
Vedlegg I 

Innkomne resolusjoner fra fylkeslag og medlemmer 
 
Stans kastinga av fullgod mat! 
Dramafag inn i grunnskolen 
Samfunn og livsstil – Grønn Ungdoms invitasjon til et rausere Norge. 
Berekraftig og miljøvennleg landbruksproduksjon  
Nedlegging av verneplikt og fridom til å velje fredsteneste 
Gratis kollektivtransport. 
Borgerlønn. 
Levende bygder 
Friluftsliv inn i skolen 
Førstehjelp inn i skolen 
Tog, en del av løsninga 
 
Stans kastinga av fullgod mat! 
Nok er nok. Matkjedene kaster omkring 50 000 tonn fullgod mat i året. Sløseriet er uetisk 
og ulønnsomt for samfunnet, og fører til store unødvendige klimagassutslipp. Grønn 
Ungdom mener det er på tide med tiltak for å stoppe matkastinga, og å kreve at 
matvarekjedene tar ansvar for egen dumping og overinnkjøp. 
 
I Norge kastes det 50 000 tonn god og næringsrik mat fra norske dagligvarebutikker. Det meste 
er fullgod kvatitetsmat i originalinnpakningen. Mat som nærmer seg datostemplinga, eller frukt 
og grønt som har ligget noen dager, dumpes eller brennes fordi kunden ønsker det ferskeste 
produktet. I biogassproduksjon får man i de fleste tilfeller tilbake under 1% av energien brukt i 
matproduksjonen tilbake i biogass. Samtidig regner man med at over én tredel av all maten som 
produseres, blir kastet. Det betyr store klimagassutslipp både i Norge og i land som vi 
importerer fôr, mat og råvarer til matproduksjon. Mindre kasting betyr mindre produksjonbehov, 
dermed reduseres klimagassutslippene og belastningen på naturen. 
 
Avgift på matsvinn 
Grønn Ungdom mener at butikkene har et ansvar for ikke å ta inn mer mat enn de selger. Grønn 
Ungdom foreslår å innføre en avgift på all mat butikkene kaster. Avgiften kan håndheves ved at 
skattemyndighetene får innsyn i hvilke varer som tas inn, og hvilke som registeres som svinn. 
Det skal koste for kjøpmannen å brenne inne med varer. En «matsvinn-avgift» vil stimulere til 
mer nøkterne innkjøp. 
 
Matsentral, ikke søppelfylling 
I dag fins det effektive matsentraler i 15 Europeiske land, og i 10 engelske byer. Norge har lite 
matjord tilgjengelig og bør ikke være dårligere. Grønn Ungdom vil ha matsentraler i alle store 
byer i Norge. Vi foreslår at matsentralene skal drives av kommunene, og ta seg av sortering og 
trygg konservering av maten. Kjøtt og annet lett bedervelig mat kan ikke selges nær siste 
forbruksdag, og bør dypfryses i butikk før siste forbruksdag nås. 



 
Matsentralene skal samle inn fra både butikker, grossistlagre, produsenter og næringsmiddel, 
og videresende overskuddet til ideelle organisasjoner, foredlingsbedrifter, institusjoner, 
storkjøkken og alle andre som kan nytte store mengder variert mat etter behov. I følge en 
utredning gjort av bl.a Kirkens Bymisjon, fins det ingen hindringer i dagens regelverk mot 
opprettelse av effektive systemer for å hente inn overskuddsmat. Grønn Ungdom mener 
effektive matsentraler er essensielt i et moderne grønt samfunn. 
 
Maten – et felles gode og ansvar 
Grønn Ungdom mener ingen har rett til å sløse med dyrebare felles ressurser. Norge bruker 
årlig store budsjettmidler til å subsidiere matproduksjon. At en stor del av denne maten går til 
spille, er et uakseptabelt tap for samfunnet. I en verden med begrensede ressurser og alt for 
høye utslipp av klimagasser, må vi innføre ordninger som sikrer at mest mulig av maten faktisk 
blir spist. 
 
