
 

 

Senterungdommens ideologiske plattform 

Forvaltningsidéen 

Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. 

Vi som lever i dag har ingen rett til å forringe våre etterkommeres mulighet til å leve gode liv på Jorda. 

Det innebærer at vi må så, kultivere og høste våre ressurser på en økologisk bærekraftig måte. Akkurat 

som våre forfedre gjorde før oss. Rovdrift er en av vår tids største trusler. Alle handlinger har 

konsekvenser, og vi som lever i dag har ingen rett til å forbruke våre etterkommeres framtid. Vi har et 

ansvar for å forvalte oss selv, våre medmennesker, vår kultur og naturen rundt oss. Hva vi sår, skal 

noen høste.  

Likeverdsidéen 

Hvert menneske er unikt og like mye verdt. 

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med 

fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» Slik lyder artikkel 1 i FNs 

menneskerettighetskonvensjon. Samfunnets rikeste ressurs er menneskets mangfold. Vi har alle som 

individer rett til å utvikle og utfolde oss som vi selv vil. Samtidig påligger det hvert enkelt menneske et 

ansvar å sikre andre mennesker disse frihetene. Diskriminering og rasisme er overgrep mot et hvert 

menneskets iboende ukrenkelighet. Vårt ideologiske utgangspunkt er derfor mennesket. Vi skal ha et 

samfunn som gir rom for hele mennesket, et individ som er ukrenkelig i harmoni med fellesskap og 

omgivelser.  

Samholdsidéen 

Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden 
–  Afrikansk ordtak 

Et menneske er ikke menneske uten å kjenne samhold og tilhørighet til andre mennesker. Dette 

fellesskapet skal stille krav til hvert enkelt menneske, og mennesket skal kunne dra nytte av 

fellesskapet. Senterungdommen har troen på et samfunn der vi ikke er oss selv nok. Vi skal bry oss om 

våre medmennesker. Vi skal respektere enkeltmenneskets individuelle valg, men ikke tolerere urett 

mot verken fellesskap eller enkeltindivid. Både materielle og ikke-materielle verdier skal deles. Dette 

er en forutsetning for et fellesskap som fremmer likeverd og fordeling.  


