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Politisk program for FO-Studentane 2019-2021 

 

1. Kvalitet i utdanningane 

 

1.1 Mangfald i utdanningane  

 

Våre yrkesgrupper bør jobbe for å representera vårt mangfaldige samfunn. Det bør arbeidast 

hardt for å rekruttere menn, personar med minoritetsbakgrunn og personar med særskilde 

behov til våre utdanningar.  

  

 

1.2 Praksis  

 

Praksis er svært viktig for å utvikla kompetente yrkesutøvarar. Det bør vera minimum to 

brukarorienterte praksisperiodar der studentane er ute i arbeidsfeltet på relevante arbeidsstader 

for sin profesjon, kor første praksisperioden bør vera i løpet av det fyrste studieåret. Relevant 

praksis skal utgjere minimum 45 av 180 studiepoeng i ein bachelorgrad. Dette for at studenten 

skal få nok tid til å integrere samspill mellom forskings- og erfaringsbasert kunnskap. Det bør 

vera mogleg å ynskje seg praksisplass i ulike tenester, slik at studentane får moglegheit til å 

søkje praksisplassar som er av særleg interesse for dei. 

 

Praksisen må vera pedagogisk og fagleg grunngjeva, samt gjenspegle 

samfunnsutviklinga.  Praksisplassane må tilby studentane relevante arbeidsoppgåver. Rettleiar 

i praksis bør ha same grunnutdanning som studenten, og skal inneha nødvendig 

rettleiarkompetanse.  

 

Studentar skal ikkje utnyttast som gratis arbeidskraft i praksis. Utdanningsstadene har ansvar 

for å forsikra seg om at dette ikkje skjer, samt opplyse studentar om deira rettigheiter i 

praksis.  

    

Praksisperiodane må kvalitetssikrast gjennom eit formalisert samarbeid mellom 

utdanningsstadene og praksisfeltet. Studentar i praksis skal ha minimum éin time rettleiing i 
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veka i løpet av praksisperioden. Praksisrettleiar har ansvar for å sørgje for at dette 

gjennomførast. Praksisrettleiar har også ansvar for å gjennomføra fortløpande rettleiing 

utanom avtalt tid dersom studenten ber om dette. 

 

Studentar ved arbeid- og velferdsfag har ikkje praksis som ein del av utdanningsløpet sitt. FO-

Studentane meiner at velferdsviterane skal ha praksis som ein integrert del av si 

utdanning. Praksisperioden bør fråhalde i andre studieår. Samtidig meiner me at 

praksisperioden skal støttast opp om av ferdigheitstrening i første og tredje studieår. 

  

 

1.3 Ferdigheitstrening  

 

Utdanningsinstitusjonane skal arbeida for auka bruk av ferdigheitstrening. Ferdigheitstrening 

skal nyttast som undervisningsform i emne kor dette fell naturleg. Ferdigheitstreninga skal 

vera relevant for fagfelta våre og for samfunnsutviklinga.    

 

Utdanningsinstitusjonane bør jobba for økt bruk av ferdigheitstrening i simuleringsrom med 

lærarar/skodespelarar for å styrkje teori opp mot praktisk utføring og for å kunne trene på 

vanskelege situasjonar før praksis. FO-Studentane meiner at det skal vera simuleringsrom ved 

alle utdanningsinstitusjonane, utforma for ferdigheitstrening for våre utdanningar.  

 

  

1.4 Eksamen og andre vurderingsformer  

 

I løpet av utdanninga skal studentane vurderast i evne til kritisk og etisk refleksjon, og til å sjå 

samanhengen mellom teori og praksis. Studentane må prøvast både i si skriftlege og 

munnlege framstillingsevne.     

 

Vurderingane skal vera kontinuerlege, og vurderingsformane skal vera varierte. Kvar 

eksamen skal ikkje telle meir enn 30 studiepoeng. Det skal vera eksterne sensorar på skriftleg 

og munnlig eksamen.    
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Eksamen må vera ein kvalitetssikring av studentane si faglige dugleik ved at 

utdanningsstadene vurderer studentane etter forskrift om dugleiksvurdering som et ledd i 

vurderinga. Studentane skal få ein grunngjevnad på alle vurderingar gjennom heile 

studieløpet.   

