarig 
flyktningkrise. Disse utfordringene trenger globale løsninger som ikke går på bekostning av 
demokratiene.  

Europa i krise  

Etter finanskrisen i 2008 falt produksjonen drastisk i EU-landene. Dette gikk hardest utover 
befolkningen i Hellas, hvor den greske statsgjelden er på 181,2% av BNP (2018). EU krever 
massive kutt i velferden for å gi krisepakker til Hellas. Dette har ført til at vanlige folk får 
dårligere helsehjelp, arbeidsledighetstrygd og pensjoner.  

EU sette hensynet til fri konkurranse foran klimakutt. Det fortsatt slik at unionen fungerer som 
en sinke når nasjonalstatene ønsker å gå foran i klimakampen. EU byråkrater må ikke slipper 
unna med fine ord om overnasjonale løsninger, når det gang på gang viser seg at de tiltakene 
som virker best er de som kommer fra folket.  

I Europa har høyrepopulistiske bevegelser på frammarsj. Mange av disse bevegelsen er 
skeptiske til EU, og har i mange land vært den eneste motvekten til EUs elitestyre. Det 
nye etter valget i mai 2019, er at høyrepopulistiske partiene har styrket sin posisjon innad i 
EU-systemet med hensikt å påvirke systemet innenfra. Dette ser vi på med bekymring.  

EU har håndtere flyktningkrisen på en kritikkverdig måte. EU bryter menneskerettighetene ved 
å nekte flyktninger asyl og har dårlige sanitære forhold i flyktningleire. I tillegg inngår EU 
avtaler  



med Tyrkia, slik at de selv slipper å ta ansvaret for Europas flyktninger.  
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Svekkelse av rettigheter i arbeidslivet, og 
unødvendig standardisering  

EØS-domstolen har flere ganger stått på arbeidsgivers side i arbeidskonflikter. EØS-avtalen 
gjelder over norske tariffavtaler og norsk lov. Dette gjør at flere Lo-forbund knyttes tettere til 
nei-bevegelsen. Men det er ikke bare arbeidere som taper på EU. Detaljstyring i handelen fører 
til standardiseringer som bare gir mening i noen EU-land, men er totalt unødvendig og 
fordyrende i andre deler av Europa.  

Ungdom mot EU må styrke og samarbeide med organisasjoner med det samme 
verdigrunnlaget som oss i Europa. Både Norge og EU er nødt til kutte mer i utslippene for 
å komme oss ut av klimakrisa. Miljøbevegelsen taper på at Norge stadig knyttes tettere til 
EU gjennom EØS-avtalen, fordi EØS-avtalen først og fremst skal sikre fri flyt av varer, 
arbeid, kapital og tjenester.  

Vi skal arbeide for å stoppe EU-elitens overstyring, fordi verden er større enn EU. Ved 
å være utenfor EU og EØS, kan vi lage handelsavtaler bygget på en solidaritet som 
ikke stopper ved Schengens yttergrenser.  

1. Politisk arbeid, politikkutforming og 
samarbeid  

Ungdom mot EUs politiske plattform og våre politiske uttalelser setter rammene for Ungdom 
mot EUs politiske arbeid. Arbeidsplanen fungerer som organisasjonens øverste strategiske 
dokument, og tar utgangspunkt i disse dokumentene. I Arbeidsplanen legger landsmøte 



føringer for hvordan Ungdom mot EU skal prioritere sitt politiske og organisatoriske arbeid 
frem til neste landsmøte.  

Ungdom mot EUs politiske hovedsatsning skal være grunnlaget for skoleringen og 
det  
politiske arbeidet gjennom året. Organisasjonen skal ha en hovedkampanje som leder og 
den politiske nestlederen har hovedansvaret for.  

Organisasjonen skal også kontinuerlig arbeide med å utforme ny politikk og delta i 
dagsaktuelle debatter. Ungdom mot EU skal arbeid for å opprettholde og utvide en bred 
nei-allianse, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 

1.1 Politiske hovedprioriteringer  

I 2020 skal Ungdom mot EU jobbe med klima og miljø som politisk hovedprioritering.  

Medlemmene i Ungdom mot EU skal i løpet av året få dypere innsikt i klima og miljø- debatten. 
Dette skal de få gjennom en kampanje som sentralstyret utarbeider. Gjennom kampanjen skal våre 
medlemmer få sette ord på lokale miljøutfordringer, og bidra med løsninger på klimakrisen.  

