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Det har i lengre tid vært en oppfatning i den 
offentlige debatten om at ungdom er mindre 
politisk aktive enn tidligere. Valgdeltakelsen 
blant ungdom, og befolkningen for øvrig, 
er lavere enn den var for noen tiår siden, 
og enkelte har etterlyst et større politisk 
engasjement blant ungdom. 

Forskning viser derimot at oppfatningen om 
en politisk uinteressert ungdomsgenerasjon 
ikke stemmer med virkeligheten. 
Tendensene i valgdeltakelse har snudd. Ved 
stortingsvalget i 2017 brukte 72% av 18 og 
19-åringer stemmeretten sin1. Det er en sterk 
vekst fra valget i 2009, da tilsvarende tall var 
62%. 

Forskning gir oss også noen svar på hvordan 
man kan snakke om demokrati på en 
måte som bidrar til økt engasjement og 
valgdeltakelse blant unge. Hvordan temaet 
blir omtalt er viktig. Studier fra USA tyder på 
at et positivt fokus2, som fremhever at det å 
bruke stemmeretten faktisk er normen, er 
mer effektivt enn et negativt fokus på hvor 
få som bruker stemmeretten3. Slik skapes en 
identitet som velger. Dette er erfaringer LNU 
også har gjort seg i kampanjer rettet mot 
ungdom og valg. 

Mer enn valgdeltakelse
Samtidig er det ikke bare valgdeltakelsen 
som viser at dagens ungdomsgenerasjon 
er politisk aktive. Unge er mer aktive enn 
andre aldersgrupper i de fleste former 
for politisk deltakelse. De skriver i avisa, 

er aktive i politiske organisasjoner og går 
i demonstrasjoner – i tillegg til å være 
engasjerte på digitale arenaer4. Unges 
politiske interesse ser altså ut til å styrkes, 
men den tar nye former. 

Ungdomspartiene har en sentral rolle i 
ungdomsdemokratiet. De er aktører som 
taler unges sak i det politiske landskapet, 
og sammenlignet med mange andre land 
har de norske ungdomspartiene mye 
påvirkningskraft. De har mulighet til å 
påvirke politiske prosesser i eget parti, og kan 
også sette saker på den politiske agendaen. 

Angrepene på Utøya 22. juli 2011 førte til 
en mobilisering blant ungdom. Fra 2010 
til 2011 steg antallet medlemmer i norske 
ungdomspartier med 10 000 personer. 
Tallet har holdt seg stabilt siden5. Det 
viser at norske ungdommer ikke har latt 
terrorangrepene på Utøya bringe dem 
til taushet, eller tatt fra dem troen på 
demokratiet. Tvert imot tok de i bruk 
demokratiske og fredelige former for 
engasjement som et svar på det voldelige 
angrepet. 

De politiske ungdomspartiene er en viktig 
del av ungdomsdemokratiet i Norge, men de 
er ikke de eneste. Ungdoms demokratiske 
deltakelse kommer også til uttrykk i det 
brede landskapet av ungdomsorganisasjoner 
som jobber med alt fra miljøspørsmål 
til skattepolitikk. Dette er demokratiske 
organisasjoner som setter agendaen og 

Ungdomsdemokrati  
og politisk deltakelse
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utfordrer politikerne. Det har for eksempel 
vært synlig i klimasaken, hvor organisasjoner 
som Natur og Ungdom og Miljøagentene har 
vært pådrivere for klimastreiken i Norge. 

Ungdom har en unik stemme
Hvorfor er det så viktig at ungdom blir hørt? 
Det viktigste argumentet er at demokratiet 
blir sterkere når flere får delta. Vi er 
avhengige av at mangfoldet av meninger og 
perspektiv er synlig i den offentlige debatten. 
Ungdom er ikke en homogen gruppe, men 
en 18 år gammel elev på videregående skole 
vil ha et annet perspektiv enn en 50-åring. 
Begge perspektivene er like viktige, derfor 
må også begge bli hørt.

Ungdoms deltakelse i politikken blir ofte 
redusert til å handle om det som oppfattes 
som typiske ungdomssaker. Det kan enten 
være saker som omhandler ungdom direkte, 
som skolepolitikk, eller saker mange ungdom 
engasjerer seg i, som klima og miljøpolitikk. 
All politikk påvirker ungdom, enten direkte 
eller indirekte. Derfor trenger vi at ungdoms 
perspektiv blir hørt i alle saker. En opplyst 
debatt er avhengig av at alle grupper blir 
hørt.

