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Høringsuttalelse

Ny antirasistisk ungdomsorganisasjon

”En ny antirasistisk
ungdomsorganisasjon må
fremstå som en sentral
samfunnsaktør”
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Høringsuttalelse

Ny antirasistisk ungdomsorganisasjon
Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å komme med innspill til
arbeidet med ny antirasistisk ungdomsorganisasjon.

Hovedmomenter til høringen
Basert på høringsteksten som ble sendt ut har NSO innspill på følgende spørsmål som ble
stilt:
Behovet for ny antirasistisk ungdomsorganisasjon
NSO ser at en slik ny organisasjon kan være nyttig i samfunnsbildet, og muligens også i
vårt arbeid. Som det kommer frem i invitasjonen til høringen vil det være viktig at en ny
organisasjon kan være med å sette viktige saker på dagsorden, i tillegg til å være med å
komme med tilbakemelding til de politiske partiene på den politikken som føres i dag. Dette
gjør en ny organisasjon blant annet gjennom å løfte frem og starte debatter.
Funksjonen til en ny organisasjon
Det vil være viktig å fokusere på at en ny organisasjon må bygge seg opp som en viktig
samfunnsaktør som tør og sette saker på dagsorden. Det vil her også være viktig å bygge
opp et godt samarbeid med andre lignende organisasjoner.
NSO ønsker at en ny antirasistisk ungdomsorganisasjon skal ha en utadrettet funksjon,
basert på kampanjer og opplysningsarbeid omkring utfordringer knyttet om mot rasisme og
diskriminering. Det vil også være ønskelig at den nye organisasjonen kan agere som
rådgivende organ for ungdoms- og studentorganisajoner.
Samarbeid med NSO
NSO ønsker å samarbeide med ny organisasjon, da vi ser for oss at denne organisasjonen
vil rette seg mot ungdom i alle aldre, også studenter. NSO ønsker ikke at det settes en øvre
aldersgrense for den nye organisasjonen. Dette vil kunne ekskludere mange av studentene
vi representerer, og dermed gjøre samarbeid mellom NSO og organisasjonen mindre
aktuelt.
Det er flere arbeidsområder som kan nevnes der samarbeid vil kunne anses for å være
aktuelt. Dette gjelder blant annet på spørsmål som går på mangfold i akademia. Vi har her
samarbeidet noe med Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA). Da disse er tilknyttet til
studiemiljøet ved Universitetet i Oslo, er det ønskelig å ha tilsvarende organisasjoner å
samarbeidet med. At en ny antirasistisk ungdomsorganisasjon er landsomfattende vil derfor
være å se på som positivt. Områder hvor samarbeid også er aktuelt vil være innen
rekruttering til studentpolitikk og andre samfunnspolitiske organisasjoner.
Angående NSOs arbeid kan det og nevnes at vi fremover blant annet vil jobbe med lage en
likestillingspolitisk plattform. Her kan det også være aktuelt å få innspill fra en ny
organisasjon til hvilke områder som bør inkluderes her.
Når det kommer til samarbeid med andre, bør den nye organisasjonen se på muligheten for
å knytte kontakter med foreninger for internasjonale studenter og minoritetsgrupper ved
utdanningsinstitusjoner i Norge.
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Navneforslag
I forbindelse med navneforslag til den nye organisasjonen har ikke NSO noen tanker om
hva dette bør være. Vi mener likevel det er viktig at man lager et navn som gjenspeiler hva
organisasjonen er og dens virke. Man bør også velge et navn som gjør at man skiller seg ut
fra lignende organisasjoner. På lik linje bør det være et navn som fungerer like godt på
både bokmål og nynorsk. Det vil også være hensiktsmessig å ha et kort navn.
Bidrag til organisasjonen
NSO er selv en relativt ung organisasjon, og har kun eksistert i ett år. Med bakgrunn i dette
er det fremdeles mye organisasjonsbygging som gjenstår for egen del, og vi vil derfor ikke
ha mye tid til å bidra til utviklingen av den nye organisasjonen.
Samtidig er det viktig for oss å fremheve at vi kan være behjelpelige med å komme i kontakt
med andre organisasjoner. Vi oppfordrer her den nye organisasjon til å ha kontakt med
Landsrådet for Norges barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU). De vil ha en bred
organisasjonserfaring som vil være gunstig for en ny organisasjon, blant annet vil de høyst
sannsynlig være behjelpelig med å komme i kontakt med andre lignende samfunnspolitiske
organisasjoner. I tillegg har man gjennom LNU en god aktør som kan brukes til å bygge
kompetanse i tillegg til veiledning.
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