Vi vil gjerne tipse om en aksjon Humanistisk Ungdom skal ha førstkommende lørdag. HU mener
Norge ikke kan fortsette å ha en Grunnlov som forskjellsbehandler tros- og livssynssamfunn. Vi håper
kraftmarkeringen på lørdag, sammen med neste alle ungdomspartilederne, vil gjøre at
Stortingspolitikerne endrer Grunnloven i riktig retning 13.mai.
Hvor: Eidsvolls plass
Når: 14:20 – 14:45, lørdag 03.mai.
Tema: Endring av Grunnloven
Hvem: Humanistisk Ungdom (ca.60 deltagere), lederne fra: Unge Høyre (Paul Joakim Sandøy), Unge
Venstre (Tord Hustveit), Sosialistisk Ungdom (Andreas Halse), Fremskrittspartiets Ungdom (Atle
Simonsen). Grønn Ungdom stiller med Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen. Vi venter også på
endelig bekreftelse fra AUF, KrFU og Senterungdommen, men har fått tydelige signaler om at de også
vil delta.
I tillegg kommer Michael Tetzschner fra Høyre, første nestleder for Kontroll- og
konstitusjonskomiteen på Stortinget.
Dette skjer
Vi har laget og printet ut en stor utgave av en «alternativ Grunnlov», som likebehandler alle
religioner og livssyn og gir Kongen trosfrihet. Denne skal ungdomspartilederne skriver under på, før
den overleveres Michael Tetzschner. Humanistisk Ungdom vil også ha banner og håndplakater. Det
blir gode bildemuligheter, både når partiene skriver under på «Grunnloven» og når denne
overrekkes Tetzschner. Det blir mulighet til å få kommentarer fra de fleste ungdomspartilederne, og
fra Humanistisk Ungdoms leder.
Saken
13.mai skal Stortinget behandle Grunnlovsendringer. Denne dagen skal de blant annet behandle
forslag om å endre paragrafene 2, 4 og 16. § 2: Handler om hvorvidt Grunnlovens verdigrunnlag skal
være kristen. § 4 handler om hvorvidt Kongen skal ha trosfrihet. § 16 handler om hvorvidt Den
norske kirke skal regnes som Norges Folkekirke, understøttet av staten. Forslag om å endre paragraf
2, 4 og 16 er levert av SV. Venstre har levert et forslag om å endre paragrafene 4 og 16.
Tirsdag skal for Kontroll- og konstitusjonskomiteen levere sin innstilling til disse forslagene, så
dette er en svært aktuell sak!
Les mer om Humanistisk Ungdoms Grunnlovskampanje her.
Ta gjerne kontakt med vår leder, eller meg, for mer informasjon.
Anders Garbom Backe, 404 98 008, Leder i Humanistisk Ungdom