Over de neste sidene vil du bli kjent 
med de forskjellige ungdomspartiene i 
Norge. Her har ungdomspartiene selv 
skrevet om deres politiske ideologier. 
Disse presentasjonene kan gjerne brukes 
i samfunnsfagundervisningen som 
utgangspunkt for samtale om valg og partier. 

1 Statistisk Sentralbyrå (2017): 
https://www.ssb.no/valg/statistikker/
valgdeltakelse 

2  Gerber, A.S. & Rogers, T. (2009): 
Descriptive social norms and 
motivation to vote: Everybody’s voting 
and so should you. I: The Journal of 
Politics, vol. 71, (1). S. 178-191.

3  Bryan, C. J. et. al. (2011): Motivating 
voter turnout by invoking the self. 
Tilgjengelig fra: https://www.pnas.org/
content/108/31/12653 

4   Bergh, J. (2015): Generasjon Utøya? 
Politisk deltakelse og engasjement 
blant ungdom. I: Aardal, B. & Bergh, 
J. (Eds.) Valg og velgere- en studie av 
stortingsvalget 2013. Oslo: Cappelen 
Damm Akademiske

5    Landsrådet for Norges Barne- og 
Ungdomsorganisasjoner (2016): Ung 
Frivillighet 2018. Oslo, LNU, 2018.
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Arbeidernes 
Ungdomsfylking

AUF er Norges største ungdomsparti og har aktivitet i 
hele landet. Vi er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet. 

AUF tror på et samfunn med små forskjeller 
og store muligheter for alle. Det skal ikke 
ha noe å si hvem du forelsker deg i, hva du 
tror på eller hvor du kommer fra. Vi vil ha ei 
framtid der alle er med. Da må det viktigste i 
livet også være det viktigste i politikken.

Derfor vil vi prioritere en skole der læreren 
har tid til deg, et måltid på skolen hver 
eneste dag, klimatiltak som faktisk får ned 
klimagassutslippene og at alle skal ha en 
trygg jobb å gå til. 

For det handler om noe så viktig som vår 
felles framtid. 

Politikk handler ikke om hvite menn som 
pusher femti, men om hvordan verden skal 
se ut i framtida. Vi tror at vår generasjon 
kan gjøre en forskjell. Brexit eller 
Donald Trump som president hadde 
aldri skjedd hvis vi unge fikk bestemme.

Vi kan være de som redder verden fra 
klimakrisa. De som får alle gjennom 
skolen. De som sørger for at bussen 
går når man trenger det, og som gir 
alle like muligheter uavhengig av hvor 
mye penger foreldrene dine har på 
bankkontoen. 

Moderparti
Arbeiderpartiet
Leder
Ina Libak
Medlemmer
14 422
Lokallag
>150

AUF tror at vi løser de store oppgavene best 
i fellesskap, ikke hver for oss. Vi tror på folk i 
Norge.

Sammen kan vi skape nye grønne 
jobber og holde folk i arbeid, 
og sammen skal vi få ned 
klimagassutslippene. Uansett 
hvem du er, skal du ha 
frihet og mulighet 
til å leve det livet 
du ønsker. Det 
handler om 
vår felles 
framtid. 
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Fremskrittspartiets 
Ungdom
Vi jobber for lavere skatter og avgifter, mer valgfrihet i 
skolen og en streng- og ansvarlig innvandringspolitikk. 
Vi tror på frihet under ansvar, og mener individet skal 
bestemme mest mulig over seg selv.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er et 
liberalistisk ungdomsparti. Det betyr at 
utgangspunktet for all vår politikk er at de 
som bor i Norge skal bestemme mest mulig 
over sitt eget liv. Dette kommer til uttrykk på 
alle områder av vår politikk.

Vi ønsker mer valgfrihet i skolen fordi vi 
mener elever skal bestemme mer over 

egen skolehverdag. På studiespesialisering 
ønsker vi å gjøre tredjespråk og sidemål 

valgfritt, innføre medisin og ingeniørfag 
som valgfag, og ha eksamen før 

russetiden. For yrkesfag vil vi fjerne 
arbeidsgiveravgiften, øke lærlingtilskuddet 
og fjerne unødvendig teori.

