Slik skriver du en uttalelse
Hva er en uttalelse?
I SV er en uttalelse en tekst om et politisk, ofte dagsaktuelt tema. Teksten blir lagt fram for et møte,
som så diskuterer saken, og enten vedtar eller avviser uttalelsen.
Uttalelser kan være ny politikk, det kan være et svar på et dagsaktuelt politisk tema, det kan være en
presisering av gjeldende politikk, eller være en måte å aktualisere allerede vedtatt politikk.
Uttalelser brukes ofte for å få oppmerksomhet om en sak. Et fylkeslag i SV kan skrive et forslag til en
uttalelse om et tema som er viktig for deres region, få den vedtatt i landsstyret, for så å bruke dette
vedtaket til å få et oppslag i regionalmedia. På samme måte kan uttalelser brukes av lokallag eller
andre organer i partiet.
Her kan du finne eksempler på uttalelser som er vedtatt av SVs landsstyre.

Hvordan skrive en uttalelse?
En god uttalelse trenger ikke å være lang. Ofte er kort og konsist bedre enn langt og
argumenterende. Prøv å holde det på én side. Skriv det viktigste først. Hold deg til noen få, gode
argumenter. Det er viktig med fakta og bakgrunnsinfo, men plukk ut noen få, relevante fakta framfor
å utbrodere alle sider ved saksfeltet. Skriv gjerne oppsummerende kulepunkter til slutt med forslag
til tiltak/hva SV vil gjøre.

Hvordan får man en uttalelse vedtatt?
Det første du må gjøre er å finne ut når forslagsfristen går ut. Alle forslag som skal voteres over, må
leveres innen en gitt frist. Denne fristen finner du i innkallingen til det aktuelle møtet.
På møtet tar du ordet for å argumentere for hvorfor din uttalelse bør vedtas. De andre på møtet kan
foreslå endringer til ditt forslag. I debatten skal disse forslagene legges fram, og du kan ta replikk
eller et eget innlegg for å argumentere for eller mot endringsforslagene. Dere voterer over uttalelsen
på slutten av møtet.

Hva gjør jeg med uttalelsen når den er vedtatt?
Når uttalelsen din er vedtatt, er det på tide å legge en plan for hvordan du vil gjøre den kjent. Alle
som har foreslått en uttalelse bør ta ansvar for å spre den etter vedtaket er gjort. Snakk med
lokallagslederen om hvordan dere kan gjøre dette.
Dere kan legge den ut på Facebooksiden til lokallaget, sende den til samarbeidsparter og andre
interesserte – og ikke minst forsøke å få media interessert i saken. Ta kontakt med lokalavisen,
nærradioen eller andre aktuelle medier. Hvordan dere går fram for å lage en god sak for media, kan
du lese mer om i mediehåndboka.
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Eksempel på en uttalelse
Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet til Hedmark SV i 2014.
Rettferdighet for asylbarna
I 2014 ble de første barnefamiliene tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan. De
uttransporterte barna lever nå under svært vanskelige forhold i et land hvor den humanitære
og sikkerhetsmessige situasjonen er svært vanskelig. Barn er sårbare og særlig utsatt for
alvorlige menneskerettighetsbrudd. Flere av barna er sendt til områder hvor familien ikke har
nettverk som kan bistå dem ved retur, selv om FN anbefaler at barnefamilier ikke skal sendes
til områder hvor de mangler nettverk. Disse barna må hentes hjem.
Mange familier som har bodd lenge i Norge ble sendt ut av landet i 2014. Barns tilknytning er
et selvstendig grunnlag for oppholdstillatelse, men det er ingen ordninger som sikrer at det
blir vurdert før en eventuell tvangsutsendelse. Også familier som kvalifiserer for
oppholdstillatelse, er dermed tvangsutsendt. I desember ble det innført nye regler for
lengeværende barn som sier at barnets beste skal tillegges mer vekt. Disse barna må få hjelp
til å prøve sakene sine på nytt. Vi har et ansvar for å gi dem den rettslige bistand de trenger
for å kunne få sakene sine omgjort.
Hedmark SV krever:
• At barn med lang oppholdstid og tilknytting til Norge må få sakene sine behandlet på
ny etter de nye reglene for lengeværende barn.
• At barn med lang oppholdstid og tilknytning til Norge som er tvangsutsendt til
Afghanistan må hentes tilbake.
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