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Vår tids oppgaver 1 

Noen påstår  at  verden ikke kan  forandres. De sier  a t  samfunnet  vi lever  i, er  det  eneste 2 

mulige. 3 

 4 

Vi vet  a t  de ta r  feil. 5 

 6 

Et  samfunn hvor  mennesker  løser  problemer i fellesskap er  mulig. Klasseskiller  kan 7 

erstat tes av ret t ferdig fordeling og mer  demokra t i. Kvinnediskr iminer ing og 8 

under t rykking kan  ersta t tes med fr ihet  for  begge kjønn. Klimaendringene er  9 

menneskeskapte, og kan  stoppes av oss mennesker . Det  er  mulig å  sk ape et  samfunn der  10 

mennesker  og miljø set tes foran profit t . 11 

 12 

Et  annet  samfunn er  ikke bare mulig. Det  er  nødvendig.  13 

Derfor  sosia lisme. 14 

 15 

Menneskeheten  skaper  sin  egen h istor ie. Der for  har  vi også  mulighet  t il å  styre den 16 

samfunnsmessige utviklingen. Utbyt t ing, under t rykkelse, kr ig, nød, klimaendringer  og 17 

ødeleggelse av miljøet  er  a lt  sammen menneskeskapte fenomener  som menneskene kan 18 

fjerne. Men vi star ter  ikke med blanke ark, kapita lismen er  det  dominerende 19 

samfunnssystemet . Det  er  mulig å  skape en  ret t fer dig og miljøvennlig verden, men det  20 

foru tset ter  a t  det  kapita list iske systemet  erstat tes – nasjonalt  og globalt  – av et  21 

demokrat isk og bærekraft ig behovsstyr t  økonomisk system. Det  er  sosia lisme. 22 

På  lik lin je som kapita lismen er  et  under t rykkende system, e r  pat r ia rka tet  et  system 23 

som begrenser  menneskers fr ihet . Det te systemet  rammer  begge kjønn, men kvinner  er  24 

for tsa t t  de som taper  mest . Vi har  kommet  langt  i kampen for  likest illing, men har  25 

for tsa t t  en vei å  gå  for  å  oppnå full fr igjør ing, uavhengig av kjønn. Derfor  er  SV et  26 

feminist isk par t i. 27 

 28 

I løpet  av det  siste å rhundret  ble Norge et  r ikt  land. Demokra t isk kontroll over  29 

na tur ressursene, oppbygging av velferdssta ten  og kvinners deltakelse i a rbeidslivet  la  30 

grunnlaget  for  en  produkt iv økonomi og stor  velstandsøkning for  folk flest . Innlagt  vann 31 

og st røm, kjøleskap og vaskemaskiner  var  framskrit t  som gjorde hverdagen t il vanlige 32 

folk enklere. Kamp mot  klasseskillene før te t il a t  folkehelsa ble bedre, levea lderen økte, 33 

u tdanningsnivået  gikk opp og fat t igdom men ble reduser t . Slik kunne stadig flere bidra  34 

t il produkt ivitetsveksten  og velferden. 35 

 36 

Fler ta llet  av verdens befolkning har  ikke ha t t  del i denne u tviklingen. I store deler  av 37 

verden dominerer  for tsa t t  fa t t igdom og nød. Verken ressursgrunnlaget  eller  klimaet  38 

tå ler  kapita lismens forbruksjag. Skal vi skape en  ret t ferdig verden, kan vi der for  ikke 39 

nøye oss med å øke levestandarden for  de fa t t igste. Det  kreves en radika l omfordeling av 40 

makt  og ressurser  og en ny økonomisk verdensorden der  hensynet  t il na turen s 41 

tå legrense set ter  rammen for  a lle beslu tn inger  i samfunnet . 42 

 43 

Mens vest lige lands r ikdom har  økt  kraft ig de siste t iå ra , har  ikke livskvalit eten økt  44 

t ilsvarende. Over  et  visst  nivå  i r ikdom og levestandard er  det  ikke lenger  noen klar  45 

sammenheng mellom økonomisk vekst  og bedre folkehelse, lavere kr iminalit et , mindre 46 
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fa t t igdom eller  økt  lykke. Samt idig har  veksten bidrat t  t il klimaendr inger  og tap av 47 

na turmangfold. Vår  t ids store u tfordr ing er  ikke å  tyne mest  mulig økonomisk vekst  ut  48 

av mennesker  og miljø. Vi må endre vår  ressursbruk fra  ”mer” t il ”bedre”. Økonomisk 49 

vekst  må være bærekraft ig. 50 

 51 

SV vil mobilisere t il innsa t s for  fem store oppgaver : 52 

 53 

En økonomi som er økologisk bærekraftig 54 

Klima- og miljøut fordr ingene er  sammen med global fat t igdom de vikt igste 55 

u t fordr ingene i vår t  århundre. Klimaproblemene vil ramme a lle deler  av verden, men 56 

rammer  hardest  de fa t t igste, som er  de som har  bidrat t  minst  t il å  skape problemene, og 57 

må løses i fellesskap. Vi i Norge må redusere våre CO2-utslipp dramat isk og ta  ansvar  58 

for  å  bevare na turmangfoldet . Hensynet  t il miljøet  må gå foran  profit thensyn og snevre 59 

økonomiske in teresser  i a lle beslutn inger . 60 

 61 

Aller  størst  ansvar  for  løsningen har  r ike land, som har  skapt  problemet . Norge har  62 

der for  både in teresse av og et  ansvar  for  å  gå  foran  for  å  løse problemet . Grønn teknologi 63 

vil bli en stor  nær ing, kunnskap og forskning vil være nyt t ige invester inger  for  hele 64 

samfunnet . En økologisk bærekraft ig økonomi i Norge er  bra for  miljøet  og bra  for  norsk 65 

økonomi. 66 

 67 

Å om form e N orge til et økologisk bærekraftig sam funn rask t nok  til at det bidrar til å løse 68 

k lim aproblem ene er den  første store oppgaven S V vil m obilisere til innsats for.  69 

 70 

Et Norge som deler godene 71 

Det  er  grunnleggende ret t ferdig å  dele godene, og det  er  nødvendig for  å  bekjempe 72 

fa t t igdom og fjerne klasseforskjeller . 73 

 74 

I nesten hele det  forr ige å rhundret  gikk inntektsforskjellene i Norge ned. De siste 75 

t iå rene har  det te snudd. Norsk arbeidsliv t rues av sosia l dumping og angrep på  faglige 76 

ret t igheter . Det  er  uakseptabelt  a t  mange er  fat t ige i vår t  land. Vi må bekjempe 77 

klasseforskjellene ved å  redusere inntektsforskjeller , stoppe sosia l dumping, sa tse 78 

systemat isk på  u tdanning og u tvikle velferden  videre. 79 

 80 

God helse, et  godt  u tdanningst ilbud, lav kr iminalit et  og få  sosia le problemer er  vikt ige 81 

goder . Det  oppnår  vi bedre i samfunn med små forskjeller . Små forskjeller  gir  større t illit  82 

mellom mennesker  og muligheten t il å  bygge sterke fellesskap. 83 

 84 

Et N orge som  deler godene er den andre store oppgaven S V vil m obilisere til innsats for. 85 

 86 

Frihet for alle, ikke for de få 87 

Reell innflytelse på  saker  som angår  oss, og fr ihet  t il å  u t folde seg, er  vikt ig for  a lle.  88 

