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Dette er Spire i 2020:
•
Den ledende organisasjonen innen sammenhengen mellom miljø og
utvikling
•

Et opplagt sted for studenter og andre unge voksne å engasjere seg

•

En organisasjon med en tydelig og lett gjenkjennelig politisk profil

•

En etablert og tydelig aktør på alle de største studiestedene i Norge

Slik jobber vi:
•
Vi søker samarbeid og er som en regel konstruktive framfor
konfliktskapende
•

Vi når ut til både politikere, akademikere, næringsliv og unge voksne

•
Vi gjør komplekse budskap lett forståelige, og kommuniserer på ulike
nivå, med ulike målgrupper og aldre
•
Vi er til stede i viktige nettverk nasjonalt og internasjonalt, og deltar på
relevante internasjonale konferanser.
•

Vi endrer politikk, og blir ansett som en viktig aktør av politikere

•

Vi har aktiviteter som er forankret og drevet av medlemsmassen

•

Vi gir individer kunnskap og verktøy til å ta bærekraftige valg

•

Vi bruker media målrettet for å tydeliggjøre våre standpunkt

•

Vi trekker linjene mellom norsk og internasjonal politikk

•
Vi former det offentlige ordskiftet ved å bringe inn nye perspektiver og
løsninger
•

Vi prioriterer å bygge faglig kompetanse og verne om vår integritet

•
Vi samarbeider med andre relevante organisasjoner om politisk arbeid
og informasjonsaktiviteter.
•
Vi samarbeider med partnerorganisasjoner i Sør for å lære av hverandre
og for å fremme deres perspektiver.

Ord som kjennetegner Spire:
•

Inkludering

•

Solidaritet

•

Løsninger

•

Bærekraft

•

Rettferdighet

•

Systemkritikk

•

Helhetstankegang

Medlemmer og lokallag
•

I 2020 har Spire minst 1000 medlemmer, hvorav minst 800 er under 26.

•

Vi har minst 15 lokallag, og oppsøker aktivt nye miljøer og geografiske

områder.
•
Organisasjonen har høy kontinuitet, og Spires aktive medlemmer blir
ivaretatt og ønsker å være aktive i organisasjonen i flere år.
•
Alle Spires medlemmer får spennende muligheter til utfordre seg faglig
og personlig, og rom for å ta på seg ansvar.

Økonomi og administrasjon
•

I 2020 har Spire minst tre ansatte og et romslig administrasjonsbudsjett

•
Spire har en robust økonomi med mange inntektskilder og en stor andel
egne midler.
•
Både leder og nestledere er frikjøpt til å kunne jobbe med Spire, og
kampanjeleder er honorert
•

Spire har 100 fastgivere som gir et månedlig beløp til Spire

•
Spire har et romslig kontor og tilgang på et bredt utvalg ressurs- og
profileringsmateriell for hele organisasjonen

Saker
Spires hovedtema er matsikkerhet, handel og miljø. I 2020 har Spire bygget
unik kompetanse på urbane spørsmål i en miljø- og utviklingssammenheng. Vi
setter dagsorden i debatter som omhandler våre hovedtema. Vi ivaretar
generasjonsperspektivet og kjemper for rettferdighet for framtidige
generasjoner. Vi setter fokus på dagsaktuelle temaer som knytter individers
handlinger sammen med globale miljø- og utviklingsspørsmål. Alle tre
dimensjonene av bærekraft (sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn)
ivaretas i alle Spires aktiviteter, og Spire fremmer denne forståelsen av
begrepet aktivt. Spire er oppmerksom på, og utfordrer paradigmet om evig
økonomisk vekst. Spire sikter på å undersøke, delta i og løfte debatten om

de-growth.