Grønn Ungdom Sogn og Fjordane 
 
Dramafag inn i grunnskolen 
Barn har allerede fra sine første leveår en fantastisk evne til å besjele gjenstander og de lager 
seg egne historier ved hjelp av teater. Dette er en kilde til lek, læring og samspill. Miljøpartiet De 
Grønne ønsker å innføre drama som et eget fag alle år i grunnskolen. Dette mener vi kan styrke 
barns læring, selvtillit og sosiale kompetanse. Ved at barna får arbeide med et fag gjennom lek 
og utfoldelse kan deres muntlige ferdigheter styrkes og barna får en ny arena for mestring. I de 
fleste andre skolefag blir det tatt i bruk mye muntlig fremføring, men elevene får liten mulighet til 
å lære dette skikkelig, og muntlige fremføringer kan bli en ubehagelig seanse som ofte ikke blir 
tatt tak i på en skikkelig måte fra skolen sin side. Elevene kan gjennom dramafag få mulighet til 
å utfolde seg kreativt, jobbe med gruppedynamikk og bli trygge på seg selv og andre 
mennesker. De vil kunne bli i bedre stand til å uttrykke seg muntlig og kroppslig, de vil få 
mulighet til å være fysisk aktive og til å skape noe sammen. Drama som fag på grunnskolen vil 
kunne gi elever med svakere skriftlige ferdigheter en reel mestringsarena, og elever som synes 
det er vanskelig å prestere muntlig vil få mulighet til å øve på dette. Muntlige ferdigheter kan 
være utrolig avgjørende i alle stadier i livet, og selvtilliten til å snakke foran en større forsamling 
er en egenskap elevene vil kunne ha god nytte av, ikke bare i en skole eller jobbsituasjon, men 
også i private og offentlige sammenhenger. Elevene vil kunne oppleve at de behøves i et 
fellesskap og at deres rolle betyr noe.  
 
Rent praktisk ønsker vi å la dramafaget være grunnet i andre fag, som historie, norsk, naturfag, 
matematikk, musikk og kunst og håndverk. Vi vil kunne kombinere mange ulike 
læringsprosesser i arbeidet med å produsere teaterforestillinger eller ved å jobbe med 
dramatisering innad i elevgruppa. For at dramafaget ikke bare skal være et ekstra fag på en 
ellers full timeplan, ønsker vi å bruke en time i uka av norskundervisningen. Denne timen skal 
være spesifikt satt av til at elevene skal jobbe i klassegruppa med å utvikle sine muntlige, 
kroppslige og kreative ferdigheter. 
 



GU Sør-Trøndelag 
 
 
Samfunn og livsstil – Grønn Ungdoms invitasjon til et rausere Norge. 
 
Samtidig som politikere flest sitter på sine høye hester og vedtar stadig eskalerende 
klimaendringer, mister folket behovet for dyptloddende forandring av syne. 
Politikerforakt og mistro til myndighetenes gjennomføringsevne skader demokratiet, og 
skadede demokratier skader miljøet. Grønn Ungdom mener at kampen mot 
klimaendringene krever personlig innsats fra alle, og at våre folkevalgte må gå foran som 
gode eksempler. Derfor inviterer vi herved statsminister Jens Stoltenberg, samt alle 
Norges partiledere, inklusive ungdomspartiene, til å bade med oss fra taket på Operaen i 
Bjørvika før stortingsvalget i september 2013. Dette for å vise at vi bryr oss tilstrekkelig 
om klimaet til å bevege oss utenfor den politiske komfortsonen som til stadighet holder 
ord og handling adskilt.   
 
I 2012 vedtok klimatoppene i Doha videreføring av dagens fossile politikk og praksis – praksis 
som beviselig vil øke gjennomsnittstemperaturen på jordkloden med 4-5 grader innen 2100. 
Konsekvensene en slik utvikling vil ha på sårbare økosystemer, biologisk mangfold og 
menneskenes livsgrunnlag beskrives av vitenskapen som katastrofale. Dette er en utvikling vi 
må stoppe! Det klarer vi bare når vårt felles ansvar for nærmiljø og naturen som helhet 
gjenspeiles i våre holdninger.  
 
Men holdning følger handling.  
 
Klimahandling må komme fra toppen, og klimahandling må komme fra grasrota. Jo kortere vei 
fra topp til grasrot, dess større handlingsrom. Grønn Ungdom jobber for et samfunn hvor skillet 
mellom politikere og mennesker utviskes, og hvor mennesker handler i tråd med situasjonens 
alvor. For at politikken skal kunne leve opp til sine ambisjoner om å bli et instrument for 
menneskenes beste, må den få et menneskelig ansikt. For at mennesker skal kunne handle i 
tråd med situasjonens alvor, må ikke situasjonens alvor maskeres av handlingslammede, 
dresskledde politikere.  
 
