Stina Baarne Hassel,
5. kandidat i Oslo

“Skeives rettigheter og livsvilkår
er fortsatt et politisk stridstema.
Kampen for retten til å være seg sjøl
og elske den en vil er ikke vunnet en
gang for alle, og ikke alle steder. SV
vil aldri bruke våre rettigheter som et
forhandlingskort. Ingen er fri før alle
er fri.”

Stem skeivt - stem

“Frihetskampen må fortsette.
Ingen skeive skal rammes av hat og
hets for hvem de er og hvem de elsker.”
Freddy André Øvstegård,
1. kandidat i Østfold

“Patriarkatet og kapitalismen
ødelegger for mennesker og miljø.
Systemendringene vi i SV står for
er nødvendige, spesielt for skeive
og ande minoriteter, som rammes
aller hardest av dagens urettferdige
organisering av samfunnet.”
Solveig Skaugvoll Foss
1. kandidat i Vest-Agder,
leder av Skeive Sosialister
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I SV er vi stolte over vår historie som
forkjemper for skeives rettigheter. Men
det er fortsatt flere kamper å vinne, og
vi kan ikke ta forgitt de rettigheter vi har
oppnådd.
Alle skal ha frihet og trygghet til å være den
de er og elske den de vil. SV vil kjempe mot
all diskriminering av seksuelle orienteringer,
kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt
samfunn kan alle åpent leve ut identiteten,
kjærligheten, seksualiteten og kjønnsuttrykkene
sine.
Les mer om vår
skeive politikk her:

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

https://www.sv.no/blog/a-aa/lhbtiq/

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no

I SV er vi stolte over vår historie som
forkjemper for skeives rettigheter. Men
det er fortsatt flere kamper å vinne, og
vi kan ikke ta forgitt de rettigheter vi har
oppnådd.
Alle skal ha frihet og trygghet til å være den
de er og elske den de vil. SV vil kjempe mot
all diskriminering av seksuelle orienteringer,
kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt
samfunn kan alle åpent leve ut identiteten,
kjærligheten, seksualiteten og kjønnsuttrykkene
sine.
Les mer om vår
skeive politikk her:

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

https://www.sv.no/blog/a-aa/lhbtiq/

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no

●
Sikre personer med kjønnsinkongruens
et verdig helsetilbud. Rikshospitalets
behandlingsmonopol må avvikles og flere
behandlinger må tilbys lokalt.

SV vil:

●
Øke støtten til organisasjoner som
jobber med å styrke skeive minoriteters
rettigheter og livssituasjon.
At alle norske utenriksstasjoner
rapporterer om situasjonen for den skeive
befolkningen der de opererer.

● Åpne for en tredje juridisk kjønnskategori.
●
●
At menn som har sex med menn skal få
være blodgivere på lik linje med den øvrige
befolkningen.
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