 

Nokon studentar treng å få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin i 

eksamenssamanheng. Eksempel på dette kan vera lengre tid, kvilepausar/kvilerom, få lest opp 

oppgåveteksten eller oppgåva på punktskrift eller teiknspråk. Tiltaka må vera tilpassa 

studenten og ha som formål å kompensera for utfordringane som studenten har.  

 

  

1.5 Pedagogisk og teknologisk kompetanse  

 

At foreleserane har god pedagogisk kompetanse er essensielt for å skape eit godt 

læringsmiljø. FO-Studentane meiner at det skal stillast krav til pedagogisk kompetanse når 

foreleserar tilsetjast ved universitet og høgskular. Forelesarar med manglande pedagogisk 

kompetanse må få kompetansehevande tiltak av arbeidsgjevar. Forelesarar med manglande 

teknologisk kompetanse må få kursing og kompetansehevande tiltak av arbeidsgjevar.  

  

 

1.6 Teknologiske hjelpemiddel  

 

Teknologiske hjelpemiddel som for eksempel lydbok, lydopptak og mikrofon er sentrale 

hjelpemiddel for studentar med nedsett hørsel i undervisnings- og eksamensrelaterte 

situasjonar.    

 

Lydopptak eller streaming av førelesingar er til stor hjelp for studentar, særlig for dei som av 

ulike årsakar ikkje kan møte på alle førelesingar. Det er viktig at undervisningsinstitusjonane 

har innovative og teknologiske løysingar som kan kome studentane til gode. FO-Studentane 

forventar at studentane sitt personvern blir tatt vare på i tråd med lov om personvern ved bruk 

av teknologiske hjelpemiddel i undervisnings- og eksamenssituasjonar. 
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1.7 Dugleik  

 

Dugleiksvurderinga skal sikra at studentar etter enda utdanning er kompetente og skikka til å 

utføre gjeldande arbeid. Utdanningsprosessen må leggjast til rette slik at studentane får 

moglegheit til personleg vekst og utvikling. 

 

Utdanningsstadene må ta ansvar for at studentane sine haldningar vert utfordra og utvikla 

gjennom tidlege praksisperiodar og kvalitetssikra undervisning. Det må utarbeidast nasjonale 

rutiner for å sikra høg fagleg vurdering av dugleik ved kvar utdanningsstad. 

Utdanningsstadene må i større grad ta ansvar i spørsmål om studentane si dugleik og i 

varsling om udugleik. Samtidig må utdanningsstadene sjå til at dugleiksvurderinga blir følgd 

opp i tilstrekkeleg grad i dugleiksnemnda. 

 

Utdanningsstadene har ansvar for at studentane får og forstår informasjon om tvilsmeldingar 

og dugleiksvurderinga jf. § 4 i forskrift om dugleiksvurdering i høgare utdanning. Studentar 

skal vera representert med to studentrepresentantar i dugleiksnemnda ved kvar studiestad jf. § 

6 i forskrift om dugleiksvurdering i høgare utdanning av 30/06, 2006.   

 

Praksisrettleiar har et særleg ansvar for å vurdera dugleik og varsle utdanningsstaden ved 

mistanke om at studenten er uskikka. 

 

Forskrift om dugleiksvurdering i høgare utdanning er vedtatt å gjelda for tre av våre 

utdanningar. Forskrifta må også gjelda for arbeids- og velferdsfag.  

 

  

1.8 Utvikling av utdanningane  

 

Det må stillast strengare krav til likskap mellom utdanningsinstitusjonane i rammeplanane, 

samtidig som ein bevarer det unike ved kvar studiestad. Det bør vera eit minimum av felles 

grunnkunnskap uavhengig av studiestad. Det er viktig at ein styrkar og opprettheld dei ulike 
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utdanningane, og samtidig sørgjer for at utdanningane sitt innhald innan bachelor og 

mastergrader kontinuerlig utviklast og vert spegla av brukarane og yrkesfeltet sitt behov.  

 

Utdanningsinstitusjonane, og føreleserane ved disse, må sørgje for å oppretthalde eit høgt 

faglig nivå tilpassa dagens samfunn. 

 

  

2. Pensum og læringsutbytte i utdanningane 

  

2.1 Tvang og makt  

 

Studentane må bevisstgjerast på sin bruk av tvang og makt i framtidig yrkesutøving. For å 

avgrense bruk av tvang og makt og ivareta brukarane sin rettssikkerheit, må studentane ha 

gode kunnskapar om lovar, reglar, etikk og kommunikasjon. Gjennom undervisning skal 

studentane ha stort fokus på brukarane si sjølvråderett, integritet og brukarmedverknad. 