Ansvar: Kampanjen skal utarbeides av sentralstyret og utføres av 
lokallagene.  

● Sentralstyret har ansvaret for å utvikle en løpeseddel om klima og miljø som vil fungere 
som opplysningsmateriell om prosjektet.  

● Sentralstyre skal sørge for at minst 3 åpne møter blir arrangert i lokallagene eller av 
sentralstyret.  

● UMEU skal invitere inn andre organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til 
klima og miljø.  

● Informasjonsarbeidet skal tas med til norske skoler og andre relevante arenaer. 5  

● Lokallag har ansvar for å utføre kampanjene i sitt lokallag.  

● Sentralstyret har ansvar for å mobilserer lokallagene til å delta i kampanjen.  



● Sentralstyret skal utvikle og sende ut informasjonsbrev om kampanje: Leserinnlegg, 
Sosiale medier kampanje, og for å tilby grunnskolering om Miljø.  

1.2 Følge debatten om EU fortløpende  

Ungdom mot EU skal følge debatten i EU og Europa fortløpende i perioden.  

● Sentralstyret skal holde seg løpende oppdatert om hva som rører seg i EU og 
Europa.  

● Sentralstyret skal sørge for å holde landsstyret og lokallagene skolert på hva som 
rører seg i EU og Europa.  

1.3 Samarbeid i og utenfor Norge  

Ungdom mot EU skal aktivt søke ut og samarbeide med organisasjoner i og utenfor 
Norge som har samme mål som oss.  

● Ungdom mot EU skal jobbe aktivt for å besøke og samarbeide med organisasjoner som 
har samme formål for oss.  

● Sentralstyret og landsstyret skal drive aktivt med rekrutterings- og informasjonsarbeid på 
arrangementer i regi av samarbeidsorganisasjoner og potensielle samarbeidspartnere.  

● Ungdom mot EU skal samarbeide med EU-kritiske organisasjoner i Europa med 
samme verdisett som oss.  

1.4 Nei til EU  

Ungdom mot EU er Nei til EU sin ungdomsorganisasjon. Det er viktig at vi opprettholder 
samarbeidet vi har med Nei til EU.  

● Sentralstyret i Ungdom mot EU skal arbeide for å fremme ungdomsperspektivet i Nei til 
EU, vi skal arbeide for å få gjennomslag for vår politikk og strategi i ulike forumer.  
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● Ungdom mot EU skal stille med en representant i utvalgene til Nei til EU der dette er 
hensiktsmessig.  

● Lokallagene i Ungdom mot EU skal ha samarbeid med lokallagene i Nei til EU der det 
er hensiktsmessig.  

2. Medie og 
informasjonsarbeid  

Ungdom mot EU skal drive aktivt medie- og informasjonsarbeid i perioden.  

2.1 Bruk av nettsidene  

● Oppdatere nedtrekksmenyer med punktlisten over våre hovedprioriteringer, Ny i 
Ungdom mot EU, skoleringsmateriale som kan lastes ned lett.  

● Sentralstyret skal utvikle et skoleringsprogram på «EU-motstand for Dummies».  

● Ungdom mot EU skal jobbe med å gjøre sentrale dokumenter og skoleringsprogram mer 
tilgjengelig for medlemmene i organisasjonen, gjennom å legge det ut på nettsidene etc.  

2.2 Presseoppslag  

● Medlemmer av landsstyret, sentralstyret og lokallagene skal jobbe for å komme på i 
lokale og nasjonale medier  

● Ungdom mot EU skal sette dagsorden i viktige saker som angår 
EU.  



● Ungdom mot EU skal komme på trykk med saker som angår de politiske 
hovedprioriteringene.  

2.3 Sosiale medier  

● Ungdom mot EU skal være synlig og relevante i sosiale 
medier  

● Sentralstyret skal holde seg oppdatert på hva som er dagsaktuelt i sosiale medier, og om 
det kan benyttes til mediestrategi  

● Ungdom mot EU skal øke oppslutningen sin på sosiale medier  
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3. Organisatorisk 
arbeid  

Ungdom mot EU er en medlemsbasert organisasjon, og skal være en organisasjon som 
setter lokallagene høyt. Ungdom mot EU skal være en fremtidsrettet organisasjon. Da må 
det også ligge en sterk organisasjonskultur bak det politiske. Gjennom å bygge en sterk 
organisasjon og organisasjonskultur, får vi medlemmer som ønsker å bli i organisasjonen i 
lengre tid.  