Som symbol på vilje til aktivt å bryte den negative trenden, og i håp om å revitalisere 
politikkfeltet, har representanter for Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom badet i havet 
ukentlig siden september 2012, for en ansvarlig klimapolitikk og et rausere samfunn. I det kalde 
vannet er alle mennesker, og skillet mellom grasrot og klimatopp opphører; slik virker badingen 
som en sårt trengt påminnelse om alt som virkelig teller her i livet - alt menneskene forvalter via 
politikken. 
 
Statsminister Jens Stoltenberg sa i sin nyttårstale at: ”Kloden trenger så desperat en avtale som 
gir håp. Vi ønsker å lede an for å få det til.” Grønn Ungdom lurer på hvor gjerne norske topp-
politikere egentlig ønsker å lede an, og gir med denne invitasjonen partilederne sjansen til å 
vise at de mener alvor, og at frykten for badetøy, saltvann og frisk luft ikke hindrer valget i 2013 



fra å bli et klimavalg, og med det startskuddet for den tverrpolitiske klimadugnaden vi så 
desperat behøver. 
 
Fra årsmøtet i Grønn Ungdom Rogaland. 
 
Berekraftig og miljøvennleg landbruksproduksjon  
 
Grønn Ungdom er positiv til ny teknologi, ressursoptimering og at arbeid kan utførast meir 
effektivt. Innan landbruket har industrialiseringa letta arbeidsdagen for mange bønder. 
Kunnskap om sprøytemiddel og kunstgjødsel har vore svært nyttig for jordbruket, og små 
mengder av desse kan i nokre tilfelle vera naudsynte. Globalt er det ein tendens til at kortsiktig 
gevinst vert prioritert framføre langsiktig avkasting og miljømessige konsekvensar. I denne 
samanhengen verkar det storskala industrialiserte landbruket svært negativt på miljø og 
artsmangfald. 
 
Insektliv er naudsynt og viktig for mange planteartar. Ufornuftig og unødig bruk av 
sprøytemiddel er skadeleg både for jordsmonn og artsmangfald, og særleg utsette er insekta. 
Somme kjemikaliar nytta i sprøyting kan også vere skadeleg for menneske. Målet må uansett 
vere å redusere bruk av giftmidlar til matproduksjon.  
 
Grønn Ungdom ynskjer eit landbruk som brukar betydeleg mindre sprøytemidlar og tek betre 
vare på stadeigen fauna og flora. Tilskot til norsk landbruk må i større grad favorisere dyrehald 
og dyrking som er berekraftig,  humant dyrehald og kraftig reduksjon i bruk av kunstgjødsel og 
andre landbruksprodukt som medfører omfattande klimagassutslepp. Økologisk landbruk må 
vere regelen heller enn unntaket og heller enn genmodifisering av plantar for å auke avkasting, 
meiner Grønn Ungdom at biodiversitet er ei tryggare løysing for å sikre høg matproduksjon. 
 
GU Hordaland 
 
Nedlegging av verneplikt og fridom til å velje fredsteneste 
 
Grønn Ungdom meiner militær verneplikt for menn er ein anakronisme som må avviklast. 
Naudsynte oppgåver må overførast til einingar som er profesjonaliserte sidan verneplikt etter 
dagens modell er sløsing med samfunnsressursar, kjønnsdiskriminerande og lite relevant . 
Sidan 2000 har 17 europeiske land avvikla verneplikta og tida er moden for at dette blir 
gjennomført også i Norge.  
 
Grønn Ungdom ynskjer at ideelle organisasjonar som utfører sosial- eller kulturarbeid, sport, 
politikk eller miljøvern i Norge og utlandet kan søke statleg tilskot for å ha frivillige 
medarbeidarar mellom 18 og 30 år for opp til eit år. Det må vere mogleg å søke om fredsteneste 
uavhengig av nasjonstilhøyrsle og ordninga kan samkøyrast med andre europeiske frivillige 
ordningar som European Voluntary Service, praksisen i Tyskland og Austerrike med Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) med fleire. Dette blir ei ny moglegheit for Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, 
Legar utan Grenser og den lokale fotball- eller rockklubben til å få utført viktig 



samfunnsskapande arbeid. Den som utfører arbeidet vil først og fremst få innsikt, 
arbeidserfaring og moglegheit til å utføre eit ideelt arbeid. 
 