Fr ihet  krever  sterke ret t igheter  og et  utvidet  folkestyre, men også  økonomisk og sosial 89 

t rygghet , som gir  grunnlag for  å  velge. SV vil ersta t te markedsmakt  med avgjørelser  i 90 

folkevalgte organer  og utvikle et  demokra t i som ikke stopper  ved inngangsdøra t il 91 

arbeidsplassen. Vi t renger  et  mer  deltakende demokra t i, med  akt iv folkelig medvirkning 92 

i vikt ige avgjørelser . 93 
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 94 

Alle typer  av maktforhold må u tfordres når  fr ihet  for  a lle er  målet . Kjønnsmakten i 95 

samfunnet  må bekjempes for  å  oppnå fr igjør ing. Diskr iminer ing på bakgrunn av 96 

religion , seksuell or ienter ing, etn isk bakgrunn eller  funksjonshemming er  97 

under t rykkende og oppret tholder  ufr ihet . Et  mangfoldig fellesskap styrker  fr iheten, 98 

ensret t ing svekker  den . 99 

 100 

Bekjem pelse av undertrykkende m aktstruk turer og en gjennom gripende dem okratisering 101 

som  sikrer alles frihet er den  tredje store oppgaven S V vil m obilisere til innsats for. 102 

 103 

Et likestilt Norge 104 

Samfunnet  vår t  må gi kvinner  og menn like muligheter  og like stor  fr ihet . Der for  er  det  105 

nødvendig å  bekjempe st rukturene som gir  menn mer  makt  og fr ihet  enn  kvinner .  106 

SV har  siden  par t iet  ble st iftet  vært  en pådr iver  i kvinnekampen. Denne kampen er  107 

langt  fra  over . Vi ser  a t  kvinner  undert rykkes og har  fæ rre muligheter  enn  menn i Norge 108 

i dag. Kvinner  har  i gjennomsnit t  lavere lønn enn menn. Det  er  flest  kvinner  som 109 

ufr ivillig har  delt idsst illinger  og usikre anset telser , og som jobber  i yrker  med høy 110 

arbeidsbyrde. Og kvinner  t ar  for tsa t t  den  største delen  av det  u lønnede arbeidet  i 111 

h jemmet . 112 

 113 

Seksuell t rakasser ing, menns vold mot  kvinner  og skjønnhetstyranniet  er  andre ut sl ag 114 

av denne kjønnsmaktsordningen som i størst  grad rammer  kvinner . Skal vi sikre fu ll 115 

likest illing må vi ha som mål å  fjerne de undert rykkende st rukturene.  116 

Vi kan ikke u tvikle et  sosia list isk samfunn med fr ihet  og ret t ferdighet  dersom kvinner  117 

for tsa t t  under t rykkes. 118 

 119 

Å sikre full kvinnefrigjøring er derfor den fjerde store oppgaven S V vil m obilisere til kam p 120 

for. 121 

 122 

Global rettferdighet 123 

For  det  store fler ta llet  av land og mennesker  vil høyere levestandard være grunnlaget  124 

for  et  bedre liv. For  a t  det te ikke ska l føre t il en økologisk ka tast rofe, t rengs det  en  125 

radikal omfordeling av makt  og ressurser  på global basis. Innad i fa t t ige land må det  126 

skje en  sosia l ut jamning for  å  sikre a t  velstandsvekst  kan komme a lle t il gode. Globale 127 

klimaproblemer  må løses gjennom internasjonalt  samarbeid og store kut t  i 128 

klimagassutslippene, mest  i de r ikeste landene. 129 

 130 

Maktforholdene i in ternasjonal økonomi må endres t il fordel for  fa t t ige land. En global 131 

demokrat iser ing må temme de store konsernene, og u tbyt t ingen av fat t ige mennes ker  132 

må opphøre. Kr ig og konflikt  må forebygges gjennom økonomisk u tvikling og 133 

fredsskapende arbeid. 134 

 135 

Å arbeide in ternasjonalt for en radikal om fordeling av m akt og ressurser, for en m er 136 

fredelig verden  og å avverge klim akrisa er den fem te store oppgaven S V  vil m obilisere til 137 

innsats for. 138 

 139 

Det  er  vikt ige oppgaver  som ligger  foran oss. Mer  enn noen gang er  det  nødvendig å  gjøre 140 

grunnleggende samfunnsendr inger  for  å  sikre folks framt id. Det  holder  ikke med å 141 
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appellere t il det  gode i mennesket  for  å  forandre sa mfunnet . Uret t ferdighet  og 142 

under t rykking bygger  på  reelle maktst rukturer  og på organiser ingen av samfunnet .  143 

SV vet  at  en polit ikk for  forandr ing – for  ret t ferdighet , fr ihet  og en løsning på  klimakr isa 144 

–  ikke bare er  nødvendig, men også mulig. Velkommen med i kampen for  sosialisme.  145 
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1. Et Norge som deler godene 146 

SV arbeider  for  et  samfunn u tan  klasseforskjeller  der  den enkelte yter  et t er  evne og får  147 

et ter  behov. Slik er  det  ikke i dag. I Norge har  vi gjor t  vikt ige framskr it t  for  å  redusere 148 

forskjeller  i makt  og økonomi. Likevel er  folks liv og framt idsmuligheter  begrenset  av 149 

den  u like t ilgangen på  makt . Mindreta llet  eier  mestepar ten  av samfunnets ressurser  og 150 

har  stor  innflytelse over  sent ra le beslu tn inger . 151 

 152 

Motsetn ingen mellom arbeid og kapita l er  en grunnleggende motsetn ing i a lle 153 

kapita list iske samfunn. Styrkeforholdet  mellom arbeid og kapita l var ierer  i u like 154 

samfunn og t il u like t ider , og er  avgjørende for  hvordan samfunnet  ser  u t . 155 

Kapita lkreftenes kompromissvilje og aksept  av velferdssta ten har  vær t  et  re su lta t  av en 156 

sterk fag- og arbeiderbevegelse. Arbeiderklassen  har  gjennom gjensidig solidar itet  og 157 

organiser t  kamp oppnådd velstandsøkning, en sterk velferdsstat  og økt  makt  i 158 

samfunnet . 159 

 160 

Kvinnebevegelsen , miljøbevegelsen og fredsbevegelsen  har  t ilfør t  kam pen for  161 

ret t ferdighet  nye og vikt ige dimensjoner . Grupper  med svake ta lerør  og lit en makt  har  162 

slåss fram ret t igheter  som sikrer  stør re grad av like muligheter  for  a lle.  163 

En sterk venst reside og en  sterk fagbevegelse har  skapt  den  nordiske modellen . Kjernen 164 

i den er  et  organiser t  a rbeidsliv med en  sterk fagbevegelse, små sosia le forskjeller  og en 165 

skat tefinansier t  universell velferdsstat . 166 

 167 

Siden  1980-årene har  kapita lkreftene i Norge og Europa  vær t  på  offensiven  for  å  svekke 168 

fagbevegelsens ret t igheter  og velferdssta ten. Fr i flyt  av kapita l, dereguler ing av 169 

økonomien og overfør ing av makt  fra  demokra t isk va lgte organer  t il markedet  er  drevet  170 

igjennom uten  bred debat t  eller  folkelig støt te. 171 

 172 

Det  pågår  i dag en omfat tende in teressekamp. Det  er  en  kamp om makt  og om hvem som 173 

ska l kont rollere ressursene. Den sterke omfordelingen fra  fellesskapet  t il pr iva te, og fra  174 

arbeid t il kapita l, forrykker  styrkeforholdet  mellom samfunnsgruppene i Norge og i 175 

verden. Maktforholdene i a rbeidslivet  er  forskjøvet  – fra  fagbevegelse og demokrat iske 176 

organer  t il mult inasjonale selskaper  og finansinst itusjoner . 177 

 178 

Resulta tet  av kapita lkreftenes offensiv er  også synlig i offent lig sektor . Pr iva t iser ing, 179 

etabler ing av kunst ige markeder  og konkurranse, samt import  av styr ingssystemer  fra  180 

pr iva t  sektor , har  bidrat t  t il å  undergrave lønns - og arbeidsvilkår , og samt idig svekket  181 

de offent lige t jenestenes kvalit et  og mulighetene t il å  styre dem polit isk.  182 

