Protokoll fra RS 1/2018 Oslo SV
Dato: Tirsdag 08. 05 2018
Tid: Kl. 18.00
Sted: Hagegata 22, 6. etg
Delegater: 81
Observatører: 1

Tilstede:
Alna (3)

Bjerke (2)
Frogner (6)

Gamle Oslo (13)

Grorud (2)
Grüner (11)

Håkon Ragnar Astrup
Ingrid Tungen
Sabahudin Seceragic
Charlotte Systad
Esameil Akbari
Karin Harnæs Hoel
Karin Beate Theodorsen
Frode Ersfjord
Omar Samy Gamal
Aud Grandaunet
Ebba Boye
Stine Solvoll Navarsete
Stian A. Antonsen
Eivind Digranes
Magnus Stensaker
Ørn Terje Foss
Silje Marie Bentzen
Steinar Heldal
Åse Sjøstrand
Joakim Dyrnes
Sibel Thorsen-Hazir
Toril Fiva
Åsmund Strand Johansen
Ingen
Arild Sverstad Haug
Jane Vogt Evensen
Eirik Lindebjerg (Ny)
Ingrid Hødnebø
Kristina Brovold Liknes
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Adolf Larsen
Mari Arntzen Østvoll
Maiken Sætran Lium
Anna Garcia
Amund Hamnes Aaberget
(Ny)
Tirill Sjøvoll
Nordre Aker (6)
Hanne Lyssand (gjenvalg)
Elisabeth Koren (gjenvalg)
Kristin Benestad (ny)
Mons Lie (gjenvalg)
Marina Agersborg
Nordstrand (3)
Tedd Urnes
Asbjørn Rueslåtten
Sagene (9)
Gry Bruland Larsen
Gerd Vollset
Jonas Finnanger
Astid Rommerud
Finn Hanstad
Kjetil Marstrander
Mirza Sefo
Ole Jørgen Nyhagen
Bjørn Halvorsen
St. Hanshaugen (6) Margrethe Gustavsen
Ane Granli Kallset
Anniken Gurijordet
Jan Breivoll
Kjetil Bugge Kristoffersen
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Stovner (2)
Søndre Nord
(4)

Ullern (2)
Vestre Aker
(3)

Østensjø (6)

Karen Golmen
Jacqueline Bergsmark
Erlend Tynnings Larsen
Sania Salles Haugen
Dara Goldar
Roy Belseth
Guro Berge
Maria Lundberg
Olav Laegreid
Ellen Lerberg
Magnus Bjørløw
Tom Rellsve
Lars Bjarne Kristoffersen

Ann Nordal
Kjell Emil Granå
Asbjørn Eidhammer
Studentlag (2) Ane Maus Sandvig
Oslo SU (4)
Astri Elgthun
Inga Maria G. Evang
Mina Jørgensen
Bergem
Mari Eriksen Nordeng
BSG (3)
Sunniva Eidsvoll
FS (3)
Ola Skaalvik Elvevold
Liv Guneriussen
Stortinget (2) Petter Eide
Observatør
Mette Kolsrud

Sunniva Holmås Eidsvoll ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak 01/18
Vedtak:

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra RS 5/17 (Vedtakssak)
Innkalling, dagsorden og protokollen fra forrige møte ble godkjent.

Sak 02/18

Konstituering (Vedtakssak)
AU innstilte på Karin Hærnes Hoel og Olav Lægreid som ordstyrere og Ane
Fidjestøl som referent.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Sak 03/18

Spørrehalvtime (Diskusjonssak)

Taleliste:

Inga Marte Thorkildsen, Sabahudin Seceragic, Sunniva Holmås Eidsvoll
(svarte), Tom Rellsve, Åsmund Strand Johansen (svarte), Mons Lie, Sunniva
Holmås Eidsvoll (svarte), Ingrid Tungen, Sunniva Holmås Eidsvoll (svarte), Kjetil
Marstrander, Sunniva Holmås Eidsvoll og Gülay Kutal (svarte), Stian Amadeus
Antonsen, Sunniva Holmås Eidsvoll (svarte), Stine Navarsete, Sunniva Holmås
Eidsvoll(svarte), Petter Eide og Inga Marte Thorkildsen (svarte).