Frivillig teneste skal vere honorert etter standardsatsar med pensjonsopptening og rett til 
dagpengar samt helse- og ulykkesforsikring. Det bør også vere ordningar for å gå opp til 
enkeltemne som examen philosophicum, språkfag, konflikthandtering og liknande, tilsvarande 
tilbodet i dagens verneplikt.  Tenesta bør likevel ikkje gje ekstra poeng ved opptak til universitet 
eller høgskular. Ein god struktur for tenesta må utviklast i nært samarbeid med aktuelle ideelle 
organisasjonar når det gjeld organisering, finansiering og honorering. Det er likevel essensielt at 
ei slik teneste ikkje undergrev arbeidsmarknaden. 
 
Joakim Kyrre Myklebusk 
 
Gratis kollektivtransport. 
For å skape et økologisk samfunn og en bærekraftig transportsektor er vi nødt til å satse 
hardere på kollektivtransport. Det å bevege seg fritt er en menneskerett, og det bør 
legges til rette for gratis kollektivtransport for å sikre fri ferdsel for alle.   
 
Grønn Ungdom mener at kollektivtransport skal være så enkelt og praktisk å bruke som absolutt 
mulig. Det å ta en buss eller et tog burde ikke ha noe som helst med lommeboken din å gjøre. 
Mange fnyser av et krav om gratis kollektivtransport og påpeker at kollektivtransporten har 
behov for en inntekt på samme måte som alle andre virksomheter. Dette er selvfølgelig korrekt. 
 
Det kan argumenteres for at staten både bør og kan ta regningen for kollektivtransporten på 
samme måte som den tar regningen for f.eks. sykehus og skoler i Norge. Grønn Ungdom skal 
etterstrebe en løsningsbasert og positiv politikk og med grunnlag i det vil vi dra inn 
argumentasjon for at man i det store perspektivet kan tjene på å legge til rette for at flere velger 
kollektivtransport. 
 
- Forurensing fra biler er hovedårsaken til at folk får astma. Kanskje kan staten tjene på at færre 
får astma og følgelig slipper sykemeldinger. 
 
- Mange blir skadet og drept i trafikken. Med færre biler på veiene og spesielt i byene er det 
sannsynlig at disse statistikkene blir mindre dystre og dette vil føre til positive ringvirkninger 
både sosialt og økonomisk sett. 
 
Det kan foreløpig ikke fastslås at det er mer lønnsomt å drive gratis kollektivtransport kontra 
dagens løsning, men det er en mulighet. Her må det hentes kunnskap fra prøveprosjekter og 
byer som har iverksatt denne løsningen, som Tallinn. 
 
Av hensyn til miljøet og for å skape renere, grønnere byer med lykkeligere mennesker går 
Grønn Ungdom inn for å innføre gratis kollektivtransport i Norge. 
 
GU Rogaland 



 
Borgerlønn. 
Grønn ungdoms mener at Borgerlønn er nøkelen til et grønnere og mer sosialt referdig 
samfunn. 
 
Grønn ungdom mener at de mest grunnleggende menneskerettighetene er retten til mat, klær 
og husly. Likevel er dette en trygghet ingen land i verden så langt har klart å innfri for alle sine 
innbyggere. Borgerlønn bærer i seg muligheten til å endelig gjøre slutt på denne uretten. 
 
Borgerlønn vil kunne nå de mange som faller helt utenfor samfunnets ordninger, og gi en bedre 
levestandard for dem med lave inntekter. Og vil dermed bidra effektivt til å bekjempe fattigdom. 
Borgerlønn skal og blant annet erstatte studielån, kontantstøtte og andre trygdeytelser og gi alle 
muligheten for sosial utfoldelse i samfunnet. 
 
Utbredt forskning fokuserer på ringvirkningene på andre områder i samfunnet, og viser at 
borgerlønn kan gi økt innovasjon innen kultur og miljø samtidig som det kan stimulere 
distriktene. Forhandlingmakten til arbeidere blir styrket og individet får frihet til å ta selvstendige 
valg, delta ut fra egne premisser og være selvstendig og selvrealiserende uavhengig av 
bakgrunn og kjønn. 
 