 183 

Den demokra t iske kontrollen  av kapita len  er  svekket , og resulta tet  er  en  184 

spekulasjonsøkonomi der  et  få ta ll kan ta  u t  enorme gevinster , mens fellesskapet  må ta  185 

regningen når  det  går  ga lt . Det te fører  t il økende uforutsigbarhet  og sårbarhet  i 186 

økonomien, og bidrar  t il å  skape omfat tende kr iser . 187 

 188 

Globalt  er  det  en  sterk vekst  i a rbeiderklassen. I det te ligger  det  store muligheter  for  en  189 

organiser t  fag- og arbeiderbevegelse t il å  gjenerobre makt  og demokrat isere samfunn og 190 

arbeidsliv. 191 

 192 



 

Sosialistisk Venstreparti                sv.no 

Akersgata 35, 0158 Oslo               post@sv.no 

Det vi har  oppnådd, er  verdt  å  forsvare. Men det  er  skapt  gjennom polit isk kamp, og vil 193 

bare forbedres med polit isk kamp gjennom fagbevegelse, kvinnebevegelse, 194 

miljøbevegelse, innbygger in it ia t iv knyt tet  t il vikt ige enkeltsaker  og andre 195 

in teresseorganisasjoner  som kjemper  for  sosia le ret t igheter . 196 

 197 

SV vil bruke sin posisjon  t il å  dr ive fram polit iske reformer  som begre nser  kapita lens 198 

maktgrunnlag og som øker  maktgrunnlaget  for  de sosia le bevegelsene og for  vanlige folk. 199 

Slik kan vi oppnå et  Norge som deler  godene. 200 

 201 

Kamp mot klasseforskjeller 202 

SV arbeider  for  a t  a lle mennesker  kan  delta  akt ivt  i styr inga av samfunnet , og har  203 

avgjørende makt  over  sine egne liv. Vi lever  i et  klassesamfunn, men klasseskiller  kan  204 

erstat tes av ret t ferdig fordeling og mer  demokra t i. En  t rygg økonomi for  den  enkelte og 205 

små forskjeller  er  en vikt ig forut setn ing for  den  enkeltes fr ihet  og mulighet  t il å  u t folde 206 

seg. Store klasseforskjeller  skaper  fat t igdom, r iver  ned t illit  i samfunnet , er  negat ivt  for  207 

folkehelsa, skaper  sosiale problemer  og bidrar  t il mer  kr iminalit et .  208 

 209 

Avreguler ing og libera liser ing av økonomien har  de siste t iå rene git t  økende s osia le 210 

forskjeller  i Norge og andre vest lige land, et t er  en  lang per iode med mindre forskjeller . 211 

En vikt ig grunn er  a t  a rbeidstakernes andel av verdiskapingen har  sunket , mens eiernes 212 

andel har  økt . Det  må ses i sammenheng med økt  konkurranse over  landegre nsene, der  213 

lønn og arbeidstakernes ret t igheter  er  blit t  en  vikt ig konkurransefaktor . EUs indre 214 

marked har  bidrat t  sterkt  t il det te. Gjennom EØS -avta len  møter  Norge den samme 215 

t russelen. 216 

 217 

De økonomiske forskjellene må reduseres gjennom arbeid og utdanningsmu ligheter  for  218 

a lle, sammen med mer  innflytelse og stør re andel av verdiskapingen t il a rbeidsfolk.  219 

Sosia l dumping er  allerede et  problem i norsk arbeidsliv, og kan  bli en større t russel 220 

framover . De vikt igste mot t ilt akene vil være å  sikre flest  mulig a rbeid,  sterke 221 

fagforeninger , høyt  n ivå  på  de sosia le ytelsene, god offent lig velferd og et  lovverk som 222 

h indrer  sosia l dumping. 223 

 224 

Skat tesystemet  må bidra  t il en  mer  ret t ferdig fordeling av samfunnets ressurser . 225 

Personer  med høy inntekt  og formue må beta le mer  t il fellesskapet  enn i dag. Personer  226 

med lave inntekter  må få  lavere ska t t . Skat t  er  vikt ig for  en  direkte omfordeling, og for  å  227 

finansiere en  universell velferdsstat  som gir  like muligheter  uavhengig av økonomi og 228 

bakgrunn.Fat t igdom må bekjempes med universelle velferdsordninger , god fordeling og 229 

en  målret tet  polit ikk over for  mennesker  som faller  utenfor . 230 

 231 

Velferdsordninger  må innret tes slik at  de bidrar  t il inkluder ing, og ikke h indrer  folk i å  232 

ta  u tdanning eller  delta  i a rbeidslivet . 233 

 234 

Demokratisk styring 235 

SV ønsker  å  regulere og styre markeder  for  å  sikre en  ret t ferdig fordeling av makt  og 236 

ressurser , unngå  forurensning og legge grunnlag for  den enkeltes fr ihet . Styr ing skjer  237 

gjennom eierskap, lovreguler ing og med økonomiske virkemidler  238 

 239 
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Det ska l være offent lig eierskap t il na tur ressurser  som gir  betydelig grunnrente, og det  240 

offent lige bør  eie dominerende selskaper  i markeder  som er  av avgjørende økonomisk 241 

betydning for  landet . Det te gjelder  blant  annet  i finansmarkedet  og i selskaper  som 242 

dr iver  u tvinning av de vikt igste norske na turressursene. Det  skal være offent lig 243 

eierskap t il infrast ruktur  av kr it isk betydning, som for  eksempel infrast ruktur  knyt tet  244 

t il samferdsel og energiforsyning, for  å  sikre en demokra t isk og best  mulig u tbygging og 245 

dr ift  av samfunnet . 246 

 247 

Histor ien har  vist  a t  ureguler te finansmarkeder  fører  t il økonomiske kr iser  og gjør  248 

demokrat isk styr ing vanskeligere. Konkurranse innen bank- og finanssektoren har  249 

skapt  spekulasjonsbobler  og lånefinansier t  over forbruk. Finanssektoren  må endres t il 250 

først  og fremst  å  ivareta  sin kjerneoppgave, som er  å  skaffe kapital t il rea løkonomien. 251 

SV vil a rbeide nasjonalt  og in ternasjonalt  for  en sterkere reguler ing av finanssektoren. 252 

Det  bør  være st renge begrensninger  på hvor  dominerende posisjon et  selskap kan ha , og 253 

klare retn ingslin jer  for  hvordan dominerende posisjoner  eller  konkurser  ska l håndteres.  254 