  

  

2.2 Vold og truslar  

 

Mange yrkesutøvarar innan våre profesjonar arbeidar i felt som til tider vert prega av 

utagering, vold og truslar. Utdanningsinstitusjonane har eit særleg ansvar for å gi studentane 

verktøy til å stå godt rusta i møte med vold og truslar i praksis og i ein framtidig 

yrkessituasjon. Studentane skal gjevast opplæring i dette i forkant av første praksisperiode. 

Dette inneber at studentane skal ha kunnskap om juridiske retningslinjer for handtering av 

slike situasjonar, samt praktisk kunnskap og etisk bevisstheit omkring førebygging av vold og 

truslar.  

  

  

2.3 Tabuområder  

 

I yrkesfeltet er det fleire områder som er tabubelagt og det er viktig å sette fokus på desse. 

Utdanningsinstitusjonane har ansvar for å bevisstgjere og utfordre studentane sine tankar og 
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holdningar rundt tabubelagte tema. Studentane skal under heile utdanningsprosessen arbeide 

for å bli reflekterte yrkesutøvarar som set mennesket i sentrum.   

  

 

  

 

2.4 Media og sosiale medium  

 

I framtidig yrkesutøving vil mange komme i kontakt med media. Det er viktig at studentane 

lærar å samarbeide med media og bruke sosiale medium på ein slik måte at det gagnar både 

våre yrker og brukarar. Gjennom utdanningsløpet bør det også reflekterast rundt bruk av 

sosiale medium, herunder etiske og juridiske aspekt.   

  

  

3.Utdanningspolitikk 

  

3.1 Rammeplanar  

 

Rammeplanane er nasjonale og set standard for kvar enkelt utdanning. Dei inneheld mål for 

kva utdanningane skal kvalifisera til, viser utdanningane sitt omfang og innhald og gir 

retningslinjer for vurderingsordningar og arbeids- og studieformar. Alle utdanningar skal ha 

nasjonale rammeplanar å forholda seg til. Dette for å sikre eit innhaldsmessig minimum av 

kva kompetanse som er oppnådd etter gjennomført utdanning. For at studentane skal vera best 

mogleg rusta til å møte kvardagen i arbeidslivet, er det viktig at utdanningane sitt innhald og 

lengde evaluerast kontinuerleg. Dette for å imøtekomme ny utvikling i fagfelta. Samfunnet er 

i stadig endring, og rammeplanane skal bli revidert parallelt med samfunnsutviklinga.  

  

  

3.2 Studiefinansiering  

 

Det skal leggjast til rette for at ein kan vera student på heiltid.    
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Studentane skal motta studiestøtte i 12 månadar, og studiestøtta skal vera organisert gjennom 

Statens Lånekasse for utdanning. Denne støtta skal gjere det mogleg å vera heiltidsstudent. 

Studiefinansieringa skal vera 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) pr studieår. 

 

Studielånsrenta skal ikkje springe i studietida. Renta skal vera politisk styrt, og ikkje overstige 

markedsrenta.  

  

 

  

3.3 Bustadpolitikk for studentar  

 

God studentpolitikk er god bustadpolitikk. Studentsamskipnadane må få auka bevilling til 

utbygging av studentbustadar. Studentar med barn må gjevast gode og trygge bustadar. 

Studentbustadar skal vera universelt utforma.  

  

FO-Studentane meiner at det skal vera full studentbustaddekning. Prisen på studentbustader 

må sjåast i samanheng med studiestøtta. Dette er med på å leggje eit grunnlag for 

heiltidsstudenten.  

  

  

3.4 Finansiering av høgare utdanning  

 

Utdanninga av gode sosialarbeidarar krevjar tett oppfølging av den enkelte i undervisning, 

evaluering og gjennom praksis. Dette fordrar økonomiske løyvingar. FO-Studentane meiner at 

sosionomutdanninga må flyttast til finansieringskategori E på lik linje med 

barnevernspedagogutdanninga og vernepleiarutdanninga. FO-Studentane meiner på sikt at 

finansieringsnivået på alle utdanningane våre må hevast.   

