Vedtatt av FS 24.11 2016

Beredskapsplan for trygge møteplasser
Det finnes alltid en mulighet for at medlemmer og tillitsvalgte i partiet begår
lovbrudd eller andre handlinger som bryter med partiets verdigrunnlag. Slike
hendelser kan skade partiets støtte og tillit i befolkningen og medlemmenes
motivasjon dersom de ikke følges opp godt. Fylkesstyret mener derfor det er
nødvendig å ha en beredskapsplan for hvordan slike hendelser skal håndteres, og
at dette er forankret i Fylkesstyret.
De alvorligste hendelsene som kan inntreffe er de som medfører skade på folks
liv og helse. Seksualisert vold og legemsfornærmelse vil være særlig vanskelig for
partiet. Innehav og spredning av overgrepsbilder, offentlige rasistiske ytringer,
korrupsjon, miljøkriminalitet og undergraving av kvinnefrigjøring er eksempler
på andre handlinger medlemmer kan begå som ville ha svært alvorlige
konsekvenser.
Når fylkesledelsen får kjennskap til slike saker skal fylkesstyret og partiledelsen
informeres så raskt som mulig. Berørt lokallagsleder skal medvirke til dette. Med
mindre arbeidsutvalget bestemmer noe annet, skal fylkesleder besvare
henvendelser fra media.
Følgende punkter er viktige i den interne og offentlige kommunikasjonen om
slike saker:
•
•
•

Slike forhold skal alltid tas alvorlig, og vi skal peke på hvilke tiltak som
gjøres
Påstander som ikke kan dokumenteres, skal ikke kommenteres utover at
det må undersøkes nærmere
Personvernet må ivaretas, og vi skal ikke utlevere opplysninger som kan
bidra til identifisering

Når det gjelder partiets egne handlingsalternativer gjelder følgende:
•

•
•

Det må foreligge dokumentasjon før krav om suspensjon fra alle verv kan
vurderes. Dokumentasjon kan være:
o Anmeldelse for straffbart forhold
o Skriftlig bekreftelse på tillitsverv i organisasjoner med formål som
er i strid med SVs grunnleggende verdier
o Skriftlig bekreftelse på offentlige forhold som er i strid med SVs
grunnleggende verdier
Når det tas ut siktelse, skal fylkesstyret alltid forberede suspensjonssak
fra alle verv og oversende til sentralstyret uten ugrunna opphold.
Fylkesstyret har et særlig ansvar for å ivareta personer som blir utsatt for
uønska hendelser.