 255 

Ret ten  t il et  h jem er  grunnleggende. Det  norske boligmarkedet  er  blant  de minst  256 

reguler te i Europa. SV vil ha  et  mer  reguler t  boligmarked med stør re innslag av ikke -257 

kommersielle u t leieboliger , mer  stabile boligpr iser , mindre forskjellsbehandling av 258 

boligeiere og boligleiere, og bedre t ilbud t il bostedsløse. 259 

 260 

Et godt arbeidsliv 261 

Ret ten  t il arbeid er  en grunnleggende menneskeret t . Arbeidsløshet  er  sløsing med 262 

samfunnets vikt igste ressurs. 263 

 264 

I et  kapita list isk samfunn er  arbeid en vare som kan kjøpes og selges, der  t ilbud og 265 

et terspørsel styrer  pr isen . Arbeidsløshet  innebærer  at  kapita leierne kan  presse ned 266 

lønninger  og t ilegne seg stør re deler  av verdien  som arbeidet  skaper .  SV arbeider  for  fu ll 267 

sysselset t ing og demokra t iske arbeidsplasser  der  merverdien  av arbeidet  i størst  mulig 268 

grad t ilfa ller  fellesskapet  og de som arbeider . 269 

 270 

Styrkeforholdet  mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er  avgjørende for  hvorvidt  271 

forskjellene i samfunnet  økes eller  reduseres, og for  hvordan velferdssta ten  u tvikles. Et  272 

organiser t  arbeidsliv og en  sterk fagbevegelse er  grunnpila rer  i den  norske og nordiske 273 

arbeidslivsmodellen . Denne modellen er  resultat  av et  kompromiss mellom 274 

arbeidstakere og kapita leiere. Svekkes fagbevegelsen , t rues grunnlaget  for  det te 275 

kompromisset . SV er  et  par t i for  a rbeiderklassen . Derfor  kjemper  vi konsekvent  for  276 

u tvidede ret t igheter  og mer  makt  t il a rbeidere på  bekostn ing av kapitaleierne.  277 

 278 

I den  norske modellen for  lønnsdann else har  a rbeidslivet s par ter  en selvstendig rolle 279 

gjennom fr ie og sent ra le forhandlinger . Det  er  vikt ig at  denne modellen  forsvares og 280 

u tvikles slik at  også  målene om likelønn og en  god lønnsutvikling i offent lig sektor  281 

ivaretas. 282 

 283 

Omfat tende sosia l dumpin g er  en  t russel mot  lønnsnivå  og faglige ret t igheter , men også  284 

mot  sent ra le deler  av velferdssta ten. Det  samme er  økende bruk av vikarer  og andre 285 

typer  midler t idige anset telser . SV vil der for  styrke fagbevegelsens mulighet  t il å  286 

bekjempe sosia l dumping. 287 

 288 
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Arbeidstakerne må få  en  stør re andel av produkt ivitet sveksten. SV vil a rbeide for  at  en 289 

større del av denne tas u t  som kor tere a rbeidst id og beta lt  u tdanning.  290 

SV mener  at  a lle ska l ha  lovfestet  ret t  t il helt idsst illing. SV vil a rbeide for  et  291 

inkluderende ar beidsliv, hvor  forholdene legges best  mulig t il r et te for  eldre 292 

arbeidstakere, arbeidstakere med u like helsemessige problemer  og mennesker  med 293 

funksjonsnedset telser . 294 

 295 

SV vil forsvare og u tvide st reikeret ten. Muligheten  t il omfat tende inngrep i st reikeret te n 296 

ved for  eksempel bruk av tvungen lønnsnemd må avskaffes. Myndighetenes behov for  å  297 

beskyt te vita le samfunnsin teresser  må ivaretas på måter  som ikke begrenser  298 

muligheten t il a rbeidskamp. 299 

 300 

En sterk velferdsstat 301 

I Norge har  vi va lgt  å  løse vikt ige velferdsoppgaver  i fellesskap. SV vil videreutvikle en  302 

modell som sikrer  at  a lle har  t ilgang t il utdanning, helsebehandling og omsorg 303 

uavhengig av inntekt . Det te er  vikt ig fordelingspolit ikk, men det  er  også  en vikt ig 304 

foru tsetn ing for  verdiskaping. Velferdsstatens framt id er  u løselig knyt tet  t il kampen for  305 

små økonomiske forskjeller , et  organiser t  a rbeidsliv og sent ra le lønnsoppgjør .  306 

 307 

Et  u t jevnende folket rygdsystem ska l være velferdsstatens grunnmur . Velferdssta ten 308 

ska l gi skole, barnehage, helset jenester  og omsorg av god kvalit et  t il a lle. I t illegg er  det  309 

nødvendig med målret tede ordninger  for  grupper  med fysiske, psykiske eller  sosiale 310 

u t fordr inger . Velferdst jenester  og helset jenester  ska l i a ll hovedsak være finansier t  311 

gjennom skat tesystemet . Offent lig u tdanning ska l være grat is. På sikt  ska l det te også 312 

gjelde barnehager . SV mener  a t  vi som samfunn er  t jen t  med å beta le det  det  koster  å  313 

bevare velferdssta ten. Å løse oppgaver  i fellesskap gir  oss bedre og billigere t jenester  enn  314 

om de skulle håndteres av den  enkelt e. SV vil ha  et  ska t te- og avgift sn ivå  som kan 315 

finansiere en  god velferdssta t . 316 

 317 

Velferdssta ten må ta  u tgangspunkt  i t idlig innsa t s. Barnehage, skole og 318 

skolefr it idsordning er  sent ra le inst itusjoner  for  å  sikre et  godt  grunnlag gjennom 319 

mest r ing og kunnskap. Tidlig innsa t s betyr  å  forebygge framfor  å  reparere. Denne 320 

tankegangen må styrkes innen helsevesenet , men også i barnevern og de sosialfaglige 321 

t jenestene. På  sikt  er  t idlig innsa t s det  mest  effekt ive t ilt aket  for  å  h indre frafa ll i skolen  322 

og for  å  bekjempe sosia le problemer . Innsa tsen for  ikkevoldelig konflikthåndter ing må 323 

styrkes betydelig. 324 

 325 

Velferdssta ten må også ta  u tgangspunkt  i vår t  behov for  t rygghet . Pensjonssystemet  326 

ska l gi mulighet  for  en verdig avgang fra  arbeidslivet  og en  t rygg a lderdom. 327 

Trygdesystemet  ska l gi inntektssikr ing ved arbeidsledighet , sykdom, funksjonshemming 328 

og u lykker . Gode og t ilpassede t ilbud må være t ilgjengelig for  a lle eldre.  329 

 330 

Utvikling av tver r faglig samhandling mellom ulike t jenester  i velferdssta ten  for  å  331 

redusere byråkra t i, forbedre kvalit eten på t jenestene og gjøre det  enklere å  t ilpasse 332 

t jenestene t il menneskers u like behov, er  en vikt ig u tfordr ing. 333 

 334 

Det  er  et  offent lig ansvar  å  sørge for  velferd for  a lle. Stør re innslag av pr iva t e t ilbydere 335 

av velferdst jenester  bidrar  t il å  undergrave det te ansvaret , og svekker  den  demokrat iske 336 

styr ingen av t ilbudet . SV vil sat se på, utvide og u tvikle velferdssta ten . Det  offent lige må 337 
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t a  finansier ingsansvaret  for  velferdst ilbudet , inkluder t  rehabi lit er ing og tannhelse. 338 

Samt idig må velferdssta ten  romme et  stør re mangfold av t ilbud. SV vil sat se 339 

systemat isk på  å  styrke ansa t tes medbestemmelse i u tviklingen av velferdsstaten . 340 

Medvirkning fra  brukergrupper , foresa t te og pårørende t rengs også for  å  u tvikle gode 341 

t jenestet ilbud. SV vil gi stør re makt  t il dem som er  direkte involver t  i, og berør t  av, 342 

velferdst jenestene. 343 

 344 

Pr iva t iser ing kan  t rue oppslutn ingen om, kvaliteten  på  og kompetansen  i velferdssta ten . 345 

