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SNUs FORMÅL
SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom for 
å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive 
helse og rettigheter (SRHR) – både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. 

SRHR er universelle menneskerettigheter som er 
avgjørende for å oppnå god helse og velvære, og 
organisasjonens formål er å sikre ungdommers rett 
til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten stigma 
eller diskriminering, samt til å fritt ta avgjørelser 
relatert til sin reproduktive helse. 

SNU mener at normkritisk tenkning, gjensidig re-
spekt, likestilling og fullt samtykke er forutsetninger 
for å realisere disse rettighetene, og det er dette 
perspektivet som danner grunnlaget for alt SNU 
gjør.

SNU er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, 
og er en partipolitisk og religiøst uavhengig organi-
sasjon.

STYRET
SNUs styre for perioden 2016/17 ble valgt av den 
ekstraordinære generalforsamlingen 27.11.16 og 
bestod av:

Leder: Natalia Kappos
Nestleder: Kristin Nesse Thue
Økonomiansvarlig: Stine Nygård

Grunnet behov for flere styremedlemmer ble det 
avholdt enda en ekstraordinær generalforsamling 
05.03.17. Ved denne samlingen ble tre nye styre-
medlemmer valgt (alfabetisk): Beate Solstrand 
Baklund, Kristine Flatnes, Katinka Goffin og Maria 
Lægreid Haldorsen.

Nytt styre for perioden 2017/18 ble valgt av gene-
ralforsamlingen 02.10.17, og består av:

Leder: Stine Nygård
Nestleder/sekretær: Maria Lægreid Haldorsen
Økonomiansvarlig: Katinka Goffin
Politisk ansvarlig: Christopher Wirsching
Kommunikasjonsansvarlig: Ibrahim Mursal
Nasjonal koordinator: Kristine Flatnes
Internasjonal koordinator: Azeb Leab

ORGANISASJONSUTVIKLING
SNU er fremdeles en ung organisasjon, og jobber 
stadig med å bli mer selvstendig og bærekraftig. 

Organisasjonsutvikling står derfor sentralt i SNUs 
arbeid.

Økonomisk og organisatorisk selvtendighet: I 
2017 gjennomførte SNU en rekke tiltak for å styrke 
organisasjonens økonomiske og organisatoriske 
selvstendighet. I april opprettet leder og økono-
miansvarlig en bankkonto i organisasjonens navn, 
samt en Vippskonto for å effektivisere innbetaling 
av medlemskontingenter. SNU førte også sitt første 
årsregnskap (se eget dokument), og ble således 
økonomisk frigjort fra moderorganisasjonen, Sex og 
Politikk. 

Medlemsøkning: I begynnelsen av 2017 endret SNU 
måten organisasjonen registrerer nye medlemmer, 
slik at tilstrekkelig informasjon blir innhentet mht. 
gjeldende retningslinjer for ungdomsorganisasjoner. 
Etter å ha kontaktet tidligere registrerte medlemmer 
med en forespørsel om å oppgi flere opplysninger, 
ble medlemslisten oppdatert med informasjonen til 
dem som responderte. 

Fra tidligere år var det 9 medlemmer som fortsat-
te sitt medlemskap i 2017. Ved utgangen av 2017 
hadde SNU tilsammen 70 medlemmer, som gav 
en økning på 678%. Av disse var det 51 betalende 
medlemmer under 26 år, 5 betalende medlemmer 
mellom 26 og 30 år, og 14 ikke-betalende medlem-
mer eller støttemedlemmer over 30 år.

Synlighet på nett og sosiale medier: SNU fikk 608 
nye følgere på Facebook ila 2017, en økning på 30%. 
Organisasjonen hadde også en betydelig økning på 
Instagram. 

I tillegg til dette endret SNU både leverandør og 
design av organisasjonens nettsted, http://snuorg. 
no, i løpet av våren 2017, og styret brukte etter dette 
nettstedet mer aktivt til å informere om organisasjo-
nens arbeid og utvikling. 

AKTIVITETER OG KAMPANJER
SNU skal være en aktiv ungdomsorganisasjon som 
initierer aktiviteter og kampanjer knyttet til relevant 
og aktuell tematikk, for organisasjonens medlem-
mer og andre interesserte. Dette fokuset er gjen-
nomgående i både det prosjektbaserte
arbeidet og den daglige driften av SNU. 

Medlemsmøter og temakvelder: I 2017 holdt SNU 
langt flere medlemsmøter, temakvelder, semina-
rer og debatter enn i noen andre tidligere år. Til-
sammen planlagte og gjennomførte organisasjonen 
6 ulike arrangementer, hvor mellom 5 og 30 ung-
dommer møtte opp. 

