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2022/2023.  2 

Arbeidsprogrammet er Landsmøtets bestilling overfor Sentralstyret i Humanistisk Ungdom. 3 

 4 

 5 

1. Medlemmer og rekruttering 6 

 7 

1.1. Overordnede målsetninger – Humanistisk Ungdom skal:  8 
• Ha et godt medlemstilbud for våre medlemmer.  9 
• Ved utgangen av 2022 ha minst 800 betalende ordinære medlemmer.  10 
• I løpet av 2022 få 400 nye betalende medlemmer.  11 
• Skape en god rekrutteringskultur der medlemmene ser verdien av å verve.  12 
• Få flere aktive medlemmer både sentralt og lokalt. 13 
• Synliggjøre tilbudet vårt og få flest mulig humanistiske konfirmanter interessert i HU. 14 

  15 

1.2. Under området skal særlig følgende gjennomføres:  16 
• Ha et attraktivt tilbud også for de unge voksne i organisasjonen.  17 
• Ha ambassadører fra Humanistisk Ungdom med et rekrutterende opplegg i Human-18 

Etisk Forbunds konfirmasjonskurs.  19 
• Samarbeide med Human-Etisk Forbund for å skape en naturlig overgang fra 20 

konfirmant til medlem i HU.  21 
• Kontakte Human Etisk Forbund sine medlemmer mellom 15 og 25 år, og 22 

konfirmanter som er påmeldt Human-Etisk Forbunds konfirmasjonskurs.  23 
• Sikre mulighet til innmelding i Humanistisk Ungdom på «Min konfirmasjonsside» for 24 

konfirmanter hos Human-Etisk Forbund. 25 
• Ha jevnlige kontingentpurringer, gjennom E-post, SMS, brev og oppringing.  26 
• Legge til rette for at lokallag kan purre på kontingenter.  27 
• Arrangere vervekampanjer.  28 
• Arrangere rekrutteringskampanjer på lokallagsnivå, gjennom samarbeid og god 29 

kommunikasjon med sentralstyret.  30 

  31 

  32 

 33 

 34 



2. Nasjonale arrangementer 35 

   36 

2.1. Overordnede målsetninger – Arrangementer skal:  37 

• Være inkluderende for alle, spesielt for nye medlemmer. 38 
• Inkludere en Trygg!-ambassadør på hvert nasjonale arrangement for å sikre 39 

medlemmer en trygg opplevelse gjennom informasjonsspredning og synliggjøring av 40 
våre holdninger og etiske retningslinjer.  41 

• Være faglig interessante og ha en tydelig humanistisk profil. 42 
• Være et sosialt miljø hvor unge humanister kan bli bedre kjent. 43 
• Gjennomføres slik at flest mulig deltar. Dette inkluderer rimeligst mulig pris. 44 
• Ha miljøvennlige reiser når det er praktisk mulig. 45 
• Være åpne for humanistiske konfirmanter. 46 

   47 

2.2. Nasjonale arrangementer som skal gjennomføres:  48 

• Sommerleir.  49 
• Høstseminar.  50 
• Vinter-/vårseminar. 51 

   52 

2.3. Under området skal særlig følgende gjennomføres:  53 

• Vegetarmat av god kvalitet til varme måltider.  54 
• Konkrete planer for rekruttering av deltakere.  55 
• Arbeid med å synliggjøre at konfirmanter er velkomne ved blant annet å avsette 56 

plasser for humanistiske konfirmanter på våre nasjonale arrangementer.  57 
• Ha åpne og inkluderende prosesser rundt valg av tema for arrangementer.  58 

  59 

  60 

3. Lokallag og frivillige 61 

  62 

3.1. Overordnede målsetninger – Humanistisk Ungdom skal:  63 

• Ha et bredt tilbud lokalt, med mål om sosiale, ideologiske, politiske og faglige 64 
aktiviteter.  65 

• Tilby god oppfølging og givende skolering for våre frivillige.  66 
• Legge til rette for gode lokallag flere steder i landet.  67 
• Involvere lokallag mer i pågående prosesser i sentralleddet som angår dem.  68 
• Jobbe for bedre stabilitet i lokallagene.  69 



  70 

3.2. Under området skal særlig følgende gjennomføres:  71 

• Etablere og gjennomføre et skoleringsårshjul – med fokus på økonomi, aktivitet og 72 
kompetansebygging.  73 

• Lokallag skal ha faddere i Sentralstyret, med jevnlig oppfølging derfra.  74 
• Videreutvikle idebanken på nettsidene og senke terskelen for aktivitet i lokallagene.  75 
• Gjennomføre to skoleringsseminarer, et for lokale tillitsvalgte og et spesialisert for 76 

lokallagslederne.  77 
• Lage skoleringspakker til lokallagene.  78 
• Legge til rette for et sterkere samarbeid med Human-Etisk Forbund lokalt. 79 
• Sikre god kommunikasjonsflyt mellom alle ledd i Humanistisk Ungdom. 80 
• Gjøre det enklere for lokallag og medlemmer å komme i kontakt med andre fra 81 

samme område og oppfordre ambassadører til å fremme nye medlemmer til å stifte 82 
lokallag. 83 

  84 

  85 

4. Politisk arbeid og kommunikasjon 86 

  87 

4.1. Overordnede målsetninger – Humanistisk Ungdom skal:  88 

• Fremme politikken vår jevnlig.  89 
• Ha kontakt med aktuelle folkevalgte og arbeide målrettet for gjennomslag 90 
• Synliggjøre våre standpunkter i aktuelle sosiale medier.  91 
• Stå ansvarlige for å debattere og fremme aktuell politikk i tradisjonelle medier.  92 
• stå i opposisjon til politikk i strid med humanistiske verdier.  93 

  94 

4.2. Følgende felter skal prioriteres i HUs politiske arbeid:  95 

• Generasjon psyk - Ungdom og psykisk helse 96 
• Klimakamp er menneskerettskamp 97 
• Juridisk kjønn - Innfør flere juridiske kjønn nå. 98 

 99 

4.3. Under området skal særlig følgende gjennomføres:  100 

• To større politiske kampanjer der målet er å sette en sak på den politiske dagsorden.  101 
• Ha en tydelig stemme i livssynsrelatert politikk.  102 
• Arrangementer og aksjoner i forbindelse med kampanje(r).  103 
• Deltakelse i pågående politiske prosesser.  104 
• Høyere aktivitetsnivå på sosiale medier. Flere innlegg på Instagram og Facebook i 105 

uka.  106 



• Sentralleddet skal engasjere og støtte lokallagene til å drive politisk aktivitet, gjerne i 107 
lokalpolitikken.  108 

• Samarbeide tettere med Human-Etisk Forbund om politisk arbeid både sentralt og 109 
lokalt.  110 

  111 

5. Internasjonalt arbeid  112 

 113 

5.1. Overordnede målsetninger – Humanistisk Ungdom skal:  114 

• Være tilstede internasjonalt i paraplyorganisasjonen vår, Young Humanist 115 
International.  116 

• Holde kontakt med vår danske søsterorganisasjon Unge Humanister.  117 
• Støtte initiativ til å starte humanistiske ungdomsinitiativ i Norden.  118 
• være aktive i internasjonale kampanjer som er startet på vegne av det humanistiske 119 

miljøet. 120 

  121 

5.2. Under området skal særlig følgende gjennomføres:  122 

• Opprette et samarbeid med unge humanister i Norden 123 
• Sørge for at flere tillitsvalgte har kunnskap om vårt internasjonale arbeid.  124 
• Bruke internasjonale ressurspersoner til faglig innhold på arrangementer. 125 


