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Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) ble etablert i januar 2015, som 
ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med moderorganisasjonen vår 
arbeider vi for å bedre alle menneskers tilgang til seksuell og reproduktiv helse og 
rettigheter (SRHR). Vårt hovedfokus er imidlertid på ungdommer i og utenfor Norge. 
 
SNU jobber med en rekke temaer, deriblant abort, prevensjon, seksualitetsundervisning 
og interseksjonell likestilling. Kjernen i organisasjonens arbeid er at ethvert individ skal ha 
råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin 
egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering.  
 
SNU er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle under 30 år. 
Organisasjonen er demokratisk og selvstendig, og har eget styre, regnskap og vedtekter. 
 
Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i SNUs formål, vedtekter og politiske plattform, og 
fungerer som et styringsdokument for organisasjonens politiske og organisatoriske 
prioriteringer for 2019. 
 
Styret i SNU vil på grunnlag av vedtatt arbeidsprogram utarbeide en handlingsplan, med 
enkelttiltak og retningslinjer for det løpende arbeidet. 
 

INNHOLD 
S. 3 Organisasjonsutvikling 
S. 3 Aktiviteter og kampanjer 
S. 3 Tverrorganisatorisk samarbeid 
S. 4 Politisk påvirkning 
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ORGANISASJONSUTVIKLING 
SNU er fremdeles en ung organisasjon, og jobber stadig med å bli mer selvstendig og 
bærekraftig. Organisasjonsutvikling vil derfor stå sentralt i SNUs arbeid de neste årene. 
 
I året 2019 vil SNU: 

• Styrke sin økonomiske selvstendighet ved å utvikle og følge en strategi for å søke 
ekstern finansiering av drifts- og prosjektkostnader 

• Øke SNUs medlemsmasse ved å utvikle en strategi for å rekruttere nye 
medlemmer, samt arbeide aktivt og målrettet med denne 

• Styrke den faglige og organisatoriske kompetansen til organisasjonens 
medlemmer og frivillige  

• Aktivisere SNUs medlemmer gjennom å etterspørre frivillig engasjement i SNUs 
prosjekter og øvrige arbeid, samt sette ned utvalg dersom det blir behov for dette 

• Utvikle og iverksette en strategi for å øke SNUs aktivitet, tilgjengelighet og 
synlighet på nett og sosiale medier 

 

AKTIVITETER OG KAMPANJER 
SNU skal være en aktiv ungdomsorganisasjon som initierer aktiviteter og kampanjer 
knyttet til relevant og aktuell tematikk, både for organisasjonens medlemmer og for 
andre interesserte. Dette fokuset skal være gjennomgående i både det prosjektbaserte 
arbeidet og den daglige driften av SNU. 
 
I året 2019 vil SNU: 

• Gjennomføre månedlige møter for SNUs medlemmer, med unntak av i 
sommerferien eller andre perioder med sammenhengende ferie- eller 
helligdager. 

• Gjennomføre minst 1 stort arrangement (f.eks. debatt eller seminar) per halvår 
• Utvikle kampanjer som tar sikte på fremme og skape engasjement rundt aktuelle 

problemstillinger i Norge og utlandet 
• Fremheve internasjonale merkedager gjennom sosiale medier og arrangementer  
• Videreutvikle «Get your sh!t together» med sikte på å gjøre festivalen til et årlig 

arrangement 
• Videreføre tradisjonen med å publisere en interaktiv julekalender på sosiale 

medier 
 
 

TVERRORGANISASTORISK SAMARBEID 
Som organisasjonens navn tilsier er et av formålene til SNU å være et nettverk for 
individer og organisasjoner som ønsker å arbeide med seksualpolitiske spørsmål. 
Dermed vil utvikling av samarbeid med relevante organisasjoner, deriblant SNUs 
moderorganisasjon, være en viktig prioritet i organisasjonens daglige drift. 
 
I året 2019 vil SNU: 
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• Fortsette å være synlig aktør og aktuell samarbeidspartner innen SRHR-feltet, 
gjennom å delta aktivt på eksterne arrangementer, kampanjer og 
demonstrasjoner 

• Styrke samarbeidet med relevante interesseorganisasjoner i Norge og utlandet, 
gjennom å planlegge felles prosjekter og arrangementer 

• Styrke samarbeidet med SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk, gjennom å 
planlegge felles prosjekter og arrangementer 

• Videreutvikle prosjektet «Uke 6 Ambassadørene», i samarbeid med Sex og 
Politikk  

• Styrke samarbeidet med SNUs internasjonale paraplyorganisasjon, YSAFE 

 
POLITISK PÅVIRKNING 
Som en seksualpolitisk ungdomsorganisasjon ser SNU det som en av sine viktigste 
oppgaver å sette barn og unges seksuelle rettigheter på dagsorden i den offentlige 
sfæren. Dette innebærer å fremme relevante saker og problemstillinger både for 
politikere og samfunnet generelt. 
 
I året 2019 vil SNU arbeide for å: 

• Aktualisere og synliggjøre SNUs politiske plattform 
• Sette SRHR på dagsorden i den offentlige debatten 
• Engasjere og utfordre politikere i nasjonale og internasjonale problemstillinger 

knyttet til SRHR gjennom debatter, demonstrasjoner og lobbyvirksomhet 
• Fortsette arbeidet med å koordinere et SRHR-nettverk for ungdomspartiene 

 
 