Borgerlønn vil ikke minst kunne hindre den belastningen og skammen mange opplever det er å 
motta sosialhjelp, og det å bli sendt fra kontor til kontor i det offentlige hjelpeapparatet. Og vi 
mener mennesker har en iboende trang til å bidra i, skape og delta i samfunnet. Gjennom 
lønnet arbeid, ubetalt omsorgsarbeid, prosjekter og frivillig virksomhet. Selv om alle disse 
former for aktivitet har stor verdi for samfunnet, gir de veldig forskjellig utslag på folks personlige 
økonomi, defor ønsker Grønn ungdom en borgerlønn reform, hvor det inføres en borgerlønn på 
minimum 2G. dette er stor nok til å gi en grunntrygghet å leve av, men for lavt til at de aller 
fleste vil velge å gå ut av arbeidslivet for å motta borgerlønn. 
 
Lexander Wist,  
 
Levende bygder 
 
Vi ser i dag en massiv fraflyttning fra bygdene, og at stadig flere velger å bosette seg i byen. 
70% av verdens befolkning bor innenfor bygrenser, og prosenten er ikke veldig annerledes i 
Norge. Fraflytting, dårlige tilbud til lokalbefolkningen og trang økonomi preger den norske 
landsbygda. For å gjennomføre norske klimamål er levende bygder og spredt bosetning gode 
virkemidler.  
 
Det holdningsskapende arbeidet er svært viktig for å synliggjøre det positive med et «bygdeliv». 
Det bør satses tungt på et kulturtilbud tilpasset alle i hver kommune, eller et interkommunalt 
samarbeid på kultur- og fritidstilbud der dette er nødvendig. Et kulturtilbud er essensielt for å 
skape positivitet og gjøre distriktene attraktive for unge bosettere.  
 



Bærekraftig utvikling og bygging av infrastruktur i distriktene vil legge mindre press på nasjonale, 
regionale og lokale ressurser. Økt selvforsyningsgrad, mer lokalproduserte varer og en sterk 
utvikling av norsk distriktsliv vil være naturlige følger av dette. 
 
Grønn Ungdom krever at desentralisering og synliggjøring av distriktskommuner skal 
være faktiske virkemiddel i klimakampen. Økt selvforsyning på lokale ressurser skal 
etterstrebes, og sterk utvikling av norrsk distriktsliv skal prioriteres.  
 
Anniken Wullum 
 
Friluftsliv inn i skolen 
 
Vi ser i dag at stadig færre barn og unge vet hvordan de skal håntere nødstilfeller, eller hvordan 
ferdes i skogen. Dette er en veldig uheldig utvikling. Fagene i den norske skolen i dag er sterkt 
teoretiske, og gir ikke rom for praktiske oppgaver eller praktisk gjennomkjøring. Som et resultat 
av dette dropper en stor prosentandel ut av vidregående. 
 
Friluftsliv er viktig å få med inn i skolepensum. Friluftsliv bør legges inn i faget gym, da dette er 
en annen, mer naturlig form for trening og stimuli av musklaturen. Faget gym er i dag vanskelig 
å tilpasse hver enkelt. Det vil alltid være slik at den ene som er veldig trent syns det er for lett, 
mens den som er på motsatt side av skalaen sliter med å få til noe som helst. Friluftsliv vil 
redusere omfanget av denne problemstillingen drastisk. Det kan enkelt legges opp forskellige 
turruter etter nivå, og du finner enkelt noe som passer alle. Mer friuluftsliv og praktisk læring kan 
også benyttes med fordel innen fag som naturfag, geografi og lignende. 
 
Disse tiltakene har som hensikt å minske frafallet fra videregående skole, men også å øke den 
allemenne helsen og skolegleden til barn og unge. Disse tiltakene vil ha positiv effekt på flere 
arenaer, blant annet mer aktive elever, tryggere elever og elever som vil være mer positivt 
innstilt til fag. 
 
Grønn Ungdom krever at politikerene åpne for mer  friluftsliv inn i skolen, da dette 
praktiseres i veldig varierende, og ofte minimal, grad. Det bør lovfestes et minimum antall 
utetimer pr. år i den norske grunnskolen og i videregående skole. Dette kan kan enkelt 
tilpasses kroppsøvingsfaget, og andre naturrelaterte fag som naturfag, geografi og 
lignende. 
 