 

Arbeids- og velferdsfag er i dag ikkje ein statleg støtta utdanning. FO-Studentane meiner at 

dette studieprogrammet burde inkluderast i finansieringskategori E. Finansieringskategori E 

vil likestille arbeids- og velferdsfag med vernepleiar- og barnevernspedagogutdanninga, og 

må sjåast opp mot at FO-Studentane også jobbar for praksis i arbeids- og 

velferdsfagutdanninga.  
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3.5 Forskings- og utviklingsarbeid (FoU)  

 

Forskings- og utviklingsarbeid innanfor helse- og sosialtenestane må styrkast og vera ein del 

av praksisfeltets daglege verksemd. Forskingsprosjekt må ta utgangspunkt i problemstillingar 

frå praksisfeltet. Brukerane og dei tilsette sin særlege kunnskap må inkluderast i fagutvikling 

og forsking. Det er viktig at organiseringa av FoU-verksemda ikkje går på kostnad av 

studiekvaliteten. FoU-verksemda må kome studentane til gode gjennom integrering i 

undervisning og praksis.  

  

  

4. Studentane sine rettigheiter 

 

4.1 Studentar med særskilte behov  

 

Alle menneske har lik rett til utdanning. Vi ynskjer eit mangfaldig samfunn der ein utnyttar 

kvar enkelt sine ressursar på en god måte. Utdanningsinstitusjonane skal følgje universell 

utforming uavhengig av om studentane har oppgitt særskilte behov eller ikkje. Den enkelte 

sine føresetnadar og ressursar skal liggje til grunn slik at alle kan fullføra eit utdanningsløp.  

  

  

4.2 Tilrettelegging for fullføring av studium for studentar med barn  

 

Studentar med barn skal gis moglegheit til å fullføra eit utdanningsløp på lik linje med andre 

studentar. FO-Studentane meiner at universitet og høgskular må leggje til rette for at studentar 

med barn skal kunne delta på lik linje som andre studentar. Dette fordrar føreseielegheita 

knytt til timeplanar, eksamen og tidspunkt for førelesingar.  

 

 



 

9 
 

  

4.3 Fysisk og psykisk helse blant studentar  

 

Psykiske helseplager blant studentar er eit aukande samfunnsproblem. Mange studentar har 

psykiske helseplager, og andre står i fare for å utvikla slike plager i løpet av studietida. FO-

Studentane meiner difor at det må finnast lavterskeltilbod ved utdanningsinstitusjonane slik at 

studentar med lettare psykiske helseplager kan få tilbod om hjelp. Studentar som har behov 

for eit tilrettelagt og langsiktig behandlingstilbod, må informerast om kvar dei kan få denne 

hjelpa. Studentøkonomi skal ikkje vera eit hinder for å få psykisk helsehjelp.   

 

God fysisk helse er god psykisk helse. Regelmessig fysisk aktivitet betrar den fysiske forma 

og gjer ein betre rusta til å meistre kvardagens krav og utfordringar. FO-Studentane meiner at 

studentane må få ein betre tilrettelagt studiekvardag der det er mogleg å drive med fysisk 

aktivitet gjennom studentidrett og rabaterte prisar på treningssentre. Samtidig må sunne 

matalternativ gjerast rimelege og meir tilgjengelege på studiestadene.    

  

  

4.4 Verv i studietida  

 

Å vera engasjert i studietida skal vera lærerikt og givande. Studiestadene må fremje 

viktigheita av å engasjere seg. Studiestadene må godkjenne fråvær for studentar som vel å 

engasjere seg i foreiningar og organisasjonar.  

  

  

4.5 Arbeid i studietida  

 

Mange av våre studentar arbeider på fagleg relevante arbeidsplassar i studietida. Studentar 

med utdanningsrelaterte jobbar skal ha progressiv lønn i forhold til fullførte semester – lønn 

etter kompetanse.    

   

 

 



 

10 
 

5. Arbeidslivsrettigheiter 

 

5.1 Autorisasjonspolitikk  

 

Vi krevjar sosialfagleg autorisasjon til barnevernspedagogar, sosionomar og velferdsviterar 

no. Autorisasjon vil stimulere til fagleg identitet og sette fokus på kvalitet og utvikling i 

yrkesutøvinga. Med autorisasjon vil personar som opptrer uforsvarlig i si yrkesutøving kunne 

miste sin autorisasjon og retten til å praktisera.  

