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Sak 3/19 Uttalelser 

 
Innholdsfortegnelse 

U1: Norge må jobbe for en human løsning for flyktninger i Europa 

U2: Et samfunn bygget på tillit 

U3: Ja til byen! 

U4: Gratis prevensjonsmiddel og tilgjengelig informasjon om seksuell helse for alle 

 

 

Innstilling fra FS 

 

F1 FS innstiller på at følgende uttalelser behandles av årsmøtet: 

U1, U2 og U4 

 

F2 FS innstiller på at følgende uttalelse oversendes til representantskapet: 

U3 

 
 

 

Fremmet av Fylkesstyret i Oslo SV. FS innstiller på Oslo SV fremmer denne uttalelsen til Landsmøtet 

U1: Norge må jobbe for en human løsning for flyktninger i Europa 1 

Mennesker på flukt går under i vår umiddelbare nærhet. Norge og Europa bryter 2 

menneskerettighetserklæringen. Nå må det handles. 3 

Titusenvis av mennesker bor i interneringsleirer i Europa hvor forholdene forverres år for år. 4 

Flyktninger i Hellas mangler mat, varme og husly. Før vinteren satte inn ba blant annet Leger uten 5 

grenser om evakuering av flyktninger på Lesbos, men ingen forbedring har skjedd. FNs 6 

høykommissær for flyktninger og Human Rights Watch har kalt situasjonen for en humanitær 7 

katastrofe. 8 

Unge tar selvmord på grunn av forholdene i leiren. Mødre og fedre blir alvorlig psykisk syke. 9 

Torturofre og andre får ikke helsehjelp. Barna får ikke skolegang. Enkelte familier har levd der i 10 

årevis. 11 

Å søke beskyttelse er ikke en kriminell handling og flyktninger skal ikke behandles som kriminelle. 12 

Norge må alltid sette menneskerettighetene foran en restriktiv innvandringspolitikk. Dublin-avtalen 13 

som EU og EØS har inngått innebærer at flyktninger skal få søknaden sin behandlet i det første 14 

europeiske landet de ankommer. Dette innebærer en stor overbelastning av land ved yttergrensene 15 

av Europa, som Italia og Hellas.  Norge håndhever en streng praktisering av Dublin-avtalen. 16 
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Regjeringen har valgt å sende flyktninger tilbake til Hellas, et land i dyp økonomisk krise, selv om 17 

myndighetene der har sagt klart ifra at det ikke er ønskelig. 18 

Videre har Norge ikke videreført sitt engasjement i relokaliseringsavtalen inngått i 2015, reforhandlet 19 

av EU land i 2018. Denne mekanismen skulle bidra til at flyktninger strandet i Europa skulle fordeles 20 

mellom land i Europa. 21 

EU-Tyrkia utvekslingsavtalen har forverret situasjonen kraftig. Tyrkia vokter grensen til Europa mot 22 

betaling fra EU. Dette har ført til farligere fluktruter, flere dødsulykker på havet og til at mennesker 23 

er strandet i Hellas og i Italia. Humanitære organisasjoner fordømmer avtalen sterkt. 24 

Parallelt med dette og at forholdene forverres i Hellas har vi fått en regjeringserklæring som 25 

strammer inn på flyktningpolitikken i Norge. Norge bidrar i et kappløp mot bunnen, hvor Europas 26 

humanitet og grunnleggende verdier, med menneskerettighetserklæringen som det viktigste 27 

fundamentet, står på spill. Vi er vitne til at mennesker går under på grunn av krig og mangel på 28 

tilflukt i våre nærområder.  29 

Norge må gå foran og bidra til en europeisk evakueringsavtale om fordeling av flyktninger strandet i 30 

Europa og ta imot flere flyktninger fra blant annet Moria-leiren. 31 

SV vil at Norge skal: 32 

● Jobbe for gjenopptagelse og gjennomføring av relokaliseringsmekanismen. 33 

● Innføre midlertidig stans i benyttelse av Dublin-avtalen og i returer til Hellas 34 

