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Om Plattformen  
Humanistisk Ungdoms plattform tar utgangspunkt i humanistiske verdier. Det  
humanistiske livssynet setter mennesket i sentrum, og baserer verdiene sine rundt 
å forbedre mennesket og menneskets omgivelser. Dette gir grunnlag for politikk 
som omhandler livssynssamfunn, vitenskapsforståelse, klima og miljø, likestilling,  
menneskerettigheter m.m. Ettersom Humanistisk Ungdom er en partipolitisk 
uavhengig organisasjon tar vi ikke stilling til partitilhørighet, og politikken vår er 
bestemt demokratisk av Landsmøtet. Politikken er delt inn i to felt, livssynspolitikk 
og humanistisk politikk. Dette er gjort ettersom organisasjonen har en mangfoldig 
politikk, og har en spesiell tilknytning til å likestille alle religioner og livssyn i 
samfunnet. 
 
I dette dokumentet kan du finne inndelte seksjoner på hva Humanistisk Ungdom 
mener, og begrunnelsene på dette. Politikken er tatt utgangspunkt i nåværende 
tilstander, aktuelle situasjoner i samfunnet og de humanistiske verdiene.  
 

Del 1 - Hjertesaker 
 
For å gjøre Humanistisk Ungdoms politikk mer omfattende og relevant for våre 
medlemmer, har vi kommet frem til en liste over organisasjonens hjertesaker. En 
hjertesak, i Humanistisk Ungdom, vil si en sak eller et tema som er spesielt viktig 
og noe organisasjonen står spesielt sterkt for. Denne seksjonen skal bidra til at 
politikken vi utøver og representerer skal reflektere medlemmene sine meninger 
og tanker mer. 
 
1.1 Skeiv politikk 
 
Vi lever i et heteronormativt samfunn der heteroseksualitet er normen som anses 
som det naturgitte. En annen norm er at man enten er mann eller kvinne. Andre 
seksuelle legninger og kjønnsidentiteter betraktes som avvik. Dette ser vi ikke 
bare gjennom holdninger og antakelser, men også i lovverket. I Norge i dag 
finnes det kun to juridiske kjønn, mann og kvinne - på tross av at ikke alle 
identifiserer seg med en av disse kategoriene. I et humanistisk livssyn vektlegges 
individets rett til å definere seg selv. Derfor støtter Humanistisk Ungdom hvert 
enkelt menneskes rett til å definere egen seksualitet og identitet. 
 

• Humanistisk Ungdom ønsker å utfordre det heteronormative samfunnet. 
• Humanistisk Ungdom mener at ungdoms- og videregående skoler skal ha 

temaer som ulike seksualiteter og kjønnsidentiteter som en del av 
seksualundervisningen. 

• Humanistisk Ungdom mener at Norge må åpne opp for et tredje juridisk 
kjønn. 

• Humanistisk Ungdom mener at retningslinjene for blodgivning bør endres 
slik at vurderingen baserer seg på risikoatferd, og ikke seksuell orientering. 
(Dette åpner dermed for at menn som har sex med menn skal kunne gi 
blod.) 



• Humanistisk Ungdom er for at offentlige institusjoner også skal være pålagt 
å ha kjønnsnøytrale toaletter. 

 
1.2 Religions- og livssynsundervisning 
 
Humanistisk Ungdom kjemper for en religions- og livssynsundervisning som 
likestiller forskjellige livssyn, både religiøse og sekulære, og som presenterer dem 
på en objektiv måte. Mangfoldig og likeverdig livssynsundervisning vil fremme 
respekt og kunnskap. I dag preges undervisningen av en teoretisk tilnærming til 
livssyn, men for at elever best skal få en forståelse for et livssyn bør de få møte 
representanter derifra. Det er da viktig at dette 
gjøres på en måte som ikke er misjonerende. 
 

• Humanistisk Ungdom vil ha et likeverdig, kunnskapsbasert og mangfoldig 
livssynsfag. Faget bør erstatte dagens KRLE, som sterkt favoriserer 
kristendommen. 

• Humanistisk Ungdom mener at all forkynnende aktivitet i regi av skolen skal 
avskaffes, eksempelvis skolegudstjenester. Dette bør erstattes med møter 
og besøk hos forskjellige trossamfunn, som fremmer gjensidig forståelse og 
diskusjon. 

 
1.3 Psykisk helse 
 
Psykisk helse har de siste årene blitt mer og mer utbredt som tema i samfunnet, 
samtidig har vi sett en betydelig økning i ungdommer som sliter med dette. I 
livssynshumanismen vil det være naturlig å ville ønske å ha et samfunn som tar 
vare på folk som måtte slite, psykisk som fysisk.  