  

  

5.2 Utvikling i offentlig sektor  

 

Ein sterk offentleg sektor er sentralt for å ivareta våre brukarar sine behov. Det er viktig at 

utdanningane våre er i takt med den utviklinga og endringa som skjer i offentleg sektor, slik at 

kompetansekravet vi møter i yrkeslivet samsvarar med den kunnskap og dei ferdighetene 

studentane har erverva gjennom utdanninga. Utdanningsinstitusjonane skal pliktast til å vera 

oppdaterte på kompetansekravet studentane møter i yrkeslivet. 

  

  

5.3 Utvikling i privat sektor  

 

Ideelle private aktørar er viktige leverandører av velferdstenester. Eit godt samarbeid mellom 

offentleg og privat sektor er sentralt for å sørgje for eit godt og mangfaldig tenestetilbod til 

våre brukarar.  

 

FO-Studentane er imot kommersielle private aktørar som tar ut profitt gjennom å drive 

velferdstenester. Dette rammar ikkje berre brukarane, men også arbeidsvilkåra til dei tilsette.  

  

  

5.4 Arbeidslivsrettigheiter  

 

Utdanning skal lønne seg. Utdanning og kompetanse utover bachelorgrad må gi lønnsmessig 

uttelling. Alle faglærte bør også få lønnsstigning under utdanning på lik linje med ufaglærte.    
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Studiestadene må informere studentane om kva rettigheiter dei har når dei skal ut i 

arbeidslivet. 

 

  

6. Feminisme 

 

6.1 Likelønn  

 

FO-Studentane ynskjer eit samfunn der alle har like moglegheiter til å leve frie liv, uavhengig 

av sitt kjønn. Forskjellsbehandling og undertrykking av kvinner er fortsatt eit 

samfunnsproblem, spesielt i arbeidslivet. Kvinner tener framleis mindre enn menn, og kvinner 

vel oftare enn menn, yrker innan helse og omsorg med lite omdømme og lav lønn. Sjølv der 

kvinner og menn har likt utdanningsnivå eller same utdanning, tener kvinner mindre. FO-

Studentane krevjar lik lønn for likt arbeid.  

  

  

6.2 Deltid  

 

Vi ser ein aukande del deltidsstillingar og kvinner som jobbar deltid. FO-studentane meiner at 

reell likestilling mellom kvinner og menn ikkje eksisterer utan økonomisk sjølvstende. I 

likestillingsarbeidet er det difor viktig å gi alle rett til heiltidsstillingar. FO-Studentane krevjar 

lovfesta rett til heiltid. 

 

  

6.3 Kvinnepolitisk utval (KpU)  

 

FO-studentane meiner at det er behov for større fokus på arbeidet for likestilling. Det er 

særleg behov for meir målretta arbeid i sakene om likelønn, mangfald blant sosialarbeidarar, 

ufrivillig deltid og kvinner i leiarstillingar. Vi ynskjer at det opprettast eit kvinnepolitisk utval 

i FO som har særleg ansvar for å jobbe for FOs kvinnepolitiske kampsaker. Vi ynskjer at FO-

studentane skal ha representantar i utvalet. 
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6.4 Rekruttering og motivering av fleire kvinner til leiarstillingar  

 

Svært få verksemder har målsetjingar og verkemiddel for å auke kvinneandelen blant leiarar 

og styremedlem. FO-studentane ser viktigheita av at kvinner blir sett, kjem i posisjon og får 

moglegheit til å bruke og vidareutvikla sin kompetanse. FO-Studentane støttar tiltak som tar 

sikte på å auke kvinneandelen blant leiarar og styremedlem.  

 

  

6.5 Rekruttering av menn til våre utdanningar  

 

FO-Studentane meiner at det er viktig at våre utdanningar speglar befolkninga. Sidan sin 

oppstart har utdanningane hatt ei stor overvekt av kvinner. Det er difor viktig å fokusere på 

rekruttering av menn til våre utdanningar. 

  

  

 

6.6 Kroppspress  

 

Kroppspress er ein medverkande årsak til dårlig psykisk helse blant barn og unge. FO-

studentane meiner at det er urettferdig at mange følar på ein forventning om at kroppen deira 

burde sjå ut på en spesiell måte, og at ein følar seg målt på utsjåande framfor andre kvalitetar. 

