Arbeidsplan Bergen SV 2020
Politiske hovedprioriteringer
Bergen SV skal være en drivkraft i utviklingen av politikk i SV lokalt, regionalt og nasjonalt. Bergen
SV skal være synlig i mediebildet og være med på å sette dagsorden for den politiske samtalen i
oﬀentligheten.
I 2020 vil følgende områder ha høyest prioritet i det politiske arbeidet til Bergen SV:
Arbeid og velferd. Kampen mot økende økonomiske forskjeller er en hovedprioritet
for Bergen SV. En rettferdig skattepolitikk, et arbeidsliv uten sosial dumping, en
boligpolitikk for folk - ikke spekulanter, og en solidarisk velferdsstat, er for Bergen SV de
viktigste virkemidlene for å skape et rettferdig samfunn uten klasseskiller.

•

Klima og miljø. SV skal fortsatt være det mest radikale miljøpartiet i Bergen, og
jobbe aktivt for å ta tilbake sakseierskapet til miljøsakene i oﬀentligheten. Kampen mot
menneskeskapte klimaendringer vil være en hovedprioritet i arbeidet med å utvikle
miljøpolitikken videre.

•

Feminisme. SV skal være i front i kampen mot patriarkalske og heteronormative
strukturer i samfunnet. Kampen mot seksuell trakassering, sosial kontroll og vold mot
kvinner er sentralt. Samtidig skal Bergen SV fortsette å bekjempe salg av kropp i form av
stripping og prostitusjon. Bergen SV skal jobbe for at kvinners reproduktive rettigheter /
rett til abort sikres nasjonalt og internasjonalt.

•

Antirasisme. Høyrepopulisme og -ekstremisme er på fremmarsj, både nasjonalt og
internasjonalt. SV skal aktivt bidra til å bekjempe denne utviklingen, og de utslagene den
får i form av vold, muslimhets og antisemittisme. Bergen SV skal kjempe for alle
minoriteters rettigheter og mot diskriminering.

•

Internasjonal solidaritet. En verden uten krig og urettferdighet er SVs fremste
politiske mål. Bergen SV vil jobbe aktivt for å gjenreise SV som fredsparti, og for at Norge
skal føre en solidarisk flyktninge- og asylpolitikk. Bergen skal være en raus by når det
gjelder bosetting av flyktninger og asylanter og inkludering i lokalsamfunnet. Palestinernes
situasjon skal være et prioritert politikkområde for Bergen SV.

•

Organisatoriske hovedprioriteringer
Medlemstilbud/aktiviteter
Bergen SV skal fortsatt være landets største lokallag, og målet er minst 1100 betalende
medlemmer i 2020. For å oppnå dette skal styret:
•
•
•
•

kontakte nye medlemmer per telefon innen en måned etter innmelding.
ta kontakt med og oppfordre medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift til å
opprettholde medlemskapet.
arrangere egne møter for nye medlemmer minst en gang i halvåret.
arrangere medlemsmøter fast en gang i måneden.

•
•
•
•
•
•
•
•

jobbe for at alle medlemmer kan mest mulig om SVs politikk på viktige
politikkområder, og at medlemmene inviteres med i og har mulighet til å påvirke
viktige beslutninger som skjer i bystyret i Bergen, på fylkestinget og Stortinget.
arrangere studiesirkel for medlemmer i sosialisme og feminisme.
arrangere 1. mai-lunsj og sommerfest for medlemmer og sympatisører.
involvere medlemmene i SVs arbeidsprogramprosess ved å arrangere egne møter
og ta imot innspill fra medlemmer knyttet til SVs arbeidsprogram.
medlemsutsending på e-post annenhver uke for å informere om det som skjer i
Bergen SV.
arrangere ideologikonferanse høsten 2020.
vurdere å opprette utvalg og nettverk for ulike saksfelt.
Arrangere medlemsmøte om abort for å sikre en grundig debatt I partiet før et evt.
vedtak på årsmøtet I 2021 og fram mot et evt. Landsmøtevedtak.