• Humanistisk ungdom krever at psykisk helse skal anerkjennes på lik linje 
med fysisk helse.  

• Humanistisk ungdom krever at det skal være et kompetent psykisk 
helsetilbud i alle kommuner.  

• Humanistisk ungdom krever at det etableres flere og bedre lavterskeltilbud 
for ungdom, som for eksempel samtalepartner eller skolepsykolog.  

• Humanistisk Ungdom krever at relevant psykisk helsetilbud blir lettere å 
oppsøke for de som trenger det.  

• Humanistisk ungdom krever at kunnskapen om psykisk helse blant folk 
økes, ved hjelp av økt åpenhet og dialog rundt tema.  

• Humanistisk Ungdom krever at tilgangen på helsesykepleiere i grunnskole 
og videregående skole blir forbedret 

 
 
 
 
 



Del 2– Politikk 
 
2.1 – Livssynspolitikk 
 
Viktige prinsipper for Humanistisk Ungdom er verdig behandling av mennesker, 
samt likeverdig behandling av religioner og livssyn. Grunnleggende handler dette 
om offentlige myndigheters rettferdige behandling av ulike livssyn og grupper. 
Humanistisk Ungdom skal engasjere seg på følgende områder: 
 
2.1.1 Tros- og livssynssamfunn 
 
Tros- og livssynssamfunn er en viktig del av det sivile samfunnet i Norge. Ettersom 
samfunnet blir mer mangfoldig blir det klarere at staten må være nøytral og 
likebehandle tros- og livssynssamfunn. 
 

• Humanistisk Ungdom vil at alle tros- og livssynssamfunn skal 
likebehandles, både når det gjelder finansiering og praktiske 
samfunnsordninger. 

• Humanistisk Ungdom ønsker at ungdommer skal bli informert om 
medlemskap i tros og livssynssamfunn når de når livssynsmyndig alder (15 
år), og at man aktivt må samtykke for videre medlemskap. 

• Humanistisk Ungdom krever at ingen tros- eller livssynsamfunn skal få 
pengestøtte for medlemmer under livssynsmyndig alder. 

 

2.1.2 Den norske grunnloven 
 
Humanistiske Ungdom krever en inkluderende grunnlov som bygger på 
demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Dagens grunnlov favoriserer 
kristendommen, noe som bryter med prinsippet trosfrihet. Humanistisk Ungdom 
krever at den norske grunnlov skal likebehandle livssyn. Et ikke favoriserende 
lovverk kan bli starten på en ikke diskriminerende praksis.  
 
• Humanistisk Ungdom krever å fjerne «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og 

humanistiske arv.», fra § 2 slik at verdiparagrafen inneholder konkrete felles 
verdier. 

• Humanistisk Ungdom krever å fjerne § 4 «Kongen skal alltid bekjenne seg til 
den evangelisk-lutherske religion.» slik at monarken får trosfrihet.  

• Humanistisk Ungdom krever å fjerne setningene «Den norske kirke, en 
evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan 
av staten. Nærmere bestemmelser om kirkens ordning fastsettes ved lov» i § 
16, slik at Den norske kirke ikke favoriseres over andre tros- og 
livssynssamfunn. 

 
  



2.1.3 Statskirkeordningen 
 
Den norske stat skal tjene alle landets innbyggere på lik linje, uavhengig av 
livssynstilhørighet. Humanistisk Ungdom mener at staten må skille lag med den 
norske kirke, og rydde opp i dagens diskriminerende praksis. I dagens lovverk blir 
Den norske kirke favorisert på flere områder, og Den norske kirke regnes fortsatt 
som Norges folkekirke. Staten har gitt Den norske kirke mange fordeler som 
opprettholder statskirkens funksjon. 
 

• Humanistisk Ungdom vil fortsette å ha kontakt med Den norske kirke for å 
hjelpe ungdom som opplever problemer i forbindelse med utmelding av 
Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. 

• Humanistisk Ungdom krever et lovverk som legger til rette for likestilling av 
tros- og livssynssamfunn. 

 
2.1.4 Livssynskritikk og dialog 
 
Menneskers livssynsfrihet er en menneskerettighet. Alle mennesker skal ha rett til 
å praktisere sitt livssyn, sett at det ikke skader eller undertrykker andre 
mennesker. Humanistisk Ungdom mener at man skal utfordre livssynspraksiser 
som skader andre. En viktig del av livssynsfrihet innebærer også retten til 
livssynskritikk. Humanistisk Ungdom mener det er viktig å ha dialog med andre 
tros – og livssynssamfunn, da dette fører til en bedre forståelse av verden, bygger 
ned våre egne fordommer og en slik dialog kan føre til utvikling i eget livssyn. 
 