Større arrangementer: I tillegg til organisasjonens 
jevnlige medlemsmøter (etc.) initierte og arrangerte 
SNU ”Get your sh!t together”, en ungdomsfestival 
for aktivisme mot høyreekstremisme. Festialen ble 
holdt 2. og 3. september i Oslo, og hadde mer enn 
100 deltakere. Prosjektet mottok økonomisk støtte 
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fra LNU Mangfold og Inkludering.

Kampanjer: I samarbeid med Sex og Politikk lan-
serte SNU en videokampanje på sosiale medier i 
februar, i forbindelse med årets ”Uke 6” kampanje.

I tillegg til dette gjennomførte SNU for andre gang 
en interaktiv julekalenderkampanje på Facebook og 
Instagram. Temaet for årets kalender var ”juleønske”, 
og en rekke kjente ansikt fra underholdningsverde-
nen og frivilligheten bidro med bilder og tekst av sitt 
ønske for ungdommers seksuelle helse og rettighe-
ter i det kommende året.

Markeringer: SNU sluttet seg til en rekke markerin-
ger og demonstrasjoner i 2017, deriblant demon-
strasjonene mot overgrep mot homofile i Tsjetsjenia 
og markering av FNs internasjonale dag for avskaf-
felse av vold mot kvinner. 

TVERRORGANISATORISK SAMARBEID
Som organisasjonens navn tilsier er et av formålene 
til SNU å være et nettverk for individer og organisa-
sjoner som ønsker å arbeide med seksualpolitiske 
spørsmål. Dermed er utvikling av samarbeid med 
relevante organisasjoner, deriblant SNUs moder-
organisasjon, en viktig prioritet i organisasjonens 
daglige drift.

Samarbeid med Sex og Politikk: I løpet av 2017 
styrket SNU sitt samarbeid med Sex og Politikk 
betraktelig. I tillegg til å formalisere organisasjo-
nenes samarbeid gjennom en kontrakt, møttes 
representanter fra begge organisasjonene med 
jevne mellomrom. Dette gjorde det lettere å sam-
arbeide om planleggingen og gjennomføringen av 
en rekke arrangementer, og SNU deltok aktivt på 
Sex og Politikk sine arrangementer under ”Uke 6”, 8. 
mars, Regnbuedagene i Bergen, Oslo Pride, Skeive 
Sørlandsdager og Arendalsuka.

Styret i SNU var også med Sex og Politikk på deres 
styre og sekretariatstur til Helsinki, hvor vi besøk-
te Sex og Politikks finlandske søsterorganisasjon, 
Väestöliitto (The Family Federation of Finland). 

Samarbeid med andre ungdomsorg.: Å initiere og 
styrke samarbeid med andre ungdomsorganisasjo-
ner i og utenfor Norge stod sentralt i styrets arbeid i 
2017, og dette ble gjennomført på en rekke forskjel-
lige måter.

Sommeren 2017 besøkte SNU sommerleirene til 
Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre 
og Humanistisk Ungdom, hvor vi holdt kurs, semi-
narer og foredrag om seksuell og reproduktiv helse 
rettigheter. Vi holdt også lignende innslag på andre 
tidspunkt ila. året for AUF, Grønn Ungdom og Skeiv 
Ungdom.

Høsten 2017 deltok SNUs nasjonale koordinator, 
Kristine, på ”Training of Trainers” (ToT), et ungdoms-
rettet SRHR-prosjekt i regi av Amathea. Etter dette 

har SNU tatt del i planleggingen og gjennomførin-
gen av fremtidige ToT-opplegg, og deler nå dette 
ansvaret med Amathea. 

I oktober deltok SNU på konferansen ”European 
week of action for girls” i Brussel, hvor organisa-
sjonens nasjonale og internasjonale koordinatorer 
deltok på ulike seminarer, presentasjoner og works-
hops sammen med representanter fra andre euro-
peiske SRHR-organisasjoner, deriblant medlemmer 
fra YSAFE, ungdomsnettverket til International 
Planned Parenthood Federation.

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 politi-
kere og samfunnet generelt. 

Innlegg og innspill: I forkant av Stortingsvalget var 
SNU medarrangør av debatten ”UngDebatt: Unge 
i dag - Norge og globalt” på Kulturhuset 9. sep-
tember, hvor SNUs påtroppende leder holdt en 
innledning om behovet for styrket seksualitetsun-
dervisning i den norske skolen. Debatten ble holdt 
i samarbeid med KFUK-KFUM, Freethem, Amnesty 
International og Språk og kultur. Representanter fra 
MDG, Høyre og AP deltok i panelet, og rundt 100 
ungdommer fra Oslo og Rønningen Folkehøgskole 
deltok som publikum.
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