Utadrettet aktivitet og aksjonisme
Bergen SV skal være synlig utad, både i media, på viktige merkedager og i bybildet. Bergen SV
skal derfor:
•
•
•

•
•
•
•
•

arrangere stands og/eller morgenaksjoner minst 3 ganger i halvåret
delta på SVs nasjonale aksjonsdager
være synlig på merkedager og arrangementer som 8. mars (kvinnedagen), 1. mai
(arbeidernes dag), 5. juni (verdens miljødag), Pride-paraden, 22. september
(verdens bilfrie dag), 9./10. november (krystallnatten), 25. november (internasjonal
dag mot vold mot kvinner).
arrangere plakat/paroleverksted i forbindelse med viktige demonstrasjoner og
merkedager
Styret i Bergen SV utnevner en kvinnepolitisk ansvarlig / kvinnepolitisk utvalg, som
sammen med kvinnepolitisk utvalg i Vestland SV sørger for at SV deltar og
arrangerer minst et arrangement under 8. mars og kvinnefestivalen i Bergen.
rydde opp i hjemmesiden til Bergen SV slik at den blir en oppdatert
informasjonskanal
omarbeide politiske vedtak til leserinnlegg som sendes til lokalavisene.
Være aktive og synlige på sosiale medier, med et mål om å nå ut til et så stort
publikum som mulig.

Lokalorganisering
Bergen SV skal prøve ut ulike former for lokalorganisering i 2020, basert på lokale initiativ og i tråd
med vedtektene. Målet er å etablere minst fire lokalgrupper i 2020. Styret skal invitere alle
etablerte lokalgrupper til å sende en representant hver til å delta på utvidet styremøte en gang i
halvåret med tale- og forslagsrett. Det er ønskelig at lokalgruppen utnevner en leder. Alle
lokalgrupper skal ha en kontaktperson i styret til Bergen SV. Lokalgrupper som opprettes skal
følge Bergen SVs arbeidsplan og valgprogram, og har forøvrig følgende oppgaver:
•
•

avholde minst ett møte i halvåret for alle medlemmer. Møter i lokalgruppen
annonseres i medlemsutsending.
arrangere minst to stands eller morgenaksjoner i halvåret. Disse kan for eksempel
arrangeres i forbindelse med Bergen SVs øvrige aksjoner.

Organisering av og samarbeid mellom organisasjonsledd
Bergen SV skal ha et godt samarbeid med Bergen SU og Vestland SV. Studentlaget Høyden SV
og Bergen SU skal sikres gode økonomiske rammer for sin aktivitet. Bergen SV skal ha jevnlig
kontakt og dialog med egne medlemmer som sitter i bystyret, fylkestinget, fylkesstyret,
landsstyret, SVs sentrale utvalg/komiteer og sentralstyret. For å opprette og utvikle samarbeidet
med andre organisasjonsledd skal Bergen SV:
•
søke å finne tjenlige løsninger for partilokaler, sekretærordning og økonomistyring
sammen med Vestland SV.
•
jobbe for å være representert i SVs sentrale valgkomite.
•
oppnå god representasjon i nominasjonskomiteen til stortingsvalget 2021, med det
formål å sikre god Bergensrepresentasjon på listen. Bergen SV ønsker at det stilles
egne lister i Hordaland og Sogn og Fjordane til stortingsvalget 2021.
•
styret og bystyregruppen skal ha felles samlinger minst en gang i halvåret.
Samarbeid med andre organisasjoner
Bergen SV skal ha et godt samarbeid med andre organisasjoner vi har felles standpunkter med.
Fagbevegelsen er en naturlig samarbeidspartner for Bergen SV og styret skal derfor etablere noen
møtepunkter med LO i Bergen og andre deler av fagbevegelsen.
Bergen SV skal oppfordre egne medlemmer til å delta på aktuelle arrangementer i regi av
fagbevegelsen, Naturvernforbundet, Palestinakomiteen, 8. mars-initiativet, Nei til EU, Norsk
folkehjelp og andre organisasjoner og bevegelser som deler SVs politiske syn i ulike saker.
Bergen SV skal tilstrebe å stille med appellanter, debattanter og/eller innledere på andre
organisasjoners arrangement, og det er et mål å samarbeide mer med andre organisasjoner om
felles arrangement og møter i 2020.