• Humanistisk Ungdom skal drive kritikk av meninger, holdninger, 
livssynspraksis som strider med menneskerettighetene og andre handlinger 
organisasjonen er uenig i. 

• Humanistisk Ungdom skal oppfordre til internasjonal dialog mellom livssyn 
for å fremme forståelse og unngå religiøse konflikter. 

• Humanistisk Ungdom skal oppsøke dialog med andre livssyn, og bruke den 
til å utfordre våre egne tanker og overbevisninger. 

• Humanistisk Ungdom skal oppfordre til å skape arenaer for livssynsdialog 
på både landsdekkende og lokal basis. 

• Humanistisk Ungdom mener at tolerant dialog kan og skal kombineres med 
saklig livssynskritikk. 

• Humanistisk Ungdom skal bidra til en konstruktiv og saklig tros- og 
livssynsdebatt 

 
2.1.5 Religion og livssyn i skolen 
 
Målet med dette kapittelet er å kunne påvirke den norske skolen i en retning som 
gir kritisk tenkende, bevisste og demokratiske individer, som er utdannet til å 
møte mennesker med respekt, forme samfunnet rundt seg og som anerkjenner 
verdien av mangfold og dialog. 
  



2.1.5 a Seksualundervisning og grensesetting 
 
Kvaliteten og innholdet i seksualundervisningen varierer fra skole til skole og fra 
klasse til klasse. Humanistisk Ungdom mener det er viktig at elever får en god 
seksualundervisning, med fokus på mangfold, grensesetting, seksualitet og 
identitet. Målet med seksualundervisningen bør være å gjøre ungdom trygg på 
seg selv og andre, lære å sette grenser og respektere andres grenser og få rikelig 
med kunnskap om kropp og seksualitet. 
 

• Humanistisk Ungdom krever en hensiktsmessig seksualundervisning, med 
vekt på grensesetting, mangfold og respekt. 

• Humanistisk Ungdom mener at seksualitet skal være en viktig del av 
utdanningen til lærere og andre som skal jobbe med barn og ungdom. 

 
2.1.5 b Private religiøse grunnskoler 
 
Tradisjonelt sett har privatskoler i Norge i stor grad vært religiøse, men de siste ti 
årene har det vært stor vekst av alternativer til dette. Disse skolene bruker religiøse 
holdninger og oppfatninger som en del av grunnopplæringen av unge. Den 
norske grunnskolen skal ha som mål å utdanne selvstendig tenkende ungdom på 
bakgrunn av respekt og forståelse. I et mangfoldig samfunn er det skolens 
oppgave å bryte ned skiller mellom menneskegrupper.  Skoler som deler inn 
elevene etter slike skiller bidrar til stigmatisering og økte forskjeller mellom 
mennesker. 
 

• Humanistisk Ungdom vil jobbe for å skape et skolesystem som er 
inkluderende og fjerne statsstøtten til religiøse grunnskoler som driver med 
forkynnende opplæring for livssynsumyndige. 

 
2.2 – Humanistisk politikk 
 
Alle mennesker skal ha rett til gode levekår uansett hvor de bor eller hvilken 
situasjon de er i. Det er viktig at vi engasjerer oss for å forbedre alt som kan 
påvirke mennesker, og gi menneskerettigheter en større posisjon i hvordan vi 
behandler mennesker. Humanistisk Ungdom skal engasjere seg på følgende 
områder: 
 
2.2.1 Atomvåpen 
 
Atomvåpen er av de farligste våpnene mennesket har skapt. I tillegg til 
sprengkraften fører atomvåpen til et ulevelig miljø der den treffer, og virkningene 
skaper konsekvenser også langt frem i tid. I dagens situasjon ser man at statene 
som besitter atomvåpen ikke ønsker nedrustning, samtidig som de er opptatt av at 
ingen andre skal skaffe seg denne type våpen. Bruken av atomvåpen strider mot 
menneskerettighetene og ble i 2021 forbudt etter internasjonal lov. Likevel har 
ikke Norge verken signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud. 
 



• Humanistisk Ungdom støtter kravet om en global nedrustning av 
atomvåpen. 

• Humanistisk Ungdom krever at Norge signerer og ratifiserer FNs 
atomvåpenforbud. 