Anniken Wullum 
 
Førstehjelp inn i skolen 
 
Vi ser i dag at stadig færre barn og unge vet hvordan de skal håntere nødstilfeller, eller hvordan 
gjøre enkel førstehjelp. Dette er en veldig uheldig utvikling. Fagene i den norske skolen i dag er 
sterkt teoretiske, og gir ikke rom for praktiske oppgaver eller pragktisk gjennomkjøring. Som et 
resultat av dette dropper en stor prosentandel ut av vidregående. 



 
Førstehjelp er essensielt. Ingen vet når de vil få bruk for førstehjelp, eller om de noen gang vil få 
bruk for det. Ulykker rammer alle, og da lønner det seg å være forberedt. Du kan aldri garantere 
at du aldri vil oppleve en ulykke der du vil trenge livreddende førstehjelp. Bare det å repetere 
noen enkle, men veldig effektive førstehjelpsøkter opp til 1 gang i måneden vil virke preventivt 
ved en potensiell ulykke. Det å vite hvordan du redder et liv gir en voldsom trygghet. Når du vet 
hvordan du skal reagere i en nødssituasjon, vet du også at du kan redde andre. Den mest 
verdifulle gaven du kan gi til noen er livet. La skolebarn få muligheten til å kunne gi denne 
gaven. 
 
Dette tiltaket har som hensikt å øke bevisstheten og kunnskapen rundt temaet førstehjelp blant 
skoleelever, men også å øke den allemenne helsen og skolegleden til barn og unge. Disse 
tiltakene vil ha positiv effekt på flere arenaer, blant annet mer aktive elever, tryggere elever og 
elever som vil være mer positivt innstilt til fag. 
 
Grønn Ungdom krever at det åpnes for mer førstehjelp inn i skolen, da dette praktiseres i 
veldig varierende grad. Det bør lovfestes et minimum antall førstehjelpsøvelser/ 
opplæringstimer i førstehjelp i den norske grunnskolen og i videregående skole. Dette 
forslaget kan enkelt inkorporeres i  kroppsøvingsfaget, og andre aktuelle fag som 
omhandler helse og sikkerhet. 
 
Anniken Wullum 
 
Tog, en del av løsninga 
 
1/3 av Norske klimagassutslipp kommer fra transportsektoren. For å hindre varige 
klimaendringer vil det være veldig viktig å ha stort fokus på samferdsel både på lokalt og 
nasjonalt plan. Tog og høyhastighetstog bør være en essensiell del av dette arbeidet. 
 
For at Norge skal kunne nå sine mål om klimakutt er vi nødt til å gjøre noe med de enorme 
utslippene fra transportsektoren, som utgjør omlag 1/3 av våre nasjonale utslipp. Det er stort 
potensiale for klimakutt i denne sektoren. Med en offensiv satsning på høyhastighetstog som 
går i inntil 300 km/t vil det kunne bli overført enormt mange reisende fra både vei- og flytrafikk., 
samtidig som man øker kapasiteten for godstrafikk på jernbane drastisk. 
 
Jernbaneverkets høyhastighetsutredning som ble presentert i fjor bekreftet at en storsatsing på 
høyhastighetstog er fullt mulig i Norge. Høyhastighetsutredningen har ikke godstransport med i 
utredningsgrunnlaget, noe som førte til at forventet lønnsomhet ble markant redusert. 
 
I høyhastighetsutredningen som ble lagt frem i januar 2012, ble det slått fast at folk flest heller 
ville reise med tog enn fly mellom de største byene, dersom reisetiden var betraktelig kortet ned. 
Strekningen Trondheim-Oslo er den 8. travleste flystrekningen i Europa. Per dags dato tar det 
nesten ni timer å reise denne strekningen med tog. Me den utbyggels eav høyhastighetstog på 
denne strekningen vil reisen bli mer enn halvert medregnet åtte til ti stopp. 



 
Grønn Ungdom krever en storstilt satsing på tog i NTP 2014-2023, og at planene om 
høyhastighetstog i Norge videreføres og forbedres. I midlertid bør tilbudet for nattog 
forbedres vesentlig, med lavere priser og større krav til komfort. Tog bør være et stort 
satsningsområde i valgåret, noe politikken til Grønn Ungdom vil speile. 
 
GU Sør-Trøndelag 


