Handlingsplan for LMR 2017/18
Vedtatt på landsmøtet 18.03.2017
ORGANISATORISK
Mål 1: Fortsette å styrke organisasjonen
Det siste året har vi etablert LMR som medlemsorganisasjon. Vi har per i dag ingen
lokallag. I det kommende året skal vi prioritere å opprette lokallag rundt om i landet,
og sørge for medlemsvekst gjennom tiltakene beskrevet under.
Tiltak:
-

Etablere lokallag i alle de store byene, som Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger og Tromsø.

-

Være synlige på sosiale medier

-

Delta på relevante politiske arrangementer, markeringer, og debatter

-

Følge opp og tilby aktivitet til medlemmene, og finne en kanal for
kommunikasjon fra organisasjonens ledelse til medlemmene

-

Få 30.000 likes på facebook

Mål 2: Verving av medlemmer
LMR er en organisasjon som kan og skal favne bredt. Vi skal verve medlemmer i alle
typer miljøer og i alle deler av landet.
Tiltak:
-

Vi skal ha 3000 medlemmer i slutten av denne perioden.

-

Vi skal være synlige på arenaer der vi kan nå ut til potensielle medlemmer

Mål 3: LMR deltar i nasjonale og internasjonale nettverk av likesinnede
organisasjoner
For å få gjennomslag for LMRs politikk, og for å styrke den antirasistiske kampen, må
LMR bygge allianser med likesinnede organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.

-

Kartlegge hvilke ideelle og politiske organisasjoner, fag- og
arbeidsgiverorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, religiøse samfunn og
menigheter, og andre aktører med ulike målgrupper når det kommer til kjønn,
alder, tro, geografisk tilhørighet, og politisk tilhørighet.

-

Arrangere debattmøte og markering om innvandring, asylpolitikk og rasisme.

Mål 3: Være representert i den offentlige debatten
Sentralstyret bør arbeide aktivt for å profilere leder og eventuelt nestleder, slik at vi
får et talerør i den offentlige debatten.
-

Skrive minst en kronikk om aktuelle temaer i måneden

-

Delta på relevante debatter og markeringer, i Oslo og andre steder

POLITISK
Mål 4: LMR sentralt og lokalt skal bidra til å sette rasisme og antirasisme på
dagsorden, gjennom deltagelse i den offentlige debatten og gjennom lokale og
nasjonale aktiviteter
LMR skal fortsette arbeidet med å etablere seg som en sterk stemme mot rasisme. Vi
skal være synlige som støttespillere for enkeltpersoner og grupper som blir utsatt for
rasisme.
Tiltak:
- delta i den løpende offentlige debatten
- utarbeide 1-2 nasjonale kampanjer som kan følges opp lokalt
Mål 5: LMR skal bidra i motstanden mot regjeringens asylinnstramminger, til fordel
for solidaritet med mennesker på flukt

Vi skal utfordre den inhumane asylpolitikken som føres i Norge i dag, uavhengig av
utfallet av stortingsvalget høsten 2017.
Tiltak:
- initiere en arbeidsgruppe i LMR med fokus på asyl/innvandring
- fremme en visjon om en asylpolitikk i antirasistisk og humanistisk ånd i
offentligheten - arrangere en debatt om hva som ville være en antirasistisk
asylpolitikk
Mål 6: Bidra til økt kunnskap rundt rasisme og diskriminering
Vi skal sette søkelyset på rasisme i dagens samfunn, og bidra til økt kunnskap i
befolkningen om hvordan rasismen utspiller seg, og hva man kan gjøre for motvirke
den.
Tiltak:
-

Være en tydelig stemme mot rasistiske utspill i offentligheten, og mot
hverdagsrasisme

-

Undersøke rundt å eventuelt melde LMR inn i et relevant studieforbund hvis
det er økonomisk forsvarlig

-

Arrangere debatt med tittel ”Hva er rasisme?” – med gode paneldeltakere

Mål 7: Opprette en komite som skal utvikle et teoretisk grunnlag for organisasjonen
Dette for å lettere kommunisere hva rasisme er i Norge i dag.
Tiltak:
-

Lage kursopplegg/studiesirkel om rasisme og antirasistisk arbeid

-

Tilby undervisningsopplegg for skoleelever

