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SV best i test

Foto: SV
SV har den beste politikken, ifølge flere organisasjoner som i valgkampen har vurdert partienes politikk. Særlig får SV ros for sin miljø- og
klimapolitikk. Og mandag fikk også SV terningkast 5 for sin flyktningpolitikk.
LILLY NÆSS
01.09.2009 kl. 10:10
Flyktninghjelpen (http://oppavsofaen.no/) har vurdert partienes partiprogrammer og gir SV terningkast fem, mens Arbeiderpartiet får en sterk firer. – SV
og Arbeiderpartiet vinner fordi begge har den mest helhetlige flyktningpolitikken med et godt internasjonalt perspektiv, sier Flyktninghjelpens
generalsekretær Elisabeth Rasmusson.
SV får mye skryt for klimapolitikken, selv om Næringslivets Hovedorganisasjonen (NHO) gir den slakt på grunn av SVs nei til oljeutvinning i nord. Frp
fikk derimot terningkast 4. Det likte tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe dårlig, og kritiserte organisasjonens slakt av SV og ros av Frp i
miljøpolitikken. - Det skulle vært omvendt, sier han til dn.no (http://www.dn.no/valg/article1724703.ece) og er ikke nådig mot sin tidligere organisasjons
omtale av SV i klimapolitikken.
– Det skulle vært omvendt. Da ville jeg vært lykkelig. Frp er jo en miljøversting. SV er best på klima, sier Ulltveit-Moe. Han får støtte av BI-professor
Jørgen Randers.
- Dersom klima er viktigst bør man stemme SV, mener BI-professor Jørgen Randers.
(http://aftenbladet.no/innenriks/politikk/valg/1069483/Hvilket_parti_gjoer_mest_for_miljoeet.html) I rapporten "Partienes klimapolitikk 2005 - 2009, Løfter og

leveranser", der han og kollega Marit Sjøvaag ved Senter for klimastrategi ved Handelshøyskolen BI har gått gjennom partienes klimapolitikk,
konkluderes de med at SV både har riktig politikk og stor styringsvilje,
Også miljøbevegelsen synes å foretrekke SVs politikk, for i Miljøjournalen (http://www.miljojournalen.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=131643) som utgis av
Naturvernforbundet, havner SV og Venstre på topp. Ikke uventet havner Fremskrittspartiet og Høyre på bunnen. SV kommer også på topp på WWFs
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(World Wide Fund for Nature) (http://www.wwf.no/om_wwf/dette_jobber_med/miljopolitikk_og_lovverk/klima09/?25360/skjerpe-utslippsmlet) partivurdering i
forhold til viktige miljøpolitiske saker.
Nytt er også at SV nå er kåret til beste fredspolitiske parti i en ny undersøkelse av fredsbevegelsen og Norges Fredsråd.
(http://www.regnskap.norgesfredsrad.no/) Deres fredspolitiske regnskap konkluderer med at SV og Miljøpartiet de grønne er de partiene som best anses til

å ivareta fredssaken.
Kanskje ikke uventet er det også SV og Ap som har flest ”riktige” svar – på LO sin rundspørring til partiene med 41 spørsmål om arbeidsliv.
(http://www.lo.no/Partivelger2009/-Se-sporsmalene-vi-stilte-partiene/) Svarene (http://www.lo.no/s/Samfunn/Valg-2009/Partienes-svar/) viser at det er store

forskjeller på rødgrønn og borgerlig politikk og at arbeidstakernes rettigheter vil bli svekket med en borgerlig.
Og sannelig mener ikke også Abelia, bransjeorganisasjonen for kunnskaps- og teknologibedriftene at SV er best på offentlig it-politikk, ifølge
Computerworld.no. (http://www.idg.no/computerworld/article141619.ece) Også når det gjelder kommunikasjon er SV best, skal vi tro
kommunikasjonsekspert Kjell Terje Ringdal. (http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6720659) Han ga for et par uker siden SV-kampanjen
”Opp av sofaen” terningkast 6 og kåret like greit partiet til best på nett, etter å ha vurdert de ulike partienes nettkampanjer ut fra deres troverdighet.
– SV er flinke til å få frem holdninger, vil vel og har en vanvittig sjarm. Kristin Halvorsen er Norges beste politiske kommunikator. Dette er både
politikk og show, og de har klart å balansere det lettbeinte og det seriøse. Jeg tror SV vil være det partiet som vinner flest velgere på sin nettkampanje.
De skaper et engasjement i begge ender, både hos avsender og mottaker, uttalte Ringdal til NRK.
SV er også det partiet som har den beste valgkampslageren, ifølge Dagsavisens ekspertpanel (http://www.dagsavisen.no/kultur/article426038.ece) som har
testet årets låter fra partiene. SVs låt (http://www.youtube.com/watch?v=2VLaqHlDAX8) er den eneste som når terningskast fem.
- Unektelig en smule smalt, men svært treffsikkert. Får ikke dette nettbaserte sofavelgere på beina, gjør ingenting det, konkluderte panelet.
Og for den som ennå ikke er blitt kvalm av å lese om andres skryt av SV - VG har nylig kåret SV til å ha den beste valgkampboden i Oslo.
(http://www.heikki.no/?cat=6) Ifølge Vg, fordi den var den mest originale (utformet som et trikkestopp) og fordi valgkampmedarbeiderne i boden var

hyggelige, kunnskapsrike og engasjerte!
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