De ansa t te innen velferd må få  ha  fokus på å  gi mot takerne best  mulige t jenester , ikke 346 

på  å  skape overskudd for  sin a rbeidsgiver . SV går  der for  mot  konkurranseutset t ing og 347 

pr iva t iser ing av offent lige t jenester . 348 

 349 

Ideelle organisasjoner  utgjør  i dag en vikt ig og nødvendig del av velferdst ilbudet . SV 350 

arbeider  for  langsikt ige og stabile vilkår  for  ideelle aktører , og er  imot  a t  kommersielle 351 

t ilbud får  etablere seg på  deres bekostn ing. 352 

 353 

SV er  mot  markedsret t ing av offent lig sektor  og ønsker  ikke a t  modeller  for  kjøp og sa lg 354 

av varer  t as i bruk på arbeid med mennesker . Vi må tver t  imot  bygge velferd på t illit  t il 355 

de ansa t te og respekt  for  den enkelte. Kunst ige markeder  i offent lig sektor  forh indrer  356 

helhet stenking, forut sigbarhet  og samarbeid, og skaper  uprodukt ivt  kont rollbyråkra t i.  357 

 358 

Alle vikt ige velferdst jenester , også sykehus, må være t ilgjengelig så  nær t  folk som mulig. 359 

Det te må samt idig veies mot  hensynet  t il rekrut ter ing og robuste fagmiljøer . SV ønsker  360 

en  sterkere demokra t isk styr ing av finansier ing, innhold og geografisk plasser ing av 361 

sent rale velferdst jenester , og et  kla r t  polit isk ansvar  for  pr ior iter ingene som gjøres.   362 
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2. Frihet for alle, ikke for de få 363 

Vår  mulighet  t il å  bestemme over  egne liv og delta  i samfunnet  er  det  som gjør  oss fr i.  364 

 365 

Markedskreftenes dominans på stadig flere arenaer  gjør  oss mindre fr i. SV vil 366 

motarbeide en  kommersia liser ing av a lle sider  av folks liv. Et  mangfoldig samfunn der  367 

mennesker  har  polit iske og sosia le ret t igheter  og ikke opplever  diskr iminer ing, gir  fr ihet  368 

t il flere. SV vil derfor  u tvide demokra t iet  og la  folkes tyre ersta t te markedsmakt . 369 

 370 

Demokrati og rettigheter 371 

Brede og sterke folkelige bevegelser  kjempet  u tover  i det  for r ige å rhundret  gradvis fram 372 

en  rekke demokrat iske ret t igheter  og inst itusjoner . Å forsvare, styrke og videreutvikle 373 

det  levende og brede folkestyret  er  en  av venst residens vikt igste oppgaver  i vår t  374 

århundre. 375 

 376 

In ternasjonalt  går  u tviklingen i retn ing av at  flere land avvikler  diktaturer , og a t  377 

demokrat iske inst itusjoner  og ret t igheter  u tvides. Samt idig ser  vi a t  land u tvikler  seg 378 

økonomisk uten  å  u tvikle et  godt  demokrat i. Globale selskapers makt  begrenser  lands 379 

handlefr ihet , og polit isk styr ing med produksjon  av varer  og t jenester  på  en del områder  380 

reduseres. Mange vikt ige samfunnsavgjørelser  fa t tes i lukkede rom hvor  de som 381 

avgjørelsene angår , ikke har  noen stemme, for  eksempel på  grunn av pr iva t iser ing. 382 

Det te bidrar  t il en avmakt  som kan svekke folks t ilt ro t il de demokra t iske inst itusjonene 383 

og par t ipolit ikken. 384 

 385 

En profesjonaliser ing av polit ikken kan øke avstanden mellom folk flest  og det  polit iske 386 

systemet . Samt idig opplever  vi på  mange områder  en økende polit isk deltakelse og 387 

akt ivitet  utenom de t radisjonelle par t ipolit iske kanalene, både nasjonalt  og 388 

in ternasjonalt . 389 

 390 

SV vil være garant isten for  det  grunnleggende pr insippet  om fr ie og hemmelige va lg med 391 

a llmenn stemmeret t . Vi vil kompromissløst  forsvare og styrke yt r ingsfr iheten , 392 

organisasjonsfr iheten  og religionsfr iheten, som er  vikt ige foru tsetn inger  for  reelt  393 

demokrat i. 394 

 395 

I et  demokrat i kan ikke vikt ige samfunnsposisjoner  gå  i a rv. SV vil der for  avskaffe 396 

monarkiet  og innføre republikk som styr ingsform i Norge. 397 

SV vil gjøre det  let t ere for  personer  med lovlig opphold i Norge å  få  stemmeret t . Mange 398 

unge med kunnskaper  og polit isk engasjement  få r  ikke sjansen t il polit isk påvirkning, 399 

der for  vil SV senke stemmeret tsa lderen og sikre ungdomsorganisasjoner  innflytelse. SV 400 

vil a rbeide for  målret tede t ilt ak mot  under representasjon  av kvinner  og etn iske 401 

minor iteter , og herunder  øke bruken av kvoter ing. 402 

 403 

Økt  ret t ighetsfest ing har  vær t  vikt ig for  u t sat te grupper  og som utvidelse av 404 

velferdssta ten. Når  ret t ighetsfest ing kombineres med begrensede ressurser , omfat tende 405 

byråkra t i eller  kunst ige markeder , st illes det  omfat tende krav t il folk som vil bruke sine 406 

ret t igheter . Lovfest ing sikrer  individets ret t ighet er  gjennom å redusere folkevalgtes og 407 

fagfolks makt , men det  gir  samt idig folkevalgte og eksper ter  t ilsvarende mulighet  t il å  408 
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fraskr ive seg ansvaret  for  enkeltmenneskers skjebne. Ret t ighetsfest ing u ten 409 

fu llfinansier ing bidrar  også  t il a t  loka ldemokra t iet  s vekkes, fordi det  binder  opp 410 

kommunenes fr ie budsjet tmidler . SV vil ba lansere det te gjennom å fu llfinansiere de 411 

ret t igheter  som vedtas, t ilst rebe universelle løsninger  og ivareta  demokra t iet  gjennom å 412 

begrense bruken av deta ljer t  ret t ighetslovgivning. 413 

 414 

En fr i samfunnsdebat t  er  demokra t iets livsnerve. SV vil der for  forsvare og styrke 415 

yt r ingsfr ihetens kår . Forsvar  for  yt r ingsfr iheten  må imidler t id ikke forveksles med et  416 

forsvar  for  meningsinnholdet . SV vil bekjempe eierkonsent rasjon i media  for  å  sikre gode 417 

kår  for  yt r ingsfr ihet . SV vil styrke ansa t tes ret t  t il å  u t ta le seg offent lig om saker  som 418 

angår  a rbeidsplassen, og vil bekjempe a lle forsøk på  å  innskrenke arbeidstakernes 419 

yt r ingsfr ihet . 420 

 421 

Samene er  Norges ur folk og har  sine ret t igheter  nedfelt  i ILO-konvensjonen og FN-422 

erklær ingen om ur folk. Det  norske samfunnet  må sikre samenes ret t  t il å  bevare og 423 

videreutvikle sit t  språk, sin kultur  og sine nær inger , blant  annet  ved å  styrke 424 

Samet inget . Også  Norges fem nasjonale minoriteter  – jøder , kvener , rom, romani og 425 

skogfinner  – har  en  særegen h istor ie og kultur  de må gis rom t il å  bevare og 426 

videreutvikle. 427 

 428 

Deltakelse 429 

Fagorganiser ing er  den  vikt igste st ra tegien for  å  u tvide vanlige folks økonomiske makt . 430 