Vi ønsker lavere skatter og avgifter fordi folk 
flest i størst mulig grad skal få bestemme 
over egen økonomi. Vi mener det er galt at 
staten skal ta over halvparten av pengene 
folk tjener. Konkret ønsker vi å redusere 
inntektsskatten, øke frikortgrensen og 
redusere alt av avgifter.

Vi ønsker en strengere innvandringspolitikk, 
så vi kan hjelpe enda flere i nærområdene 
ved krigsherjede områder. FpU er opptatt av 
å hjelpe flest mulig mennesker, og det gjør 
vi ikke gjennom at Norge tar imot et fåtall 
av flyktninger, men ved å hjelpe dem der de 
er. De som derimot kommer til Norge må 
integreres skikkelig, slik at de lærer norsk og 
kan jobbe.

FpU ønsker at enkeltmennesket skal lykkes. 
Det gjelder uavhengig om det er snakk om 
skole, formue eller ellers i livet. Det sentrale 
er at det skal være opp til individet hvordan 
deres liv skal se ut, uten at politikerne 
gjør det vanskeligere. Skatten skal ned, og 
humøret skal opp.

Moderparti
Fremskrittspartiet (FrP)
Formann
Bjørn-Kristian Svendsrud
Medlemmer
2000
Lokallag
60
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Grønn Ungdom
Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. 
Vi jobber hver dag med å gjøre Norge mer klimavennlig 
og verden mer rettferdig. Grønn Ungdom kjemper for at 
Norge tar ansvar i vår tids største utfordring, og begynner å 
behandle klimakrisen som den krisen den er.

Grønn Ungdom (GU) kjemper for at Norge 
tar ansvar i vår tids største utfordring, og 
begynner å behandle klimakrisen som den 
krisen den er. Skal vår generasjon ha en trygg 
framtid å gå til, må politikerne ta ansvar. Vi 
må slutte å pumpe opp olje, og vi må kutte 
utslipp veldig fort. Det må skje nå!

Vi kjemper for et medmenneskelig samfunn 
i økologisk balanse. Høyre- og venstresiden 
er uenige om mye, men er like tafatte i møtet 
med klima- og naturkrisen, og fremmer en 
egoistisk og handlingsfattig politikk. Naturen 
ødelegges, klimaet endres, og dette fører til 

at folk må flykte, sulte og dø i andre land. Vi 
må begynne å ta innover oss at forbruket vårt 
er med på å gjøre verden til et verre sted.

Grønn Ungdom er en 
rettferdighetsbevegelse. For oss handler det 
om å ta vare på omgivelsene våre, sørge for at 
verdiene i samfunnet fordeles jevnt, at dyra 
våre har det bra, og at vi ikke opprettholder 
strukturer i verden som tråkker på fattige 
mennesker i andre land. Verden kan bli 
bedre, det er bare å ha mot og vilje til å gjøre 
det. Vi må redde verden fra klimakrisen,  
og vi må gjøre det nå!

Moderparti
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Talspersoner
Teodor Bruu og Hulda Holtvedt
Medlemmer
1900
Lokallag
I alle fylker
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Kristelig Folkepartis 
Ungdom

KrFU er et kristendemokratisk parti. Den 
kristendemokratiske ideologien er sosial og verdiorientert. 

På den klassiske venstre-høyre-aksen ligger vi i sentrum.

KrFUs politikk har tre styrende grunnpilarer: 
menneskeverd, nestekjærlighet og 
forvalteransvar. I menneskeverdet ligger det 
at alle mennesker er like mye verdt, uansett 
egenskaper. Vi mener ethvert menneske har 
en uendelig, ukrenkelig verdi. Derfor er vi for 
eksempel mot aktiv dødshjelp.

I nestekjærligheten ligger en moralsk 
forpliktelse til å hjelpe også andre 
mennesker enn oss selv, i Norge og i verden. 
Derfor ønsker vi for eksempel å ta imot flere 
kvoteflyktninger til Norge. 68,5 millioner 
mennesker er i dag på flukt. Det er flere enn 
noensinne, og vi mener vi må hjelpe så mye 
vi kan.

I forvalteransvaret ligger ansvaret for å ta 
vare på jorden og gi den videre til neste 
generasjon i bedre stand enn vi selv fikk 
den. Det ligger ogaå et ansvar for å ivareta 
andre ressurser, blant annet å føre en 

ansvarlig økonomisk politikk, og ikke bruke 
opp verdiene som burde være igjen til neste 
generasjon.

