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Sosialisme på norsk   
- SVs høstkonferanse 2022 

 
Dato: 29.-30. oktober     29.-30. oktober 
Sted: Georg Sverdrups hus, Universitet i Oslo  
 
NB: Dette er et rammeprogram. Flere innledere på de parallelle bolkene vil komme og 
endringer kan bli gjort.  
 

Lørdag 29. oktober   
10:30-11:15 Registrering og kaffe 
 
11:15-11:45 Åpning og presentasjon av forslag til nytt    

prinsipprogram 
Prinsipprogramkomiteens leder og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes   

 
11:45-12:15 Åpningssamtale med Audun Lysbakken, leder i SV  
  
12:15-13:15 Den nordiske sosialismen  
  Innlegg fra Pelle Dragsted med kommentarer fra Zack Exley. 
 

Pelle Dragsted er dansk forfatter, mangeårig aktivist og politiker. Han er tidligere 
medlem av Folketinget for Enhedslisten. Dragsted har skrevet boken ”Nordisk 
Socialisme” som beskriver hvordan venstresiden kan forme en bærekraftig sosialisme 
som bygger på det økonomiske demokratiet vi allerede kjenner. 
 
Zack Exley var med-grunnlegger av organisasjonen Justice Democrats som jobber for 
å fronte progressive kandidater i USA, og spilte en sentral rolle i kampanjen til 
Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ved kongressvalget i 2018, og videre i utarbeidelsen 
av "Green New Deal." Har siden startet tankesmien New Consensus, som fronter en 
aktiv, statlig industripolitikk i USA for å sikre det grønne skiftet. 

 
13:15-14:00 Lunsj og mingling   
  
14:00-15:30 Temabolker med programkomiteens medlemmer og   

eksterne innledere 
 
  Parallelle spor: 
 

Demokrati & makt   
§ Bjørn Egil Flø, norsk sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for 

bioøkonomi 
§ Aili Keskitalo, tidligere sametingspresident, nå politisk rådgiver i 

Amnesty Norge for urfolk, klima og miljø 
§ Kathrine Standal, Boligstiftelsen i Trondheim, tidligere Svartlamon 

boligstiftelse. 
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Stat & velferd   

§ Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten 
 

Frihet   
§ Linn Stalsberg, forfatter, skribent og journalist.  
§ Elisabeth Thoresen, aksjonsleder i AAP-aksjonen.  

 
15:30-16:00 Benstrekk, kaffe og en liten matbit   
   
16:00-17:30 Temabolker fortsetter 
   
  Parallelle spor: 

 
Økologi & økonomi  

§ Zack Exley, med-grunnlegger Justice Democrats og New Consensus.  
§ Arild Vatn, professor tilknyttet Noragric ved UMB.  

Arbeid 

§ Einar Haakaas, forfatter og tidligere journalist.  

Frigjøring: feminisme, antirasisme og urfolksrettigheter 

§ Cathrine Linn Kristiansen, talskvinne i Kvinnefronten og rådgiver i 
Sanitetskvinnene. 

§ Mikkel Berg-Nordlie, leder for Samepolitisk Råd i SV.  

17:30  Program slutt for dagen 

19:30  Hyggelig samling på utested  
 

Søndag 30. oktober    
09:00-09:30 Kaffe 

09:30-12:00 Solidaritet, fred og sikkerhet 
Samarbeid i Europa for Sikkerhet og Demokrati (30 min)   

§ Hege Skarrud, tidligere leder i Attac Norge og Spire. 
§ Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU. 

Sikkerhet og trygghet i en militarisert verden (50 min) 

§ Tove Gravdal, journalist og tidligere diplomat og presseråd ved den 
norske FN-delegasjonen. 

Fred er mer enn fravær av krig (30 min) 
§ Morten Jerven, professor i utviklingsstudier ved NMBU.   
§ Aseel AlBajeh, Al-Haq – Palestinsk menneskerettighetsorganisasjon.  

12:00-12:30 Lunsj og mingling 
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12:30-13:30 Sikkerhet og allianser 

- Navn kommer 

13:30-15:00 Panelsamtale med de nordiske sosialistiske   
  venstrepartiene 

- Navn kommer 

15:00  Program ferdig. 

   
   
 