Kapita lens in ternasjonaliser ing må møtes med en  internasjonal a rbeidersolidar itet . Vi 431 

må også  u tvikle nye økonomiske styr ingsredskaper , styrke eksisterende 432 

styr ingsordninger  og u tvide offent lig eierskap. 433 

 434 

SV vil u tvikle den t redje sektor  i norsk økonomi og næringsliv, baser t  på  samvirke og 435 

bedr ifter  eid av de ansat te. Demokrat i på  arbeidsplassen  vil gi stør re innflytelse over  436 

arbeidshverdagen, st imulere t il å  finne mer  effekt ive løsninger  og gi mer  fokus på  t rygge 437 

arbeidsplasser  enn børsverdien  i selskaper . 438 

 439 

En styrking av vår t  representa t ive demokra t i kan  bare skje gjennom at  avstanden 440 

mellom folk og elit e reduseres. Det  er  vikt ig å  sikre høy va lgdeltagelse i a lle lag av 441 

befolkningen. Åpenhet  og informasjon  er  en foru tsetning for  akt iv deltakelse og 442 

muligheten for  å  påvirke polit iske prosesser . SV vil a rbeide for  økt  b ruk av direkte 443 

demokrat i, som folkeavstemninger  og deltakende budsjet tprosesser , for  å  gjøre folk flest  444 

t il akt ive og ansvar lige deltagere, ikke bare passive t ilskuere t il den  polit iske prosessen. 445 

SV vil slik  a rbeide for  et  sosia list isk folkestyre med u t jevning av makt  og eiendom. 446 

 447 

Personvern 448 

Tiltak som hver  for  seg kan  være fornuft ige på  områder  som helse, samferdsel og just is, 449 

set ter  personvernet  under  sterkt  press. Bruken av regist rer ing og kontroll av 450 

opplysninger  om oss øker . Den teknologiske utviklingen åpner  stadig for  nye metoder  for  451 

overvåkning og kont roll. SV vil ha st renge rest r iksjoner  når  det  gjelder  muligheten t il 452 

lagr ing av opplysninger  om folks kommunikasjon  og bevegelser . Det  samme gjelder  453 

adgang t il kameraovervåking og avlyt t ing. 454 

 455 
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Ret ten  t il in tegr itet  og vern  om personlige forhold er  et  grunnleggende pr insipp som står  456 

over  myndigheters ønske om kont roll og kunnskap. 457 

 458 

Kultur 459 

Kultur  gjør  samfunnet  r ikere og gir  menneskene bedre muligheter  t il å  u tvikle sine 460 

egne, skapende evner . Kultur  har  en  sterk egenverdi og bidrar  t il bedre helse, 461 

livskvalit et , u tdanning, nær ingsutvikling og fred. Ikke minst  kan  kultur  u tfordre 462 

etabler te sannheter  og sprenge grensene for  hva  som er  normalt  og aksepter t .  463 

 464 

Et  hovedmål med kulturpolit ikken må være å  sikre a lle mennesker  t ilgang t il et  465 

mangfoldig kultur t ilbud. SV vil bekjempe en utvikling der  kommersia liser ing på  466 

kulturfeltet  innsnevrer  det te mangfoldet . Alle må gis mulighet  t il å  oppleve kunst former  467 

der  de bor . Det te er  en sær lig u tfordr ing for  skolen  og kunst inst itusjonene. I skolen må 468 

a lle få  muligheten t il selv å  a rbeide med kunstner iske og estet iske ut t rykk. Kulturskolen 469 

må bli et  gra t is t ilbud t il a lle barn  og unge. 470 

 471 

SV vil a rbeide for  et  inkluderende kultur liv hvor  det  er  rom for  både ”høyt” og ”lavt”, for  472 

profesjonelle og amatører . Vi vil motarbeide maktkonsent rasjon  i kultur livet  gjennom en 473 

bred og mangfoldig kulturpolit ikk. 474 

 475 

Akt ive og kvalifiser te kunstnere må kunne leve av sin  kunst  og ha  arbeidsvilkår  som 476 

gjør  dem i stand t il å  skape kunst  og kultur  a v høy kvalitet . Engasjementet  som kommer 477 

t il u t t rykk gjennom ildsjeler  i loka le lag og foreninger , bidrar  t il å  bygge demokra t iet  og 478 

t il å  motvirke sosia le forskjeller . SV vil sikre gode rammevilkår  for  organiser t  og 479 

uorganiser t  fr ivillig akt ivitet . 480 

 481 

Likest illing mellom målformene nynorsk og bokmål er  et  vikt ig pr insipp. I språk - og 482 

lit t eraturpolit ikken skal det  offent lige sørge for  a t  de offisielle språkene bokmål, 483 

nynorsk, samisk og tegnspråk utvikles gjennom a t  det  skapes og formidles r ik og var ier t  484 

skjønnlit t era tur  og sakprosa. Bibliotekene ska l være grat is og t ilgjengelige for  a lle. I 485 

mediepolit ikken er  det  sær lig vikt ig å  sikre kvalit et  og mangfold.  486 

 487 

Kulturminnevernpolit ikken ska l sørge for  samfunnets felles hukommelse. SV vil ha en  488 

fr iluft slivs- og idret tspolit ikk som både st imulerer  t il masseakt ivitet  og idret t  på 489 

toppnivå. Kvinneidret t  må pr ior it eres og verdset tes på lik  lin je som mannsidret t .  490 

 491 

Migrasjon og mangfold 492 

SV arbeider  for  et  inkluderende samfunn der  mangfold er  grobunn for  personlig og 493 

samfunnsmessig utvikling. SV mener  a t  vi som samfunn har  en plikt  t il å  t a  imot  494 

mennesker  med beskyt telsesbehov og t il å  arbeide internasjonalt  for  å  styrke 495 

ret t ighetene t il mennesker  på flukt . SV er  et  an t irasist isk par t i. Vi vil akt ivt  bekjempe 496 

rasisme, diskr iminer ing og fremmedfrykt  i samfunnet . 497 

 498 

Migrasjon har  vær t  en  like selvsagt  del av menneskenes h istor ie som det  å  være bofast . 499 

Også norsk h istor ie viser  det te. Tidligere har  en stor  andel av vår  befolkning u tvandret  500 

t il USA på jakt  et t er  et  bedre liv. Nå  er  det  Norge som, i kraft  av å  være et  r ikt  og t rygt  501 

land, har  t ilt rukket  seg mennesker  som ønsker  a rbeid eller  beskyt telse.  502 

 503 
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Migrasjon kan skje fr ivillig, som oftest  økonomisk mot iver t , el ler  tvunget , for  eksempel 504 

som følge av su lt , kr ig eller  menneskehandel. Det  er  gode grunner  t il å  an ta  a t  den 505 

globale migrasjonen vil øke, på grunn av fat t igdom, økologiske katast rofer , voldelige 506 

konflikter  og befolkningsvekst . 507 

 508 

Norge må føre en human og solidar isk flyktn ing- og asylpolit ikk. Vi ønsker  en libera l og 509 

reguler t  innvandr ing t il Norge. 510 

 511 

Behovet  for  arbeidskraft  kommer t il å  øke i framt iden , ikke minst  i offent lig sektor . Også 512 

innvandr ing vil være nødvendig for  å  dekke behovet  for  arbeidskraft  i framt iden . 513 