● Endre Dublin-avtalen for å sørge for et mer rettferdig regelverk og en forpliktende europeisk 35 

mekanisme for fordeling av asylsøkere 36 

● Jobbe for en avvikling av EU-Tyrkia avtalen 37 

  

Kilder: 

https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-innsiden-av-skrekkleiren---barna-skader-seg-for-a-kjenne-en-

annen-smerte/70633388 

https://legerutengrenser.no/nyheter/krever-evakuering-av-flyktninger-pa-lesbos 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-

2018/dok8-201718-092s/ 

 

 

Fremmet av Søndre Nordstrand SV

U2: Et samfunn bygget på tillit 1 

Det er mange gode grunner til å være stolt av landets velferdstjenester. Over år har vi bygget en 2 

velferd som bidrar til trygghet, redusert ulikhet og som gir folk mulighet til å leve gode liv. Hver dag 3 

gjør tusenvis av engasjerte kunnskapsrike ansatte en fantastisk jobb for mennesker og samfunn. De 4 

er grunnmuren i vår velferd.  5 

 6 

Våre velferdstjenester må være bygget på universelle ordninger, kunnskapsbasert praksis og 7 

individuelle løsninger. Møtene mellom velferdstjenestene og borgerne må være preget av tillit. For 8 

mange opplever dessverre en for firkantet velferdsstat. En velferdsstat som er for mye opptatt av 9 

https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-innsiden-av-skrekkleiren---barna-skader-seg-for-a-kjenne-en-annen-smerte/70633388
https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-innsiden-av-skrekkleiren---barna-skader-seg-for-a-kjenne-en-annen-smerte/70633388
https://legerutengrenser.no/nyheter/krever-evakuering-av-flyktninger-pa-lesbos
https://legerutengrenser.no/nyheter/krever-evakuering-av-flyktninger-pa-lesbos
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-092s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-092s/
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systemene og for lite opptatt av menneskene. De opplever en velferd som er for lite fleksibel til å 10 

møte de konkrete behovene til ulike mennesker. For mange brukere av velferdstjenestene opplever 11 

å ikke bli trodd på deres beskrivelser av faktiske behov. Det bygges mistillit mellom folk og system 12 

som ikke bare er til bekymring for det enkelte individ, men som kan bidra til et svekket samfunn.     13 

 14 

Denne mangelen på fleksibilitet er også noe fagfolk og ansatte i tjenestene opplever. De opplever at 15 

mulighetene blir snevret inn av systemer som skal kontrollere og detaljstyre det faglige arbeidet. Vi 16 

trenger å videreutvikle vår velferdsstat. Vi trenger å reformere de offentlige velferdstjenestene med 17 

utgangspunkt i tillit.  18 

 19 

SV skal være de fremste forkjemperne for en tillitsreform i offentlig sektor. Tillitsreform handler både 20 

om å i stor grad bruke ansattes kompetanse og erfaring til å utvikle tjenester og om å utvikle 21 

samarbeidet med landets innbyggere. Vi må i større grad, både i politikk og tjenesteutvikling, stille 22 

spørsmål om «hva som er viktig for deg», i stedet for å informere om hva vi kan tilby. Tillitsreform 23 

handler om å gjøre seg sårbare i egen praksis, og ikke overdrive kontrollen over andres mulige 24 

misbruk. SV vil videreutvikle velferdstjenestene og velferdspolitikken med tillit og 25 

samskaping/samvalg som grunnlag. Fremtidens velferdstjenester handler om å gi tillit til innbyggerne 26 

som trenger bistand fra velferdstjenestene våre og bygge rammer for godt samspill mellom folk og 27 

fagfolk. Brukere av våre velferdstjenester skal oppleve tillit i møte med tjenestene. De skal oppleve 28 

selvbestemmelse på individnivå og medvirkning på systemnivå. «Ingenting om oss, uten oss» skal 29 

være en grunnleggende verdi i utvikling av politikk og tjenester. 30 

 31 

En tillitsreform i offentlig sektor vil ikke bare gi bedre tjenester til den enkelte. Tjenester som i større 32 

grad gir folk mulighet til å leve liv ut i fra egne ønsker og verdier. Et samfunn der den enkelte blir sett. 33 