Sak 04/18

Konspirasjonsteorier og høyrepopulisme (Diskusjonssak)
Terje Emberland fra Holocaust-senteret innledet til debatt.

Taleliste:

Esmaeil Akbari, Asbjørn Eidhammer, Ane Granli Kallset, Omar Samy Gamal,
Gülay Kutal, Sabahudin Seceragic, Per Øyvind Grønningsæter, Petter Eide og
Inga Marte Thorkildsen.
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Sak 05/18

Rasisme og diskriminering av romfolk (Vedtakssak)
Maren Stinessen Bø fra Kirkens Bymisjon innledet til debatt.
Sunniva Holmås Eidsvoll la frem Fylkesstyrets forslag til uttalelse.

Taleliste:

Ole Jørgen Nyhagen, Jan Breivoll, Gülay Kutal, Stine Navarsete, Petter Eide,
Sunniva Holmås Eidsvoll, Hanne Lyssand, Inga Marte Thorkildsen,
MariaLundberg, Ann Nordal og Sabahudin Seceragic.
Maren Stinessen Bø og Doína Bobu oppsummerte debatten.
Endringsforslag:

Nr
F1

Fremmet av
Stine Solvoll Navarsete

F2

Ole Jørgen Nyhagen

F3
F4

Ole Jørgen Nyhagen
Stine Solvoll Navarsete

F5

Stine Solvoll Navarsete

Vedtak:

Linje Endring Forslag
42-50
Stryk Stryk all tekst som ikkje står i feit skrift. Kulepunkt
skal ikkje vere fleire setninger og innholdet er
representert i første setning.
44-47 Erstatt Kommunen må, med støtte fra staten og i
samarbeid med ideelle organisasjoner, sørge for
skikkelige overnattingsforhold og velferds- og
sanitærtilbud for romfolk i Oslo.
51-52
Stryk ordene «og mestringsstrategier» strykes
51-53 Erstatt Norge må gjennomføre en større, nasjonal
utredning av årsaker til fattigdom og
mestringsstrategier, både blant personer med
permanent og sesongbasert opphold.
54-67
Stryk Stryk all tekst som ikkje står i feit skrift. Kulepunkt
skal ikkje ha fleire setninger og meiningen kjem
fram i første setning.

Alle endringsforslagene ble vedtatt. Helheten i uttalelsen ble vedtatt.