I tillegg til de tre grunnpilarene har KrFU 
noen styrende prinsipper. Det første er det 
ikke-materialistiske mennesket, altså at det 
finnes andre viktige aspekter for mennesket 
enn det materielle. Dette kan være vennskap, 
familie, religion, og så videre.

Det andre er subsidiaritet. Det betyr at 
beslutninger skal tas så nært den berørte 
part som mulig. I det ligger det for eksempel 
å gi familien så mye valgfrihet som mulig, 
og at staten ikke skal bestemme hva som er 
best for dem.

Det siste er solidaritet. Vi mener vi har et 
ansvar utover oss selv, og at vi er solidarisk 
forpliktet til å hjelpe andre mennesker – også 
de som ikke står oss nært. 

Moderparti
Kristelig Folkeparti (KrF)
Leder
Martine Tønnessen
Medlemmer
1430 
Fylkes-/lokallag
22/12
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Rød Ungdom (RU) er 
ungdomsorganisasjonen til Rødt. Vi 
organiserer ungdom for å forandre Norge og 
verden, ikke kun for å stemme i valgår. Rød 
Ungdom jobber for en verden fri for klima og 
miljø-ødeleggelser, krig og undertrykking på 
bakgrunn av kjønn, legning, funksjonsevne, 
etnisitet eller klassebakgrunn. Rød Ungdom 
jobber for en leksefri skole, uten eksamen, 
lovfesta rett til lærlingplass og økt stipend.

Forskjells-Norge styrkes dag for dag av 
kapitalismen, som har skyld i at ressurser 
og penger samles på færre hender. 
Samtidig vokser 100.000 barn opp i 
fattigdom. Vi mener kapitalismen begrenser 
mennesker fra å skape en bedre verden, når 
klimaprofittørenes ønske om økt profitt til de 
få, settes over mennesker og naturens behov.

Kapitalismen er udemokratisk. I dag tas de 
viktige økonomiske avgjørelsene i lukkede 
styrerom, og arbeidsfolk som skaper verdier 
på arbeidsplassene sitter igjen med mindre 
makt og penger.

Rød Ungdom vil ha en demokratisk 
revolusjon for å erstatte kapitalismen med 
sosialisme. I et slikt samfunn vil de viktigste 
beslutningene tas i fellesskap, og vanlige 
arbeidsfolk vil styre hele samfunnet – også 
økonomien. På sikt ønsker vi at sosialismen 
skal utvikle seg til å bli et klasseløst samfunn 

Rød Ungdom
Rød Ungdom er en revolusjonær organisasjon som 
organiserer ungdom til kamp for et bedre samfunn 

for alle. I Rød Ungdom jobber en for sakene sine ved å 
aksjonere, demonstrere, gå til streik og mye mer. 

Moderparti
Rødt (R)
Leder
Tobias Drevland Lund
Medlemmer
750
Lokallag
30

hvor de viktigste beslutningene tas i 
fellesskap, og hvor man gir etter evne og får 
etter behov.

Rød Ungdom er en feministisk organisasjon. 
Fra vi blir født blir vi påvirket av strukturer i 
samfunnet som plasserer oss i kjønnsroller. 
Kjønnsroller undertrykker både gutter 
og jenter, men det er jenter som kommer 
verst ut. Kvinner har globalt langt mindre 
makt og innflytelse enn menn. 
De tjener 87% av det menn 
tjener, og er i større grad utsatt 
for både skjønnhetspress 
og voldtekt. Vi ønsker et 
samfunn hvor kvinner tar 
den plassen de fortjener 
og hvor mennesker ikke 
lar kjønnsroller begrense 
dem.
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Politikken vår er basert på tre grunnidear om 
forvaltning, likeverd og samhald.

Vi som lever i dag har ingen rett til å 
øydelegge våre etterkomarars moglegheit 
til å leve gode liv på Jorda. Vi må så, kultivere 
og hauste våre ressursar på ein økologisk 

Senterungdomen
Senterungdomen vil byggje samfunnet nedanfrå. 
Vi kjempar for eit samfunn med frie, sjølvstendige 
menneske som har tru på eigne evner og tek ansvar 
for sitt eige liv, for fellesskapet og for natur og miljø.