En tillitsreform i offentlig sektor kan også ha kraft til å forebygge utenforskap og høyrepopulisme.  34 

 35 

Høyresidens valgfrihet handler i stor grad om det simple valget mellom offentlige og kommersielle 36 

tjenestetilbydere. Vår valgfrihet handler om kvalitet og tillit. Basert på folks egne ønsker og verdier 37 

skal ansatte i velferdstjenestene sammen med borgerne finne ut hva som er de beste løsningene. De 38 

beste løsningene for deg og for samfunnet. Vi skal bygge tjenester og politikk som hjelper deg til å 39 

oppnå det du ønsker. 40 

 

 

Fremmet av Benjamin Endre Larsen

U3: Ja til byen! 1 

I dag er det i de store byene verden går framover. Det er i de progressive verdifellesskapene som 2 

oppstår i de store byene man finner viljen til å ta kraftfulle grep mot klimaendringene. Det er her 3 

man skaper den positive toleransen, og det er her kulturlivet pulserer sterkest. I en økonomi som av 4 

mulighet blir mer digital og av nødvendighet må bli mindre ressursintensiv er det i de store byenes 5 

arbeidsdeling og tjenestenæringer vi vil skape framtidas delingsøkonomi. 6 
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Oslos rødgrønne byråd skriver seg inn i denne fortellinga ved å prioritere fellesskapets tilgang til 7 

verdifulle arealer høyere, ved å styrke kollektivtransport og utvikling av felles gatearealer og ved å 8 

satse på viktige felles kulturarenaer. Gjennom å delta i byrådet har Oslo SV bidratt til å trekke denne 9 

impulsen i en grønnere og mer sosial retning, for eksempel ved å satse på kollektivtransport og 10 

utvikling av gode nabolag rundt kommunale boliger. Oslo SV ønsker en videre byutvikling som skaper 11 

nye rom for boliger, sosial og kulturell utfoldelse og næringsaktivitet. En jevnt over høyere 12 

arealutnyttelse bidrar til å bevare natur og grøntarealer, ikke minst i hele Stor-Oslo. Oslo SV krever 13 

full stans i suburbaniseringen av Oslo – i stedet vil vi ha en mer barne- og eldrevennlig by, bedre 14 

kollektivtrafikk og mindre forskjeller i bomiljøene! 15 

Ved forslag om fortetting i områder med høye boligverdier, argumenteres det ofte for at venstresida 16 

ikke bør støtte dette, fordi vanlige folk uansett ikke har råd til det som bygges. Dette er en 17 

feilslutning, siden boligprisene påvirkes av det totale tilbudet av boliger i markedet. Desto flere 18 

boliger vi har i Oslo, desto flere vil ha råd til å bo miljøvennlig i Oslo, og desto flere vil ha råd til å bo 19 

rett utenfor Oslo.  20 

Ved å la naboer som bor i lite arealeffektive villaer få avgjørende betydning for utvikling av 21 

knutepunktsnære arealer reduserer man derfor det totale tilbudet av boliger, slik at forholdet 22 

mellom tilbud og etterspørsel forrykkes til ulempe for alle som vil kjøpe bolig. Ved å kreve vern av 23 

boliger som er lite energi- og arealeffektive bidrar man reelt sett til at vanskeligstilte subsidierer 24 

estetiske kvaliteter for dem som har råd til å nyte dem. 25 

Oslo SV ønsker mangfoldige bomiljøer over hele byen. Derfor er det et mål i seg selv å unngå en 26 

opphopning av enkelte boligtyper og eieformer. Større infrastrukturbidrag som fordeles mellom ulike 27 

deler av byen kan bidra til mer variert arealutnytting i områder der dette er ønskelig. En slik 28 

innretning vil synliggjøre den perverse fordelingspolitiske virkningen av svært høye krav til bokvalitet 29 