SV tar avstand fra rasisme mot rom
På gata i Oslo kan vi se rasisme mot rumenske rom daglig. De selger blader, de ber om penger og de
overnatter i biler eller utendørs, til manges store irritasjon. På internett florerer det hat, sinne og
rasisme mot de fattige tilreisende. Det er en utstrakt myte at rom ikke ønsker å integrere seg, og at
de heller vil opprettholde et parallellsamfunn der de kan leve i frihet uten regler, lover og arbeid.
Denne myten er med på å bygge opp under, og legitimere rasisme mot rom.
Rasismen mot rom som vi ser i Norge er ikke noe nytt. Dette er en befolkningsgruppe som har blitt
undertrykt og diskriminert i flere hundre år, og i dag lever de med få reelle rettigheter i mange land.
Diskrimineringen av rom er utbredt i mange østeuropeiske land, og særlig i Romania. Rom har en
lang historie av undertrykking bak seg: De har blitt utnyttet som slaver, de ble utsatt for folkemord av
nazistene under andre verdenskrig og de er i dag folk uten eget land. Deres historie og behandling
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har gjort at de har blitt sett på som mindreverdige, og majoriteten har møtt dem med stereotypier,
rasisme og vold.
Etter åpningen av EU- grensene i 2004 og 2007, har mange rom fra øst- og sentraleuropeiske land
migrert til andre europeiske land, for kortere eller lengre perioder, for å søke bedre muligheter og
støtte familien. I følge EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA)1 lever 80% av alle europeiske
rom under fattigdomsgrensen i sine respektive land, hver tredje rom lever uten rennende vann og
50% av de mellom 6 og 24 år deltar ikke i utdannelse. I Romania går kun 77% av rom-barn i
skolepliktig alder på skolen.
I Romania er det en utbredt holdning blant majoritetsbefolkningen at rom er fattige fordi de er late
og ikke gidder å jobbe og at de ikke vil integrere seg. Det har blitt etablert et eget prosjekt for å
integrere rom, men det fokuserer utelukkende på rom og at de må tilpasse seg, jobbe og gå på skole,
mens majoritetens holdninger til rom ikke blir utfordret. Samtidig tar mange rom-foreldre barna sine
ut av skolen fordi de blir mobbet eller fordi de ikke har råd til skoleutstyr og skolemat.
I dag eksisterer det også en holdning om at fattige rom selv har valgt å leve i ekstrem fattigdom og at
de derfor ikke skal forvente pensjon og statlig hjelp når de blir gamle i Romania. For å kunne
bekjempe fattigdom og hindre at rom lever i parallellsamfunn, er den rumenske stat nødt til å sikre
et sosialt sikkerhetsnett som gjør det mulig for alle rumenske borgere, uavhengig av bakgrunn, å
opprettholde en akseptabel levestandard.
Både i Norge og Romania har vi for liten kunnskap om hvilke mestringsstrategier som tvinger seg
fram når folk har svært vanskelige levekår. Dette bidrar til at den offentlige samtalen om levekår i alt
for stor grad handler om moralisme og personlig ansvar, også når det finnes solid kunnskap om hvor
vanskelig det er å overvinne de strukturelle murene som bygges rundt folk som lever i fattigdom.
Oslo SV er stolte av å være del av et antirasistisk parti og vi vil vise solidaritet med rom. Hvis vi skal
kunne bedre levekårene til denne undertrykte gruppen, må vi komme stereotypiene og rasismen til
livs, både i Norge og i Romania. Vi kan ikke forvente at rom skal løfte seg selv ut av fattigdom uten at
samfunnet tar tak i roten til problemet, historikken og de bakenforliggende årsakene til
fattigdommen. Oslo SV vil jobbe for å bedre roms vilkår i Norge, men samtidig stille tydelige
forventninger til Romania og andre EU- land om at de må styrke roms rettigheter og jobbe mot
diskriminering.
Oslo SV mener at:
●
●
●
●

1

Innføring av tiggeforbud konsekvent må avvises.
Kommunen må, med støtte fra staten og i samarbeid med ideelle organisasjoner, sørge for
skikkelige overnattingsforhold og velferds- og sanitærtilbud for romfolk i Oslo.
Rom skal ikke jages rundt i byen.
Norge må gjennomføre en større, nasjonal utredning av årsaker til fattigdom, både blant
personer med permanent og sesongbasert opphold.

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
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●
●

●

Norge må reagere på systematisk diskriminering av rom i hele Europa. Norge må vurdere å
bruke EØS- midlene2 i Romania til sosialstønad etter modell av “Bolsa- familia”3 i Brasil.
Norge må stille krav, samt jobbe for at EU stiller krav, til at Romania dekker basisbehov som
bolig, vanntilførsel, helsetilbud og en pensjon en kan leve av for alle sine borgere, også romminoriteten.
Norge må stille krav, samt jobbe for at EU stiller krav, til Romania om at deres sosialpolitikk
for rom skal omfatte kunnskap om rom i samfunnet og fokus på majoritetens rolle.

Sak 06/18

Eventuelt
Eirik Lindebjerg informerte om et møte miljøgruppen skal arrangere på Hovedøya om
Plast i havet, 23. mai kl. 18:00. Det blir foredrag, piknik og strandrydding. Oppmøte
på rådhuskaien 17:45.

Møtet ble hevet kl. 20:38

2

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos-midlene/id115262/

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia
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