Moderparti
Senterpartiet (Sp)
Leiar
Ada Arnstad
Medlemmar
1883
Lokallag
71

bærekraftig måte, akkurat slik våre forfedrar 
gjorde før oss. Vi har eit ansvar for å forvalte 
oss sjølv, våre medmenneske, vår kultur og 
naturen rundt oss.

Vårt ideologiske utgangspunkt er mennesket. 
Samfunnets rikaste ressurs er menneskets 
mangfald. Vi har alle ein rett til å utvikle 
og utfalde oss som vi sjølv vil, samstundes 
som vi har eit felles ansvar for å sikre andre 
menneske dei same fridomane. Vi skal ha eit 
samfunn som gir rom for heile mennesket, 
eit individ som er ukrenkeleg i harmoni med 
fellesskap og omgjevnadar.

Eit menneske er ikkje menneske utan å 
kjenne samhald og tilhøyrsle til andre 
menneske. Dette fellesskapet skal stille krav 
til kvart einskild menneske, og mennesket 
skal kunne dra nytte av fellesskapet. 
Senterungdomen har trua på eit samfunn 
der vi ikkje er oss sjølv nok. Vi skal bry oss 
om våre medmenneske. Vi skal respektere 
einskildmenneskets individuelle val, men 
ikkje tolerere urett mot korkje fellesskap 
eller einskildindivid. Både materielle og 
ikkje-materielle verdiar skal delast. Dette er 
ein føresetnad for eit fellesskap som fremjar 
likeverd og fordeling.
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Selv om vi har nok mat i verden går millioner 
av mennesker sultne. Verdens 26 rikeste 
personer eier like mye som halvparten av 
verdens befolkning. Også i Norge blir de 
rikeste rikere mens alle andre får mindre. 
Men verden trenger ikke være urettferdig. 
Sosialistisk Ungdom kjemper for et rettferdig 
samfunn hvor alle har like muligheter og mer 
makt over egne liv.

Sosialistisk Ungdom kjemper for en 
rettferdig skole som ser hver enkelt elev. 
Dagens skolepolitikk skaper demotiverte 
elever som ikke får vise hva de er gode på. 
Derfor jobber vi for å fjerne fraværsgrensa, 
og for å få et nytt opptakssystem for høyere 
utdanning som vektlegger relevante 
karakterer. Vi ønsker også å fjerne eksamen – 
fem timer i en svett gymsal skal ikke telle like 
mye som hele årets arbeidsinnsats.

Vi mener at klimakrisen er vår tids største 
utfordring, og at politikerne ikke tar nok 
ansvar for fremtiden. Skal vi løse klimakrisen 

må vi tenke nytt og satse på fremtidens 
løsninger. Derfor jobber SU for at det skal 
skapes hundre tusen nye klimajobber i 
Norge, og for at det ikke skal åpnes nye 
områder for oljeboring. Samtidig ønsker vi 
å sikre gratis kollektivtrafikk for ungdom og 
studenter. 

Sosialistisk Ungdom er feminister og tar 
jenters frihet og trygghet på alvor. I dag er 
«hore» og «homo» blant de mest brukte 
skjellsordene i skolen. Mer enn én av fem 
jenter på videregående skole har blitt befølt 
seksuelt mot deres vilje. 

Selv etter #MeToo blir det gjort for lite for å 
forebygge seksuell trakassering. Vi mener 
det er behov for bedre seksualundervisning 
i skolen, med fokus på samtykke og 
grensesetting. Dagens undervisning er klein, 
mangelfull og gammeldags. Vi ønsker også 
en handlingsplan mot seksuell trakassering 
i skolen, og at alle jenter skal få tilbud om 
feministisk selvforsvarskurs.

Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Ungdom (SU) kjemper for at alle skal ha de samme 
mulighetene i livet, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og 
inntekt. Slik er det ikke i dag.

Moderparti
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Leder
Andreas Sjalg Unneland
Medlemmer
1100
Lokallag
51



13

Unge Høyre er et liberalkonservativt 
ungdomsparti. Det vil si at vi mener det 
finnes grenser for politikk, og at politikere 
må huske at alle mennesker er ulike. Derfor 
må politikken legge til rette for mest mulig 
frihet for den enkelte. Ingen er like flinke i alt, 
og alle lærer forskjellig. Vi mener at det skal 
være lov til å lykkes, men også lov til å feile. 

