SV arena - opinionsbildning
i valrörelsen
SV Arena är en lokal mötesplats, ett dialogforum, där perspektiven breddas och
åsikter möts i ett bildande samtal, vilket ökar insikt och stärker det demokratiska
samtalet i ett levande civilsamhälle.
En SV Arena kan handla om nationella eller lokala frågor. En panel med olika
röster får spegla olika sidor av i diskussion, och allmänheten inbjuds att delta i
samtalet. Det här är en enkel och beprövad metod för att fånga upp det som
engagerar eller upprör människor i närmiljön och göra en konstruktiv dialog av
frågan.
Att arrangera SV Arenor med tema på de politiska programmen är ett sätt att nå
ut med dem lokalt. Din lokala SV avdelning står som avsändare för
arrangemanget men ni planerar och gör upplägg tillsammans.

Exempel på teman och upplägg
Låt inte Sverige klyvas
Sänk tröskarna till arbetsmarknaden
–
–
–

Hur skulle fler kunna få ett jobb?
Vad skulle inträdesjobb betyda för vår region/kommun?
Hur skulle yrkesutbildningar med bättre koppling till arbetslivet kunna
stärka vår region?

Bjud in företrädare för exempelvis företagare och yrkesutbildningar i kommunen som
panel.

Trygghet i hela landet
–
–
–
–

Hur lång tid tar det för ambulansen att komma om jag blir akut sjuk?
Hur trygg, likvärdig och nära är vården i vår region?
Har vi en nära polis?
Vem är tryggast där vi bor?

Bjud in exempelvis regionråd och representanter från Brottsförebyggande rådet till
panelen.

Grön tillväxt och miljöansvar
–
–

Grönare kommun, hur kan vi alla bidra?
Solenergi, snart på allas tak.
Hur gör vi det enkelt?

Bjud in företrädare för exempelvis solenergiföretagare och tekniska nämnden eller
likande till panelen.

En ansvarsfull internationell agenda
–
–

Är ryssen långt borta?
Civilförsvar och krishantering, hur fungerar det där vi bor? Hur förberedda
är vi om vattnet inte längre kommer i kranen, elektriciteten försvinner och
matbutiken slår igen?

Bjud in talesperson för internationella frågor, Civilsförsvarsförbundet och hemvärnet till
panelen.
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