Arbeidsplan 2019
SV opplever gode målinger og historiske medlemstall. Lhbt-nettverket teller også straks 100
registrerte medlemmer. Samtidig har den borgerlige regjeringen fått med seg KrF på laget og gjør det
mye vanskeligere for opposisjonen – med SV – å få flertall for politikk på Stortinget. Nettverket skal
dette året prioritere å løfte den politiske diskusjonen om skeiv poltikk og legge grunnlaget for at SV
går til valg på god lokal lhbt-politikk i 2019.

Politiske prioriteringer
I denne perioden skal nettverket ha tre 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.

Kjønnsmangfold
Helsedirektoratets ekspertgruppes forslag og anbefalinger om bedring av helsetilbudet til mennesker
som opplever kjønnsdysfori ligger fremdeles til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet.
Nettverket skal være tydelig på at det haster å få igangsett endringer også her og at resultatet må
bety en mye enklere tilgang til ulike behandlingsmetoder og en geografisk spredning av tilbudet.
I Norge utføres det fremdeles medisinsk unødvendige kirurgi på nyfødte og barn som har utypiske
kjønnskarakteristikker. Barn har ikke mulighet til å samtykke til slik kirurgi og foresatte får i stor grad
informasjon og råd fra leger som anbefaler kirurgi.
Nettverket skal fortsatt prioritere å jobbe for at Norge innfører et tredje juridisk kjønnsalternativ.
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.
• 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.
• Jobbe for at SV stiller forslag om erstatningsordning for transpersoner som har blitt
tvangskastrert
• 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 helsestasjon med kompetanse på kjønnsmangfold og
seksualitet
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Skeive med innvandrerbakgrunn
SVs lhbt-nettverk har de siste årene hatt søkelyset på skeive asylsøkeres rettigheter, og dermed
stadig fått et bedre innblikk i særskilte utfordringer denne gruppen har. I februar 2019 kom det
dessuten ut en rapport om skeive, enslige mindreårige asylsøkere i mottak - som bekrefter mange av
de utfordringene.
I tillegg har vi hatt fokus på levekårene til skeive med innvandrerbakgrunn. Også her har vi nylig fått
en fersk rapport som bekrefter det nettverket har pekt på. Skeive med innvandrerbakgrunn utsettes i
større grad for sammensatt diskriminering og har særskilte utfordringen som skiller seg fra skeive
med majoritetsbakgrunn.
Nettverket har derfor en interseksjonell tilnærming når vi skaper politikk som kan bedre levekårene
til doble minoriteter og personer med flere identitetsmarkører.
Nettverket skal:
• Fortsette å gjøre SV til en viktig stemme i saker om skeive asylsøkeres rettigheter
• Utfordre de andre partiene på konkrete forslag på familiegjenforening, risikoanalyse og
troverdighetsvurdering og forsøke å danne flertall for reelle endringer
• Utvikle konkret politikk mot negativ sosial kontroll
• Foreslå utredninger av levekårene til skeive med innvandringsbakgrunn med bakgrunn i
faglig kunnskap om temaet
• Utvikle politikk mot diskriminering av skeive med innvandrerbakgrunn, og involvere oss i
antirasistisk arbeid
• Jobbe for å bedre helsetilbudet for transpersoner med minoritetsbakgrunn
• Sikre at transpersoner i mottaks- og asylsystemet får kjønnsbekreftende behandling og
medisinsk oppfølging

Valget 2019
I tiden før og under valgkampen skal nettverket vise frem SV som et radikalt og offensivt parti med
en helhetlig og modig lhbt-politikk.
Vi skal tydeliggjøre forskjellen mellom oss og de andre partiene på feltet og hjelpe SVs kandidater til
å føle seg trygge på å argumentere og debattere spørsmål som er viktig for lhbt-befolkningen.
Der SV kommer i posisjon etter valget må det innebære en økt satsing på lhbt-feltet lokalt. Det må
innebære at alle kommuner med SV i posisjon må ha handlingsplaner for lhbt-befolkningen, som
utarbeides i samarbeid med lokale interesseorganisasjoner.
Nettverket skal:
• Produsere et pressenotat og ressurspakke om SVs skeive politikk til alle førstekandidater
• Bruke pridemarkeringene før valget til å fronte SVs skeive valgkampsaker
• Oppdatere og dele nettverkets interpellasjon på lokale handlingsplaner for kjønns- og
seksualitetsmangfold
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•

Sørge for at SV lokalt skal kjempe mot det organiserte homohatet fra nynazistiske grupper

Organisatoriske prioriteringer
I denne perioden skal nettverket ha to 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 prioriterer å bygge ut nettverkskontakter i hele landet, særlig i
forbindelse med lokale 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, og bidra med 2 webinarer i SVs
webinartilbud til medlemmer i hele pariet.
- Et av arrangementene skal være utenfor Oslo
• Jobbe for at nettverkets stilling i partiet sikres og styrkes.
• Oppfordre fylkeslagene til å opprette kontaktpersoner for nettverket.

Økonomi
I lys av endringene partiet sentralt har gjennomført for støtte til utvalg og nettverk skal styret levere
forslag til budsjett til sentralstyret. Nettverket skal søke penger fra organisasjonsfondet og Oslo SV
for å få gjennomført Oslo Pride på en god måte. Nettverket skal også finne en god løsning for å gjøre
det mulig for medlemmer å støtte nettverket økonomisk. SV skal søke om penger for å ha flåte i Oslo
Pride-paraden.
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