
Velkommen til SV



Velkommen til  
Sosialistisk Venstreparti

Som medlem i SV er du med på å endre det norske samfunnet. 
Velkommen med i kampen for et varmt samfunn for de mange 
–ikke for de få!

Vi trenger at flest mulig bidrar. Vi oppfordrer deg derfor til å 
delta på den måten du ønsker, enten det er å følge oss og dele 
videre i sosiale medier, gjennom å engasjere deg i lokallaget 
ditt, delta i politisk debatt eller på andre arrangementer.

Du er medlem i lokallaget der du bor. Ved å bli med i lokallaget 
kan du engasjere deg i lokalpolitikken, diskutere og delta i 
utviklingen av SVs politikk lokalt og nasjonalt og lage SV-
arrangement i ditt lokalsamfunn. Kanskje du til og med 
kan tenke deg å stille til valg for SV i kommunestyre- og 
fylkestingsvalget? Du finner kontaktinformasjon til ditt lokallag 
på sv.no/fylkeslag-og-lokallag.



I denne brosjyren kan du lese mer om hva det vil si å være 
medlem i SV, om politikken vår og hvordan organisasjonen er 
bygd opp. Du finner mer informasjon om SVs politikk og hva 
som skjer i partiet på sv.no. Ta gjerne kontakt med oss på 
medlem@sv.no dersom du har innspill eller spørsmål.

Vi ses!

Vennlig hilsen

Audun Lysbakken         Audun Herning 
Partileder i SV          Partisekretær i SV
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Lær mer om SVs politikk og aktuelle saker
• Få SVs nyhetsbrev med oppdateringer på aktuelle saker og 

aktiviteter i regi av partiet.

• Få invitasjon til webinarer, konferanser og politiske 
verksteder.

• Velg et politisk tema du ønsker å følge spesielt ved å være 
med i et politisk nettverk. Les mer om hvilke nettverk vi 
har og hvordan du melder deg på: sv.no/medlem.

Påvirk lokal og nasjonal politikk
• Still til valg for SV i kommune- og fylkestingsvalget.

• Bruk din stemmerett på årsmøtet i lokallaget til å 
påvirke SVs politikk. Du kan også bli valgt til delegat på 
fylkesårsmøtet eller partiets landsmøte.

• Foreslå og få gjennomslag for saker du er opptatt av.

• Bli med i kommunepolitikken gjennom lokallaget og ta 
kampen for saker som er viktig for deg i ditt lokalmiljø.

Engasjér deg i SV!
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Delta i organisasjonsarbeid og bli tillitsvalgt i partiet
• Delta i valgkamp, kampanjer og aksjoner for å ta kampen for en 

politikk for de mange, ikke for de få. 

• Bli med i lokallagsstyret og vær med på å lede lokallagsarbeidet.

Kontakt oss!
Har du spørsmål angående ditt medlemskap eller innspill 
til oss? Kontakt oss på medlem@sv.no eller 21 93 33 00! 
På sv.no/fylkeslag-og-lokallag finner du kontaktinfo 
til alle lokallag og fylkeslag.

Bli med på å spre SVs politikk og inspirere til diskusjon. 
Følg gjerne både SV sentralt, fylket ditt og lokallagets 

Facebooksider. SV er også på Twitter og Instagram. Har 
du en sosiale medier-entusiast i magen kan du kanskje 

tilby lokallaget ditt å bidra med innlegg og bilder?

Følg og del!
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For de mange 
– ikke for de få

Politikk handler om å ville. Og hvis vi vil, kan vi få et samfunn 
med små forskjeller, lavere klimautslipp og en trygg velferd for 
alle. Hvis vi vil, kan vi være mer solidariske og dele mer av vår 
rikdom med andre.  
 