Mennesker  med innvandrerbakgrunn, urbefolkning og nasjonale minoriteter  gjør  Norge 514 

t il et  flerkulturelt  samfunn. Mennesker  med bakgrunn i u like kulturer  lever  sammen og 515 

påvirker  hverandres liv. Mangfoldet  i det  flerkulturelle samfunnet  er  et  god e. Det  gjør  516 

samfunnet  r ikere på kunnskap, språk, kulturu t t rykk, meninger  og livssyn.  517 

 518 

I det  flerkulturelle samfunnet  må det  være rom for  store forskjeller  i levemåte, kultur  og 519 

religion . 520 

 521 

Men ska l et  slikt  samfunn fungere, må det  også finnes et  set t  med fe lles ret t igheter  og 522 

plikter  i bunn. SV vil bygge det  flerkulturelle samfunnet  på demokra t i, likest illing, 523 

menneskeret t igheter , yt r ingsfr ihet  og sosia l u t jamning. Vår  kamp for  likest illing 524 

innebærer  en  støt te t il individer  og minor iteter  som ønsker  likebeha ndling og forståelse 525 

for  sin kultur , men også a t  vi a ldr i kan  godta kulturelle eller  religiøse unnskyldninger  526 

for  diskr iminer ing eller  for  å  begrense den enkeltes fr ihet . 527 

 528 

I en  global verden blir  det  mer  og mer  vanlig a t  mennesker  har  flere t ilhør igheter . Det  529 

t renger  ikke å  gjøre folk t il mindre loja le borgere av Norge. Vår t  fellesskap ska l ha rom 530 

for  mange måter  å  være norsk på. 531 

 532 

I et  samfunn med stor t  livssynsmangfold må sta ten  være livssynsnøyt ra l. SV arbeider  533 

for  en  sekulær  stat . Et  slikt  samfunn krever  imidler t id at  livssynsfr iheten  er  sterk. 534 

Gjennom pr insippet  om en  tolerant  sekular isme vil vi a rbeide for  respekt  for  535 

enkeltmenneskets ret t  t il å  t ro, samt idig som fellesinst itusjonene i samfunnet  er  536 

livssynsnøyt ra le. SV vil derfor  avskaffe stat skirkeordn ingen og sikre a t  offent lige 537 

inst itusjoner  er  livssynsnøyt ra le, samt idig som de enkelte t rossamfunn får  fr ihet  og 538 

mulighet  t il å  dr ive sin virksomhet . 539 

 540 

Inkluder ing handler  om a t  a lle som bor  i Norge ska l ha  like muligheter  og plikter  t il å  541 

bidra  og t il å  delta  i fellesskapet . Inkluder ing er  en  toveis prosess. Både storsamfunnet  542 

og minor itetene må t ilpasse seg. Innvandrerbefolkningen i Norge har  generelt  lavere 543 

u tdanning og lavere inntekt , og rammes oftere av arbeidsledighet  enn  befolkningen som 544 

helhet . En polit ikk for  arbeid t il a lle og mindre klasseforskjeller  er  derfor  det  vikt igste 545 

bidraget  t il bedre inkluder ing. Arbeid og språkkunnskaper  henger  nøye sammen og er  546 

nøkkelen  t il et  liv som akt iv deltaker  i samfunnet . 547 

  548 
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3. En økologisk berekraftig økonomi 549 

 550 

 551 

SVs mål er  et  økologisk, økonomisk og sosia lt  berekraft ig samfunn. Det  er  et  samfunn 552 

der  makt  og ressurser  er  ret t ferdig fordelt , og der  na turen  ikke overbelastes. Det  er  fu llt  553 

mulig å  skape et  slikt  samfunn, men det  krever  dyptgr ipende endr inger  i måten  v i 554 

organiserer  økonomien på . 555 

 556 

For  å  få  t il det te vil SV se a lle deler  av polit ikken i sammenheng. Beslu tn inger  innen 557 

energisektoren , samferdsel, area lplanlegging, nær ingsvirksomhet , landbruk, bistand og 558 

u tenr ikspolit ikk vil a lle ha  stor  betydning for  å  nå  e t  slikt  samfunn. 559 

Folks kunnskap og arbeidskraft  er  det  vikt igste for  å  skape en  slik økonomi. Samfunnet  560 

må der for  systemat isk investere i u tdanning, forskning og et  godt  a rbeidsliv. For  a t  561 

framt idens generasjoner  ska l ha  t ilgang t il et  godt  miljø, stabilt  klima og r ikt  562 

na turmangfold, må hensynet  t il miljø være gjennomgr ipende i a lt  vi foreta r  oss.  563 

 564 

Et miljøvennlig Norge 565 

For  a t  Norge ska l være et  foregangsland i miljøpolit ikken, mener  SV a t  a lle 566 

samfunnsbeslu tn inger  ska l bygge på  noen grunnleggende miljøpr in sipper : 567 

 568 

 Pr insippet  om  bærekraftig u tvikling gir  vår  generasjon ansvar  for  å  gi kommende 569 

generasjoner  like god t ilgang t il natur  og miljøressurser  som vi selv har .  570 

 Føre-var-prinsippet sier  a t  tvilen  ska l komme naturen  t il gode når  571 

miljøkonsekvensene av et  t ilt ak er  usikker t , og a t  mangel på kunnskap ikke ska l 572 

h indre t ilt ak for  å  redde t ruet  natur . 573 

 Pr insippet  om a t  forurenseren skal betale for  miljøødeleggelsene betyr  a t  574 

miljøkostnadene tas hensyn t il i a lle beslutn inger . 575 

 Pr insippet  om  sam let belastning betyr  at  inngrep i na turen  ikke ska l vurderes 576 

isoler t , men u t  i fra  t ilstanden t il og den tota le belastn ingen for  økosystemet .  577 

 Pr insippet  om bruk av best tilgjengelig teknologi er  vikt ig for  a t  ny miljøvennlig 578 

teknologi ska l t as i bruk så  raskt  som mulig. 579 

 580 

Klimaendr ingene er  vår t  største miljøproblem, og Norge må gå  foran  og vise at  det  er  581 

mulig å  lage et  klimavennlig samfunn. Den vest lige verden har  et  energiforbruk høyt  582 

over  den fat t ige delen  av verden. Reduser t  energiforbruk er  derfor  vikt ig både i et  global t  583 

solidar itet sperspekt iv og for  å  nå våre klimamålsetn inger . Energibruken må også bli 584 

mer  effekt iv. Energiøkonomiser ing vil redusere behovet  for  energi og sammen med en 585 

overgang t il fornybare energikilder  vil det te gi lavere u tslipp av klimagasser  og spare  586 

na turen  for  unødvendige inngrep. 587 

 588 

Reduser t  forbruk i vår  del av verden er  en  forutsetning for  å  løse mange miljøproblemer .  589 

 590 

Vi må legge om fra  fossil t il fornybar  energi, redusere t ranspor t  og gjøre den mer  591 

miljøvennlig. Et  framt idsret tet  næringsliv baser t  på  klimavennlig produksjon  må 592 

erstat te olje- og gassutvinning, og fangst  og lagr ing av CO2 må tas i bruk der  fossil 593 
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energi fremdeles ska l brukes i stor  ska la . Slik kan  vi u tnyt te norske ressurser  og skape 594 

arbeidsplasser  uten  å  komme i konflikt  med miljøe t . SV er  mot  a tomkraft  på  grunn av 595 

r isikoen for  u lykker  med potensielt  svært  store skadevirkninger  og et  u løst  problem med 596 

a tomavfa ll. I prosessen  med å  produsere a tomkraft  dannes også  stoffer  som kan brukes 597 

t il å  produsere a tomvåpen. SV ser  derfor  kamp mot  a tomkraft  og atomvåpen som to 598 

sider  av samme sak. 599 

 600 

Norge har  et  r ikt  og særegent  naturmangfold som vi har  et  in ternasjonalt  ansvar  for  å  t a  601 

vare på. SV vil sikre a t  t ruede ar ter  og na tur typer  gis vern  eller  t ilst rekkelig beskyt telse. 602 