3.1 Verving og 
medlemspleie  

Ungdom mot EU skal verve nye medlemmer og ta vare på medlemmene vi allerede 
har.  

● Ungdom mot EU skal ha 1000 betalende medlemmer ved utgangen av 2020. Minst 700 
av dem skal være under 26 ved utgangen av 31. desember 2020.  

● Ungdom mot EU skal utforme flere 
vervekampanjer.  

● Ungdom mot EU skal utforme en strategi for kontingentinnkreving.  

● Generalsekretær i Ungdom mot EU skal sende ut en nyhetsbrev minst en gang i 
kvartalet.  

● Sentralstyret skal ved hjelp av landsstyret og lokallag, kontakte nye medlemmer og gi 
informasjon om nasjonale og lokale arrangementer.  

● Ungdom mot EU skal produsere og sende ut en julekalender til medlemmene i 
ungdom mot EU.  

● Ungdom mot EU skal arrangere en sommerleir-turne i tråd med punktet i årshjulet.  

3.2 Trygg organisasjon  

Ungdom mot EU skal være en organisasjon det er trygt for alle å være medlem i.  

● Organisasjonen skal arbeide for å rekruttere og bygge jenter, transpersoner og 
mennesker som faller utenfor de tradisjonelle kjønnsdefinisjonene.  

● Sentralstyret skal arrangere formøter og vurdere å arrangere ettermøter på nasjonale 
arrangementer.  

● Ungdom mot EU skal arbeide for at organisasjonen skal være fri for seksuell 
trakassering og diskriminering.  



● Sentralstyret og landsstyret skal skoleres i trygg organisasjon.  
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● Medlemmer i organisasjonen skal ha kunnskap om hvem de kan snakke med om de 
opplever noe ubehagelig i organisasjonen, eller som involverer et annet medlem i 
organisasjonen.  

3.3 Skolering og kurs:  

For at Ungdom mot EU skal kunne sette dagsorden er det viktig at medlemmene våre har 
tilstrekkelig med kunnskap. Medlemmer hos ungdom mot EU skal føle seg trygge på 
organisasjonens grunnverdier. Gjennom skoleringsprogrammet skal medlemmene utvikle en 
sterk faglig forståelse av EU-debatten, og organisasjonens hovedprioriteringer.  

3.3.1 Skoleringsprogram  

● Ungdom mot EU skal ha et fullstendig politisk skoleringsprogram, og organisasjonen skal 
gjøre medlemmene trygge på politisk kommunikasjon.  

● Skoleringsprogrammet skal skolere medlemmene i de politiske 
hovedprioriteringene.  

● Ungdom mot EU skal utvikle et nivådelt skoleringsprogram, ut fra følgende 
kriterier:  

Nivå 1: Grunnskolering og verveteknikk  

Denne skoleringen skal gi grunnleggende innføring i EU og EØS. I tillegg skal medlemmet få en 
innføring i veveteknikk, og kunne komme med Ungdom mot EUs grunnleggende argumenter.  

Mål: deltakere skal kunne holde egen grunnskolering og stå på stand og verve.  

Nivå 2: Dybdeskolering i EU og EØS, skrivekurs og debatteknikk  



Denne skoleringen skal lære bort mer inngående hva EU og EØS faktisk er, og hvordan det 
påvirker oss her i Norge. Skoleringen skal også gå mer i dybden på andre spesifikke EU-saker, 
som fiskeri, landbruk, og flyktningpolitikk. Medlemmet skal også lære hvordan man skriver 
leserinnlegg i media, og de skal lære debatteknikk.  

Mål: Deltakere skal kunne holde eksterne innledninger, sitte i debatt og skrive til pressen.  

Nivå 3: 
Sentralstyreskolering  

Denne skoleringen skal gå over en helg, og være for det nyvalgte sentralstyret.  

Her skal de lære om temaer som er viktig å vite for å sitte i et sentralstyre. Det 
avtroppende sentralstyret skal delta, slik at man får en best mulig erfaringsutveksling og 
overføring av  
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kunnskap. Det nye sentralstyret skal skoleres i hvordan man er en politisk og organisatorisk 
ledelse og hva som forventes i dette vervet.  

