
United States athletes Tommie Smith, center, and John Carlos, right, extend their gloved fists skyward during 
the playing of the "Star-Spangled Banner" after Smith received the gold and Carlos the bronze for the 200-
meter run at the Summer Olympic Games in Mexico City, Oct. 16, 1968.

AP

Hvordan	  utøve	  poli0sk	  innflytelse,	  	  
TrAP	  

Torsdag	  19.mars,	  2015



skal snakke (fort) om:

• Strategi & behovet for å ha en	


• Erfaringer fra Støtteaksjon for Vanessa 
Bairds kunst i Regjeringsbygg 6	


• Det politiske feltet: hva du kan gjøre



Skap situasjon som gjør 
problemet synlig	


!

Tilby løsningen til dem 
som avgjør

Hvilken metode skal vi se på?



1: strategisk plan



Hva er vanskeligst?

Å bli enige om hva man vil oppnå helt konkret. 	

Dessuten å disiplinere kampen til å bare handle om det. 

1. Når vi mobliserer 



Strategi

Allianser?	

Motstandere?	


Hva er vår egen styrke? Hvem er vi?	

Plasser kampen på et sted der dere kan vinne den	


2.



Taktikk

3.

Kjøreplan: hva skal dere faktisk gjøre? 	

!

Virkelighetsjekk: henger dette sammen med målet som 	

skal oppnåes?
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Taktisk plan
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Tidlig i 
beslutningsprosessen!

Når?



Rekkefølge

Dersom FrP er først på saken …

Hvem?



Politisk kompass 

Bli kjent med terrenget



Se an partienes hjertesaker og deres prinsipielle ståsted



Hvordan lages politikken?

Plukk opp en telefon og spør. 	

Enkeltpartienes gruppeledere, rådmann, ordførerens 

sekretær, økonomidirektøren ...	

Dere får informasjon og en ting til: 	


!

Nettverk. 

VÆR HØFLIG!



!

Folkevalgt databasen ivarjohansen.no

http://ivarjohansen.no






En ting dere ikke 
trenger

er å vite alt om alt i politikken	


Kjenn deres eget felt, 	

det er det som gir troverdighet



Ikke beskriv problemet 
og så gå hjem

Det viktigste er løsningen!



Informasjonsarbeidet

Gjør dere kjent med de ulike flatene
(Egne, kjøpte, fortjente)



Berør folk emosjonelt



Informasjonsarbeidet

Hva folk  trenger å vite

Hva dere vil  at folk skal 	

         vite



Budsjettet!

Ta resten av året fri



politikkHvorfor jeg