Born og unge møter forventningar til korleis dei skal sjå ut gjennom blant anna reklame og 

sosiale medium. FO-Studentane ynskjer å forby seksualisert reklame og reklame for 

kosmetisk kirurgi. FO-Studentane meiner også at retusjert reklame skal merkast. FO-

Studentane ynskjer også å fremme ulike kroppstypar. 

  

  

6.7 LHBTQI-personars rettigheiter  

 

FO-Studentane meiner at alle menneske skal ha fridom til å vera den dei vil og elske den dei 

vil utan å utsettast for trakassering, diskriminering og fare. FO-Studentane vil arbeide for auka 

kompetanse om seksuelle orienteringar og kjønnsuttrykk i våre studium og i tenestene der 
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våre profesjonar er representert. FO-Studentane meiner at økt kompetanse i barnehagar, 

grunnskulen og forvaltninga er nødvendig for å sikra gode møter mellom brukar og 

profesjonsutøvar.   

 

FO-Studentane ynskjer ein tredje juridisk kjønnskategori. FO-Studentane vil arbeide for at 

FOs medlemsregister innførar ein tredje kjønnskategori.   

  

Kampen for LHBTQI-personar sine rettigheiter er ikkje er over. FO-Studentane meiner at 

homofile menn skal få mogligheit til å bli blodgjevar på lik linje med heterofile. FO-

Studentane meiner at Norge har eit særskilt ansvar for å innvilga asyl til LHBTQI-personer 

som risikerer forfølging og avrette i eiget heimland på bakgrunn av sin legning og identitet.  

  

 

 

7. Asyl- og flyktningpolitikk 

  

7.1 Integrering  

 

Sosiale fellesskap, arbeid og deltaking i samfunnet er sentralt for å skape integrering. 

Barnehagar, skular og arbeidsplassar er viktige integreringsarenaer. FO-Studentane meiner at 

flyktningar sin tilgang til desse integreringsarenaane fordrar kunnskap om rettigheiter og 

pliktar i det norske samfunnet. FO-Studentane meiner at flyktningar må få tilbod om 

språkopplæring, og gjevast kunnskap om det norske samfunnet.   

 

FO-Studentane meiner at flyktningar med utdanning frå heimlandet i større grad må få ta i 

bruk si utdanning i Noreg. Flyktningar må gjevas mogligheit til å ta kurs, delta i 

kompetansehevande tiltak eller gjennomføra eksamen for aktuelle utdanningar dersom det er 

manglar ved utdanninga som hindrar de i å få arbeid med si utdanning i Noreg. FO-

Studentane meiner at denne kompetansehevinga må vera offentleg finansiert.  
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7.2 Einslege mindreårige asylsøkarar  

 

Born som kjem åleine til Noreg for å søkje asyl, er ei sårbar gruppe med behov for vern og 

omsorg. FO-Studentane meiner at barnevernet skal ha ansvar for alle einslege mindreårige 

asylsøkarar for å sikra dei den omsorga og oppfølginga dei har behov for.    

 

FO-Studentane er imot opprettinga av eigne omsorgssenter for einslege mindreårige 

asylsøkarar i heimlanda. Dersom einslege mindreårige asylsøkarar skal returnerast til sitt 

heimland, må det vera avklart at barnet har foreldre eller andre omsorgspersonar som kan og 

ynskjer å gi barnet omsorg.  

  

  

7.3 Klimaflyktningar  

 

FN anslår at det vil vera 150 millionar klimaflyktningar innan 2050. Klimaendringane vil føre 

til at fleire menneske må flykta frå naturkatastrofar, flom og tørke. FO-Studentane meiner at 

Noreg må ta sitt ansvar for å redusera sine klimautslepp, i tråd med Paris-avtalen. FO-

Studentane meiner at Noreg har eit særskilt ansvar for å ta imot klimaflyktningar.  

  

 

8. Miljøpolitikk 

  

8.1 Plastforureining  

 

Plastforureining har over fleire tiår forårsaka ei miljømessig global katastrofe for menneske 

og dyreliv. Fleire land har tatt til ordet for å eliminera bruk av unødvendig plast. No må også 

Noreg ta ansvar. FO-Studentane meiner at den norske stat må sei nei til produksjon og sal av 

eingongsplast, samt forby sal og import av produkt som inneheld mikroplast. Produsentar av 

klimavennlege og plastfrie produkt må gjevast statlege tilskot.   
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8.2 Fornybar energi  

 

Noreg har oppnådd eit velstandsnivå me i stor grad kan takke olja for. Olje- og gassutvinning 

medfører auka klimagassutslepp. FO-Studentane ynskjer eit nullutsleppssamfunn. FO-

Studentane meiner at ei nedtrapping av olje- og gassutvinninga må starta no, og at me må 

satsa meir på fornybar energi. 

