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U5 SV må velge valgkampmateriell 1 

som bidrar til løsningen! 2 

 3 

Bærekraft er sentralt i SVs politikk. Samtidig er vi gjennom våre aktiviteter en bidragsyter til 4 

forsøpling og klimagassutslipp. Man kommer ikke unna å produsere materiell i politisk virke, 5 

men vi mener det er et potensiale for å gjøre bedre valg når vi kjøper inn materiell uten at 6 

dette går ut over partiets eksponering. 7 

SV gjennomfører og deltar blant annet på mange arrangementer gjennom året hvor man 8 

gjerne har laget t-skjorter eller annet materiell med arrangementsspesifikke trykk. Dette 9 

medfører et stadig behov for nytt materiell, og SV bidrar dermed til overforbruket av tekstiler 10 

og andre produkter med de negative følgene det får for både klima og miljø. 11 

Tekstilindustrien er en av de store bidragsyterne til globale klimagassutslipp, og produksjonen 12 

av tekstiler medfører også et stort forbruk av vann og kjemikalier, som igjen forurenser 13 

jordsmonn og vannkilder, og truer det biologiske mangfoldet. Tekstilindustrien er rett og slett 14 

en av verstingene når det kommer til klima- og naturkrisen. Det er også store sosiale 15 

problemer i tekstilindustrien. Fremtiden i våre hender melder om luselønn, at tekstilarbeidere 16 

risikerer å bli straffet dersom de organiserer seg, seksuell trakassering, osv. 17 

Videre produserer SV, og de andre politiske partiene, store mengder papiravfall for å fremme 18 

sin sak og vinne stemmer. Dette gjelder særlig i valgkampår. Plakater og foldere på glanset 19 

papir blir spredt ut over vårt vide land. Vi ser også at ubrukt, og nå utdatert, materiell ligger 20 

igjen i kassevis på våre lokallagskontorer. 21 

Før vi går inn i et nytt valgkampår mener vi derfor det er viktig at SV går foran og legger til 22 

rette for at hele SVs valgkamp tar klima, miljø og bærekraft på alvor! Vi ønsker: 23 

- En intern kampanje i SV hvor lokallagene bevisstgjøres, og får tips til hvordan 24 

man kan velge mer bærekraftig materiell, og unngå overproduksjon av materiell. 25 

- At SV for alle våre innkjøp velger leverandører som tar klima, miljø og sosial 26 

bærekraft på alvor 27 

- At designet på SVs materiell er av en slik art at materiellet kan brukes på flere av 28 

arrangementene SV deltar på. Et eksempel på dette kan være å ikke skrive årstall 29 

på materiellet. 30 

- At SV søker å bruke mest mulig resirkulerte materialer, og at materiellet også skal 31 

være mulig å gjenbruke/resirkulere etter bruk. 32 

- En formalisering av punktene over ved å inngå avtaler med utvalgte leverandører 33 

som oppfyller strenge kriterier for bærekraft. 34 

SV må velge valgkampmateriell som bidrar til løsningen!  35 

 36 

Uttalelsen sendes til fylkesårsmøtet til Trøndelag SV og SVs Landsstyre 37 

 38 

Forslagstiller: Magnus I. Vestrum og Marta Lall 39 

 40 



 

trondheim@sv.no | sv.no 2 
 

 41 