Unge Høyre vil ha en skole som er tilpasset 
hver enkelt elev, fordi alle elever er 
forskjellige. Vi skal heie frem og satse på 
elever som er flinke, samtidig som vi skal 
hjelpe de som faller fra og trenger litt ekstra 
hjelp. For å få verdens beste skole trenger vi 
verdens beste lærere. Derfor er det viktig å 
fortsette med videre- og etterutdanning av 
lærere.

Vi er verdens fineste generasjon, men vi 
er også en generasjon som møter krav og 

forventninger hele tiden. Selv om noen klarer 
dette stresset og presset fint, er det noen 
som ikke gjør det. Og det er helt greit, det er 
menneskelig å feile. Vi trenger lærere som 
ser alle, helsesøstre på alle skoler med åpen 
dør, og livsmestring som fag i skolen.

Klima- og miljøkrisen er vår tids største 
utfordring, samtidig som det er vår tids 
største mulighet. Vi redder ikke klima på 
tross av ny teknologi, men på grunn av ny 
teknologi. Vi har funnet opp vaksiner som 
redder millioner av liv, vi har flydd til månen, 
og vi kan sende snaps til folk på andre siden 
av kloden. Vi må stoppe utslippene, ikke 
utviklingen.

Unge Høyre tror på mer internasjonalt 
samarbeid, ikke mindre. Når Donald Trump 
vil bygge murer, vil vi bygge broer. Derfor vil vi 
at Norge skal bli medlem i EU. 

Unge Høyre
Unge Høyre vil ha et samfunn basert på mangfold og 

toleranse, med størst mulig frihet for enkeltmennesket. 
Et samfunn hvor alle har en ukrenkelig egenverdi, 

ansvar for eget liv, og hvor det er lov til å lykkes. 

Moderparti
Høyre (H)
Leder
Sandra Bruflot
Medlemmer
Rundt 4000
Lokallag
167
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Kjernen i Unge Venstres (UV) politikk er at 
hvert menneske bør bestemme over sitt eget 
liv. Alle skal ha frihet til å gjøre det de vil, så 
lenge de ikke skader andre. Vi vil gi alle elever 
frihet til å velge hvilken skole de skal gå på og 
til å forme sin egen fremtid.

Frihet for den enkelte handler om frihet til 
å velge, men det handler også om frihet fra 
at andre bryter dine rettigheter. Derfor er vi 
opptatt av å verne om menneskerettighetene 
og ytringsfriheten, beskytte individet 
fra tvang og overgrep, og begrense 
overvåkningen i samfunnet.

Valgene vi tar i dag kommer til å påvirke 
menneskene som lever i fremtiden. Hvis 
klimaendringene ikke stopper opp, blir det 

vanskelig å se for seg en verden med like 
mange muligheter og friheter for de som 
kommer etter oss. Unge Venstre vil sikre 
friheten til fremtidige generasjoner.  
Derfor ønsker vi oss et Norge som går i 
en grønn retning med en sterk klima- og 
miljøpolitikk.

Verden er urettferdig. I møte med grov 
urettferdighet vektlegger vi raushet, 
solidaritet og medmenneskelighet. Vi 
kjemper for friheten til de svakeste i 
samfunnet, og mener vi har et ansvar for 
å hjelpe de som trenger det. Unge Venstre 
vil ta imot flere flyktninger, sikre bedre 
rusomsorg og bekjempe barnefattigdom. 
Alle mennesker fortjener verdighet, omsorg 
og frihet.

Unge Venstre
Unge Venstre er Norges liberale ungdomsparti. Vi vil skape 
frihet og muligheter for alle, samtidig som vi tar vare på 
miljøet og de som faller utenfor.

Moderparti
Venstre (V)
Leder
Sondre Hansmark
Medlemmer
1054
Lokallag
52
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Brosjyren er utarbeidet av Landsrådet for  
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Tekst og bakgrunnsinformasjon om ungdomspartiene 
 er skrevet av ungdomspartiene selv.

Bilder: 
Side 4/5: Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk FKF) (Wikipedia Commons) 

Side 6/7:  GangerRolf (Wikipedia Commons)    
Side 8/9: Lena Rustan Fidjestad/LNU 

Side 12/13: Berardo62 (Wikipedia Commons)
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