  

  

8.3 Matsvinn og matproduksjon  

 

I Norge kastar me årleg fleire hundre tusen tonn med mat som kunne blitt spist. Samtidig er 

tilgangen på mat ujamt fordelt innover i land og mellom land. FO-Studentane meoner at ein 

solidarisk og bærekraftig tilnærming til mat og matproduksjon fordrar at overskotsmat 

donerast til dyrefôr, seljast billig i butikk eller donerast til velgjerande organisasjonar som 

sørgjer for matutlevering til dei mest sårbare i samfunnet. Lokal matproduksjon må 

subsidierast i større grad for å redusera klimagassutslepp som konsekvens av import av 

matvarer. 

 

 

8.4 Grønare samfunn  

 

Grønare samfunn fordrar grøne transportmogligheiter og ivaretaking av essensielle 

naturressursar. FO-Studentane meiner at det må satsast meir på kollektiv transport, irekna 

statlege tilskot til denne næringa. Det må bli enklare og billigare for menneske å velje 

klimavennleg transport, også i distrikta. 

 

FO-Studentane meiner at grønare samfunn innbefatter moglegheita for å kunne kjeldesortere. 

Det handlar om å sikre gjenbruk og forhindre miljøbelastande produksjon av nye produkt. 

Moglegheita for å kunne kjeldesortere skal vera tilgjengeleg for alle samfunnsborgarar.  
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9. Solidaritet 

  

9.1 Eit solidarisk grunnsyn  

 

FO-Studentane har eit solidarisk grunnsyn som byggjer på humanistiske og demokratiske 

verdiar. Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe menneske som har behov for hjelp, for å sikra 

verdige levekår og livskvalitet. Sentralt i vårt arbeid står solidaritet med utsette grupper, kamp 

mot fattigdom og arbeid for sosial rettferdighet.  

 

  

9.2 Fagforeiningssolidaritet  

 

FO-studentane meiner det er viktig å vise solidaritet med andre fagforeiningar både i inn- og 

utland. FO-Studentane arbeider aktivt mot alle formar for fagforeiningsknusing.   

  

  

9.3 Vest-Sahara  

 

FO-Studentane støttar saharawiene i sin fredelige frigjøringskamp. FO-Studentane meiner det 

er på høg tid at saharawiene får innfridd sin legitime rett til uavhengighet frå marokkansk 

okkupasjon.   

 

Det skal ikkje lønne seg å okkupere andre sine territorium eller land, og det er viktig at det 

internasjonale samfunn reagerer mot grove overgrep mot menneskerettighetane og 

folkeretten.    

 

Norske myndigheiter må difor sette tydelege krav overfor okkupasjonsmakta Marokko. FO- 

Studentane meiner at Noreg også må stille krav til Marokkos nærmaste allierte – særleg 

Frankrike og EU – som er direkte med på å sabotere fredsprosessen og menneskerettigheitene 

i territoriet. 
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9.4 Palestina  

 

FO-Studentane støttar palestinarane sin kamp for fridom. Noreg og FNs generalforsamling må 

anerkjenne Palestina som eigen stat. Internasjonale resolusjonar må respekterast og 

flyktningar frå konfliktane i området må sikrast rett til kompensasjon. Apartheidmuren må 

rivast og ulovlege busettingar på Vestbredden må fjernast. Import av krigsmateriell frå Israel 

forbys, og Noreg må krevjast garanti for at krigsmateriell som eksporterast til andre land ikkje 

vidareseljast til Israel.  

  

  

 

 

9.5 Syria  

 

Krigen i Syria har gått føre seg i fleire år, ført til store materielle øydeleggingar og sendt 

enorme mengder menneske på flukt. FO-Studentane støttar fredelige forhandlingar og ynskjer 

slutt på menneskerettsbrot og krigshandlingar. Dette vil gjere det mogleg å starte gjenreising 

av landet.  

 