 
 
 
2.2.2 Livssynsforfølgelse, flyktninger og papirløse 
 
Ateisme skal ikke være ulovlig. Alle mennesker skal ha rett til å tro eller ikke tro. 
Humanistisk Ungdom er imot enhver form for straffeforfølgelse grunnet tro eller 
mangel på sådan. Det finnes mennesker som har flyktet på grunn av deres valg 
om å tro eller ikke. Disse menneskene står nesten uten rettigheter og er i nød. Det 
kommer flyktninger til Norge fordi det er krig eller terror i deres hjemland. 
Humanistisk Ungdom mener det er naturlig at det humanistiske livssynet har en 
solidarisk og medmenneskelig holdning til flyktninger og papirløse i Norge. 
 

• Humanistisk Ungdom skal engasjere seg i menneskerettigheter og 
trosfrihet internasjonalt, spesielt retten til religionskritikk og jobbe for å 
fjerne straff for blasfemiske uttalelser og apostasi. 

• Humanistisk Ungdom skal særlig engasjere seg mot diskriminering av ikke-
troende i alle land. 

• Humanistisk Ungdom mener at alle mennesker fortjener et verdig liv uten 
krig, nød eller terror. 

• Humanistisk Ungdom mener at menneskeverdet må ligge til grunn for 
asylpolitikken, og at asylpolitikken tar større hensyn til utsatte barn og unge. 

 
 

2.2.3 Vitenskapsforståelse 
 
I en tid der teknologien står sterkt i samfunnet, har viktigheten til 
vitenskapsforståelse en sentral rolle. Det er viktig å jobbe for et samfunn der både 
individer og informasjonskilder setter seg ansvarlige for å fremlegge informasjon 
på en måte som tilfredsstiller de vitenskapelige kriteriene. Klimaendringer, 
vaksinemotstand og Holocaustfornektelse er sentrale temaer innenfor flere miljøer 
som besitter feilinformasjon.  Feilinformasjon i form av konspirasjonsteorier, myter 
og mangelfull vitenskapsfremstilling bidrar til et feilaktig bilde av verden, noe som 
vi i Humanistisk Ungdom ønsker å motarbeide. 
 

• Humanistisk Ungdom vil støtte opp om arbeidet med folkeopplysning. 
• Humanistisk Ungdom vil arbeide med myteknusing og øke forståelsen for 

problematikken med konspirasjonsteorier. 
• Humanistisk Ungdom vil jobbe for at kildekritikk og kritisk tenkning skal ha 

større plass i alle samfunnets arenaer. 
• Humanistisk Ungdom vil jobbe for å øke forståelsen rundt radikalisering. 

 



2.2.4 Demokrati 
 
Et stort problem vi ser i Norge er at mange unge ikke deltar ved offentlige valg. 
Det er utrolig viktig at alle som har stemmerett bruker de og sørger for at 
fellesskapet faktisk bestemmer hvordan landet styres. Vi vil ikke ha et samfunn styrt 
av den eldre garden, der ungdommen ikke deltar i demokratiet. 
 

• Humanistisk Ungdom ønsker at det skal arrangeres flere partidebatter i 
lokalsamfunnene. Spesielt ved skoler, universiteter og høyskoler. 

• Humanistisk Ungdom krever at det offentlige tar ansvar for å oppfordre 
unge til å bruke stemmeretten ved offentlige valg. 

• Humanistisk Ungdom støtter skolevalgordningen og ønsker at skolevalg 
skal praktiseres i alle offentlige skoler fra og med ungdomsskolen. 

 
2.2.5 Klima 
 
Flere og flere menneskerettigheter blir truet av verdens forverrede 
klimasituasjon. Klimaendringene vil ikke endre seg med mindre vi mennesker gjør 
tiltak for å endre på utslippsnivåene våre. Klimaendringene rammer skjevt, som 
fører til at de som har minst får enda mindre jo verre den globale tilstanden blir. 
Humanistisk Ungdom mener at vi som mennesker skal ta ansvar for å reversere 
klimaendringene. Det er en grunnleggende humanistisk verdi å ønske alle et godt 
og verdig liv, og dette inkluderer fremtidige generasjoner. Vi fortjener alle et godt 
klima å leve i, både i dag og i fremtiden. 
 

• Humanistisk Ungdom krever et taktskifte i norsk klimapolitikk, vi kan ikke 
vente på at høyere makter skal løse problemet. 

• Humanistisk Ungdom krever at det ikke åpnes for leting etter nye oljefelter 
på norsk sokkel. 

• Humanistisk Ungdom støtter utbyggingen av bølgekraft langs den norske 
kyst, havvindparker og vindmøller i egnede områder der man tar hensyn til 
kultur og lokalbefolkningen. 