Mål: Sentralstyret skal lære det de trenger for å kunne gjøre jobben sin som sentralstyre  
best mulig. Sentralstyret skal være i stand til å utvikle nye skolering programmer og 
sette seg inn i nye politikkområder.  

3.3.2 Ungdom mot EU skal ha godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd med 
kompetanse innen ledelse, organisasjonsutvikling og medlemspleie.  

● Sentralstyret skal aktivt bruke Landsorganisasjonen for barne- og  



● ungdomsorganisasjoner, LNU, og tilsvarende organisasjoner for å skolere 
landsstyret  

● og sentralstyret i organisatorisk arbeid.  

● Den nasjonale konferansen som sentralstyret skal arrangere, skal også 
skolere  

● deltakerne i organisatorisk arbeid.  

● Sentralstyret og organisasjonssekretæren skal sørge for at lokallagene er kjent med og 
har tilgang til nettressursene, som ressursmappen og organisasjonshåndboken.  

● Sentralstyret skal fortsette arbeidet med å utvikle et helhetlig organisatorisk 
skoleringsprogram.  

● Sentralstyret skal oppdatere retningslinjene på frifond i løpet av perioden.  

3.3.3 Slampoesi-workshop  

Ungdom mot EU skal arrangere slampoesi-workshop.  

Målgruppe: Personer som vil lære mer om kreative formidlingsmetoder  

Ungdom mot EU skal arrangere et dagskurs der deltakerne lærer seg å skrive og 
fremføre slampoesi. Det skal leies inn en slampoet til å holde kurset.  

Ansvar: Leder og sentralstyret har ansvar for å planlegge og gjennomføre 
arrangementet.  

3.4 Landsstyret  

Landsstyret er Ungdom mot EUs høyeste organ mellom landsmøtene.  

● Ungdom mot EU skal arrangere 3-4 landsstyremøter i perioden.  

● Landsstyret skal holdes oppdatert på den økonomiske og organisatoriske situasjonen i 
organisasjonen.  

● Landsstyret skal vedta ny politikk i løpet av perioden.  
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● Medlemmene i landsstyret skal bidra til å holde innledninger for lokallag, og dermed spre 
kunnskap ut i organisasjonen.  

3.5 Lokallagene  

Lokallagene er det viktigste organet i Ungdom mot EU. Det er lokallagene som sørger for 
lokal aktivitet for medlemmene i organisasjonen.  

● Ungdom mot EU skal opprettholde de aktive lokallagene gjennom hele 
perioden  

● Sentralstyret skal følge opp lokallagene minst en gang i 
måneden  

● Lokallagene skal ta del i nasjonale kampanjer.  

● Lokallagene skal bytte navn slik at navnene samsvarer med eksisterende fylker og 
kommuner.  

4. Årshjul 2020  

4.1 Juni-juli: EØS-kampanjen  

Målgruppe: Personer som har en særskilt interesse for EU, EØS og arbeidsliv.  

Ungdom mot EU skal arrangere dagsseminarer om EØS og arbeidsliv.  

 4.3 Juni- juli: Sommerleirturne  



Ungdom mot EU skal besøke samarbeidsorganisasjonenes sommerleire og konferanser, 
med stand i løpet av sommerferien. Sentralstyret, ansatte på kontoret og landsstyret har 
ansvar for å finne folk til å bemanne standen/ bemanne standen.  

4.4 August- September: Solidaritetskampanje  

Ansvarsfordeling: Sentralstyret har ansvaret for å gjennomføre kampanjen  

 

4.6 Februar: Landsmøte  

Målgruppe Valgte utsendinger fra 
lokal-og fylkeslag.  

Tid, Sted og ansvar Landsmøte arrangeres i februar 2020. Sentralstyret er ansvarlige 
for gjennomføringen.  

Innhold Landsmøtet er Ungdom mot EUs øverste organ og den viktigste samlingen for hele              
organisasjonen. Møtet legger føringene for neste års arbeid ved å vedta viktige            
dokumenter som uttalelser, vedtekter, politisk plattform og arbeidsplan.  

● Ungdom mot EUs landsmøte 2020 skal revidere miljøpolitisk program, 
arbeidsprogram og politisk plattform.  

● Sentralstyret skal sende inn uttalelser til landsmøtet og oppmuntre andre ledd i 
organisasjonen til å gjøre det samme.  

Målsettning: Øke oppsluttningen om Undom mot EUs landsmøte.  