i prosjekter i strøk med høye boligverdier, ettersom slike krav vil redusere den verdiøkninga som kan 30 

komme til fordeling. 31 

Vi skaper samfunn med større samhold dersom folk med ulik bakgrunn og i ulike livsfaser møter 32 

hverandre til daglig. Derfor er det viktig både at formålsbygg som sykehjem, skoler og barnehager 33 

integreres i det øvrige bybildet, og at boliger til vanskeligstilte ikke samles i hele bygg, langt mindre 34 

strøk. Oslo SV elsker byen. Vi vil ha mer by, vi vil ha en by for alle. 35 

Oslo SV vil: 36 

● Jobbe for ei positiv byutvikling, der arealutnyttelse med god fordelingsvirkning ikke hindres 37 

av rigide regler som ikke har realitetsvirkning i områder der det bor folk med vanlige 38 

inntekter og formuer 39 

● Revidere begrensningene på oppføring av grønne, høye bygg 40 

● Forsterke innsatsen for at knutepunktsnære arealer får en høyest mulig utnyttelse til 41 

fellesskapets beste, herunder justere småhusplanens geografiske dekningsområde 42 

● Gjennomføre en overordnet kartlegging av bygningsmassen i Oslo med sikte på å sikre 43 

fredning av særskilt verneverdige kulturminner, men også frigjøring av en vesentlig mengde 44 

gullistede bygg og lavt utnyttede arealer til boligbygging og næringsutvikling. 45 
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● Endre bruken av utbyggingsavtaler slik at kommunen krever et infrastrukturbidrag 46 

tilsvarende 60 % av verdiutviklingen ut over kr. 60.000 /m² BRA for hvert enkelt prosjekt, og 47 

bruke dette til å dekke bomiljøfremmende infrastrukturtiltak på tvers av alle utbygginger i 48 

hele byen 49 

 

 

Fremmet av Grünerløkka SV

U4: Gratis prevensjonsmiddel og tilgjengelig informasjon om 1 

seksuell helse for alle  2 

Alle unge i Oslo skal kunne føle seg trygge på at det offentlig helsevernet og Oslo kommune 3 

stiller opp når de trenger det som mest. Vi er en voksende by. Oslo har et bredt mangfold av 4 

mennesker og vi skal gi de frihet til å vokse, utvikle seg og leve sammen på den måten de vil. 5 

Unges seksuelle helse er en av de viktigste områdene vi kan favne om vår befolkning, og der 6 

vi kan gjøre livet litt enklere å bære for mange. 7 

Seksualitet er fortsatt et skambelagt tema for mange. Frihet til å utforske egen legning, på 8 

en trygg måte, er viktig for alle. Dette skal ikke får på bekostning av ens egen eller andres 9 

seksuelle helse. Det kan være vanskelig å orientere seg i helsevesenet og på nettet for å 10 

finne informasjon om prevensjonsmidler og hva som kan passe en selv. Osloskolen og byen 11 

universiteter og høyskole skal ha tilgjengelig helseinformasjon og konsultasjon for alle. 12 

Ansvaret og den økonomiske byrden ved prevensjon lander ofte på kvinner, og spesielt de 13 

unge i byen vår. Dette gjør at flere unge kvinner enten benytter seg av et prevensjonsmiddel 14 

med bivirkninger som går kraftig utover ens egen hverdag og personlig helse, eller at en 15 

nedprioriterer ens egen seksuelle helse. 16 

Oslo SV skal: 17 

· Sørge for at organisasjoner og helsestasjoner i Oslo som tilbyr gratis helsehjelp skal 18 

ha mulighet til å fortsette med dette og styrke deres handlingsrom. 19 

· Sørge for en seksualundervisning i Osloskolen og byens universiteter på som er 20 

kvalitetssikret og er et likt tilbud til alle. 21 

· Alle bydeler i Oslo skal ha helsestasjoner som tilbyr gratis konsultasjon og 22 

prevensjonsmiddel.  23 