• Humanistisk Ungdom mener at menneskeskapte klimaendringer skal 
utredes for og forsøkes reversert ved hjelp av det vitenskapelige samfunnet. 

• Humanistisk Ungdom krever at Norge arbeider internasjonalt for mer en 
ambisiøs og forpliktende avtale enn Parisavtalen COP21. 

• Humanistisk Ungdom krever en utredning av mulighetene for atomkraftverk 
på norsk jord. 

 
2.2.6 Aktiv dødshjelp  
 
Råderetten over eget liv og egen kropp er en viktig verdi i humanismen, og 
Humanistisk Ungdom mener det er feil å tvinge en person som ønsker å råde over 
egen død til å leve. Enkeltmenneskets rett til et verdig liv inkluderer også retten til 
en verdig avslutning av livet. Det er en humanistisk verdi at ingen mennesker skal 
lide unødig smerte, og de bør derfor få ta i bruk aktiv dødshjelp dersom dette 
ønskes av pasienten selv. En slik tjeneste bør skje under kontrollerte 



omstendigheter der pasienten selv, fysisk, utfører aktiviteten som medfører deres 
død. 
 

• Humanistisk Ungdom krever at staten utreder hvordan aktiv dødshjelp kan 
tilbys til pasienter med dødelige og uhelbredelige sykdommer 

• Humanistisk Ungdom krever at de som velger å benytte aktiv dødshjelp får 
tilbud om samtale med en kompetent samtalepartner fra pasientens eget 
livssyn. 

• Humanistisk Ungdom krever at pasienter som tar i bruk aktiv dødshjelp skal 
utredes psykisk for å vurdere tilregnelighet. 

• Humanistisk Ungdom krever at det ikke er anledning for at leger reserverer 
seg mot å henvise pasienter som ønsker å ta i bruk aktiv dødshjelp, men at 
de skal kunne reservere seg mot å bistå i selve handlingen. 

 
2.2.7 Rituell omskjæring  
 
I dag er det slik at foreldre uten annen grunn enn eget ønske kan gjøre et fysisk 
inngrep i guttebarnets kjønnsorgan, uten at barnet har mulighet til å motsette seg 
dette. Virkningene av rituell omskjæring er irreversible, og foreldrene påtvinger 
dermed barnet et religiøst stempel personen må leve ut livet med. Foreldre skal 
ikke kunne gjøre irreversible inngrep i barnets kropp uten medisinsk grunn. Dette 
gjør rituell omskjæring av barn under myndighetsalder til en trussel mot 
livssynsfriheten. 
 

• Humanistisk Ungdom krever at rituell omskjæring av barn under myndig 
alder forbys, og at det norske helsevesen skal ha tilbud om prosedyren til 
dem som ønsker det etter fylte 18 år.  

• Humanistisk Ungdom krever at det norske helsevesen må få opplæring i 
hvordan de skal ivareta personer som har opplevd kjønnslemlestelse og 
omskjæring. 

 

2.2.8 Internasjonalt samarbeid 
 
Det er viktig for Humanistisk Ungdom å delta aktivt i den internasjonale 
paraplyorganisasjonen Young Humanists International (YHI), der våre 
søsterorganisasjoner også er representert. 
 

• Humanistisk Ungdom ønsker at YHI skal bli en vellykket organisasjon, der 
verdens unge humanister møtes for utvikling, erfarings- og 
meningsutveksling, dialog og samarbeid. 

• Humanistisk Ungdom skal støtte opp arbeidet til YHI der det er relevant og 
mulig, og vise vårt engasjement for internasjonal humanistisk politikk. 
 

 
 
 



2.2.9 Utfyllende meninger 
 
Det er mye i samfunnet som kan gjøres bedre, men som ikke tar opp stor plass i 
det politiske samfunnet. Dette omfatter flere aspekter, som påvirker flere 
samfunnsgrupper på tvers av tro, legning, kultur og samfunnsstatus. Dette 
kapittelet tar for seg ulike standpunkter som kan gjøre livet til folk lettere på ulike 
måter, ettersom alle har rett på et fullverdig liv uansett hvilken posisjon de er i. 
 

• Humanistisk Ungdom krever at det blir utarbeidet et bedre tilbud for 
kjønnskorrigerende operasjoner, samt bedre helsetilbud for transseksuelle. 

• Humanistisk Ungdom krever at det blir utarbeidet flere lavterskeltilbud 
innen psykisk helsehjelp, med spesielt fokus på ventetid og pris.  

• Humanistisk Ungdom krever at det innføres en samtykkelov. 
• Humanistisk Ungdom mener at det må skje en endring innen 

helseforskning som setter kvinnehelse på agendaen. 