Både i verden rundt oss og i Norge ser vi at ulikhetene i 
makt og rikdom øker, og at politikerne er handlingslammet 
i møte med de ødeleggende klimaendringene. Over 100 000 
norske barn vokser opp i fattige familier. Barn som ikke har 
samme muligheter som sine klassekamerater. Dette skjer 
samtidig som de på toppen blir rikere. Likevel tviholder 
regjeringen og den økonomiske eliten på en politikk som 
øker de sosiale forskjellene. Styrtregn, flom og ras er tegn 
på at klimaendringene er i gang. Likevel er regjeringen mer 
opptatt av å pumpe opp olje, enn å ta vare på kloden og kutte i 
klimagassutslipp.  
 
Det er mulig å fordele mer rettferdig. Det er mulig å skape en 
mer miljøvennlig framtid for alle. Det handler om å ville velge 
en politikk for de mange, ikke for de få.  
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For å sikre rettferdig fordeling må vi bruke mer penger på 
fellesskapet, skape god velferd for alle og bruke mindre penger på 
skattekutt til de rikeste.

Derfor jobber SV for:  

• Et skattesystem som sikrer god offentlig velferd, der de som har 
mest, bidrar mest.  

• En skole hvor alle barn lærer, lykkes og trives, med en mer 
praktisk og variert skoledag.

• En boligpolitikk som gir flere en trygg plass å bo, og mulighet til 
å eie egen bolig.

• Et trygt og likestilt arbeidsliv, med hele og faste stillinger.

• At innvandrere blir inkludert og kommer i arbeid.

• At vi skal eie ressursene sammen – fisken i havet, vannkraften 
og jernbanen.

Mer rettferdig fordeling 
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For å skape en miljøvennlig framtid for alle må vi skape grønne 
arbeidsplasser, ta vare på naturen vår og fase ut oljealderen.   
 
Derfor jobber SV for:  

• At vi skal produsere mer fornybar energi. 

• Å verne sårbare havområder mot oljeleting.

• Å vri investeringer i næringslivet fra fossil olje over på 
nullutslippsløsninger.  

• At alle skal kunne reise effektivt og miljøvennlig med lyntog,  
el-ferger, kollektivtrafikk og miljøvennlige biler. 

• Ren luft, rene hav og fjorder som ikke skal være søppelplass for 
gruveavfall og plast.  

• Å bevare mangfoldet av dyr, fugl og andre arter i naturen.   
 

Fra olje til nullutslipp 
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SV har en stolt historie for å ta Norge i riktig retning. I regjering 
sørget vi blant annet for:   

• Barnehageplass til alle. 

• Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Mindre sosiale forskjeller.

Et nytt storting har gitt nye muligheter for gjennomslag, og siden 
2017-valget har SV blant annet bidratt til:

• At FNs atomvåpenforbud skal utredes.

• Gransking av profitt i velferden.

• Flere lærere og fysisk aktivitet i skolen.
 
Og flere seiere vil komme!

SV får gjennomslag
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På høyre side ser du SVs organisasjonskart. Alle lokallagene 
i et fylke er del av et fylkeslag, og stiller med delegater 
på fylkeslagets årsmøte. Her velges fylkesstyret og man 
bestemmer hva fylkeslaget skal jobbe med det neste året. 
Fylkesårsmøtene velger også delegater til SVs landsmøter og 
fylkeslagets landsstyrerepresentant.

Landsmøtene er partiets høyeste beslutningsorgan og arran-
geres annethvert år. Her staker vi ut den politiske kursen for 
partiet og velger den sentrale ledelsen, sentralstyret. Lands-
møtet vedtar SVs arbeidsprogram, prinsipprogram og andre 
politiske uttalelser. 

Mellom landsmøtene er landsstyret partiets høyeste organ. 
Det består av sentralstyret, en representant fra hvert fylke, og 
seks direktevalgte representanter valgt av landsmøtet. Sen-
tralstyret er partiets daglige ledelse. De er valgt av landsmøtet 
og består av leder, nestledere, partisekretær og syv andre 
medlemmer. 

SV-organisasjonen
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Organisasjonskart



sv.no

VERV EN VENN!
sv.no/bli-medlem

sv.no • Facebook /svparti • Instagram @svparti • Twitter @svparti 


