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Arbeidsplan 2020 

Politiske prioriteringer  

I denne perioden skal nettverket ha 4 politiske hovedprioriteringer.  

Overordnet skal nettverket ta initiativ til at stortingsgruppen fremmer flere av forslagene som ligger i 
arbeidsprogrammet, dette gjelder særlig innenfor de politiske hovedprioriteringene listet opp under.  

Skeive sosialister skal også enda tettere følge opp arbeidet med iverksetting av handlingsplanen 
«Stolt og Fri» i Oslo kommune, med sikte på å bidra til at denne planen kan bli en foregangsplan for 
landets kommuner.  
 

Kjønnsmangfold  

Nettverket skal:  

• Jobbe for innføringen av et tredje juridisk kjønn i Norge og at SV stiller forslag om dette på 
Stortinget, med eller uten andre partier.  

• Opprette kontakt med de andre politiske nettverkene med sikte på å få gjennomslag for et 
tredje juridisk kjønn.  

• Følge arbeidet med å bedre helsetilbudet for transpersoner og sørge for reel forenkling og 
av-monopolisering av det eksisterende tilbudet. SV skal utfordre helseministeren og 
regjeringen på treneringen av dette viktige arbeidet.  

• Arbeide for et forbud mot kirurgiske og medisinske inngrep på barn med atypiske 
kjønnstrekk dersom det ikke er medisinsk nødvendig.  

• Jobbe for at alle landets kommuner har tilknytting til en helsestasjon med kompetanse på 
kjønnsmangfold og seksualitet.  

• Jobbe for å få på plass en erstatningsordning for mennesker som har blitt kastrert for å endre 
juridisk kjønn før 01.07.2016. 

 

Skeive med innvandrerbakgrunn  

Nettverket skal:  

• Utvikle konkret politikk mot negativ sosial kontroll i samarbeid med Inkluderingsutvalget og 
byrådsavdelingen for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. 

• Foreslå utredninger av levekårene til skeive med innvandringsbakgrunn med bakgrunn i 
faglig kunnskap om temaet.  

• Delta i antirasistisk arbeid.  
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• Sikre at transpersoner i mottaks- og asylsystemet får kjønnsbekreftende behandling og 
medisinsk oppfølging ved å jobbe for å endre Forskrift om rett til helse og omsorgstjenester 
til personer uten fast opphold.  

• Jobbe for at utenlandsstudenter og folk med arbeidsvisum kan fortsette kjønnsbekreftende 
behandling uten å måtte gå gjennom en ny vurdering.  

• Kontakte SU for å finne tiltak og strategier for å nå unge, og for at SV og SU skal kunne være 
trygge arenaer for diskusjon og bekreftelse. 

 
Kamp mot det organiserte hatet mot skeive 

Nettverket skal:  

• Jobbe for at nynazistiske grupper motarbeides gjennom håndheving av eksisterende lovverk 
og/eller lovendringer. 

• Jobbe for at SV fremmer tiltak mot hatkriminalitet. 
• Følge opp utredningen av et forbud mot såkalt «homoterapi»  
• Se på hvordan man kan sanksjonere institusjoner som mottar statlige midler, som 

diskriminerer mot Skeive.  

 
Arbeidsprogram 2021  

Nettverket skal:  

• Samarbeide med Kvinnepolitisk utvalg og SU om tiltak i arbeidsprogrammet 2021 på̊  
• -  Seksualundervisning i skolen  
• -  Normer og normkritikk  
• -  Psykisk helse  

• Samarbeide med Inkluderingsutvalget om tiltak i arbeidsprogrammet 2021 på̊  
• -  Helserettigheter for asylsøkere  
• -  Negativ sosial kontroll  

• Sørge for at arbeidsprogrammet inneholder viktige punkter under 
• Internasjonal politikk og utviklingspolitikk 
• Justisområdet 
• Asyl- og flyktningefeltet  

 

 

 



 

Skeive sosialister – SVs nettverk 
for kjønns- og seksualitetsmangfold                                                                  sv.no/lhbt  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                             skeivesosialister@sv.no   
 3 

Organisatoriske prioriteringer 

Forankring og deltagelse  

SVs nettverksløsning gjør det mulig å koble nye mennesker og ressurspersoner på nettverket. De 
digitale løsningene skal benyttes til å informere om prosesser, nyheter og gi flere muligheten til å 
påvirke nettverkets politiske arbeid. I tillegg opprettholder vi e-postlisten der SV-medlemmer som 
ikke er registrerte nettverksmedlemmer får den samme informasjonen og muligheten til å delta og 
bidra.  

Nettverket skal:  

• Opprettholde gode rutiner for kontakt med nettverksmedlemmer og ressurspersoner i 
partiorganisasjonen.  

• Styret velger en egen Pride-ansvarlig, med ansvar for å hjelpe lokale SV-lag med Pride- 
arrangementer.  

• Fortsette å bruke nettverkslisten og Facebook til å øke kontakten med medlemmer og 
interesserte. Be om innspill og råd til utarbeidelse av forslag og politikk.  

• Arrangere minst to åpne arrangement i løpet av året,  
- Et av arrangementene skal være utenfor Oslo  

Økonomi  

Nettverket skal søke penger fra organisasjonsfondet og Oslo SV for å få gjennomført Oslo Pride på en 
god måte. Denne summen skal være større i 2020 enn i 2019, og vi skal knytte Oslo SV tettere til oss i 
planleggingen av Oslo Pride 2020 for å dele kostnader og oppgaver.  

 