Vi vil oppret tholde og verne na tur - og kultur landskap, og styrke a llemannsret ten  og 603 

a llmennhetens in teresser . Samt idig vil vi legge t il r et t e for  a t  a lle kan u tøve fr iluft sliv og 604 

bruke na turen, også  som grunnlag for  verdiskaping. 605 

 606 

Utslipp av fa r lige miljøgifter  og kjemikalier  som skader  helse og miljø må stanses. SV vil 607 

stanse u tslippene av ikke-nedbrytbare miljøgifter  og begrense luft forurensingen særlig i 608 

u t sa t te områder . Avfa ll er  ressurser  på  avveie og ska l så  langt  det  er  mulig gå  t il 609 

mater ialgjenvinning og energigjenvinn ing. 610 

 611 

Det  er  store samfunnsomst illinger  som vil avgjøre om vi kla rer  å  løse miljøproblemene, 612 

men enkeltmennesket  må også  bidra . Det  offent lige må legge t il r et t e slik a t  det  er  613 

enkelt  å  leve miljøvennlig og lønner  seg å  t a  miljøvennlige va lg i hverdagen.  614 

 615 

En overordnet  a rea l- og t ranspor tplanlegging er  avgjørende for  å  skape et  mer  616 

miljøvennlig samfunn. Det  er  t ranspor tpolit ikken som avgjør  om vi klarer  å  skape byer  617 

med gode og t rygge bomiljøer , og t ransportva lgene for  framt iden styrer  mye av 618 

mulighetene for  å  redusere klimautslippene. SV mener  at  kollekt ivtransporten  ska l være 619 

ryggraden i t ranspor tsystemet . 620 

 621 

Framtidsrettet næringsliv for hele landet 622 

Næringspolit ikken skal bidra t il produksjon av nødvendige varer  og t jenester . SV vil ha  623 

et  miljøvennlig nær ingsliv som skaper  a rbeidsplasser  over  hele landet . Nær ingslivet  ska l 624 

være var ier t  og baser t  på  kunnskap og lokale foru t setn inger . Sent ra liser ing og 625 

maktkonsentrasjon skal akt ivt  motvirkes. Et  slikt  nær ingsliv legger  grunnlaget  for  626 

bærekraft ig ressursbruk og god fordeling av makt  og inntekter . Det te er  avgjørende 627 

veiva lg for  samfunnet  som ikke kan  over la tes t il markedskreftene. 628 

 629 

Et  nær ingsliv baser t  på kvalit et , kompetanse, produkt ivitet  og nytenkning er  mer  robust  630 

enn et  nær ingsliv som bare konkurrerer  på  pr is. Engasjer te og kompetente 631 

arbeidstakere er  nødvendige for  framt idens a rbeidsplasser . God næringspolit ikk betyr  632 

sa t sing på forskning, kompetanse og innovasjon. SVs næringspolit ikk er  baser t  på fire 633 

pr insipper : 634 

 635 

 Vi skal produsere det sam funnet trenger: SVs nær ingspolit ikk handler  om å finne 636 

mekanismer  som støt ter  u tviklingen og u tbredelsen av nødvendige produkter  og 637 

t jenester . Nær ingspolit ikken må der for  ha en  idé om hva  samfunnet  t renger , men 638 

ikke få r , for  eksempel gode miljø- og klimaløsninger , og st imulere bedr ifter  t il 639 

innovasjon  på  disse områdene. 640 
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 Kunnskap og kom petanse: Forpliktende samarbeid mellom fagbevegelsen , 641 

nær ingslivet  og myndighetene har  git t  et  høyt  lønnsnivå  og små lønnsforskjeller . 642 

Det  foru tset ter  a t  arbeidskraften  har  en kompetanse som gjør  den a t t rakt iv, og 643 

tvinger  bedr iftene t il høy produkt ivitet . Det te er  et  vikt ig konkurransefor t r inn for  644 

nær ingslivet  i Norge, som nær ingspolit ikken må forsterke. 645 

 Økologisk og sosial bærekraft: Næringslivet  ska l høste av r essursene innenfor  646 

na turens tå leevne, slik a t  fornybare ressurser  oppret tholdes, klimautslipp 647 

reduseres kraft ig og na turmangfoldet  bevares. Nær ingslivet  ska l t ilby faste 648 

st illinger  med et  godt  lønnsnivå  og et  godt  a rbeidsmiljø. 649 

 En desentralisert næringsstruk tur: Levedykt ige og var ier te a rbeidsplasser  må 650 

finnes der  folk bor . Sterke loka lsamfunn vil gi bedre u tnyt t ing av 651 

na tur ressursene. Nærheten  t il r essursene gir  høyere kvalit et , mindre sløsing, 652 

flere a rbeidsplasser  og mer  demokra t isk kont roll. Det  betyr  blant  annet  å  sa tse 653 

videre på  den  var ier te bruksstrukturen innen landbruk og fisker i, indust r i og 654 

t jenesteproduksjon samt  kultur  og reiseliv i dist r iktene. 655 

 656 

SV ønsker  en var ier t  nær ingsst ruktur . Det te bidrar  t il stør re verdiskaping, mindre 657 

sårbarhet  for  konjunkturendr inger  og flere t rygge arbeidsplasser . Vi vil legge t il r et t e for  658 

u tvikling av et  a llsidig nær ingsliv som kan sikre velferd og sysselset t ing også  et ter  659 

oljea lderen. 660 

 661 

Fisk og andre mar ine ressurser , dyrka  jord, skog, vannkraft  og vindenergi er  Norges 662 

vikt igste fornybare na tur ressurser . Pr imærnær ingene er  bærebjelken i mange 663 

lokalsamfunn og garant isten for  matsikkerhet . Samt idig er  disse nær ingene en  stor  kilde 664 

t il forurensning og u tslipp av klimagasser . SV vil se norsk landbruk i en  global 665 

sammenheng og arbeide for  at  nær ingen i stør re grad produserer  sunn, økologisk mat  666 

bygd på  egne ressurser . Landbruket  er  presset  fra  mange hold, og antall sysselsa t te har  667 

gå t t  dramat isk t ilbake de siste årene. SV ønsker  en inntektsoppt rapping i landbruket .  668 

 669 

Havbruksnær ingen må gjøres økologisk og økonomisk bærekraft ig. 670 

 671 

SV vil motarbeide a ll nær ingsvirksomhet  som er  baser t  på dyremishandling eller  672 

uforsvar lig dyrehold. 673 

 674 

Norge har  en teknologisk ledende industr i med høy miljøstandard. SV vil videreutvikle 675 

industr ien  for  å  sikre verdiskaping, sysselset t ing og bedre innovasjon . Fornybar  energi 676 

og miljøteknologi kan  bidra  t il å  kompensere for  reduser t  oljeakt ivitet  og t il å  redusere 677 

klimautslippene. Sa tsing på  fornybar  energi kan  legge grunnlag for  indust r iproduksjon  678 

og ekspor t  av miljøteknologi. Økt  støt te t il u tvikling og omst illing må kombineres med 679 

miljøavgifter , st rengere krav om teknologistandarder , energispar ing og reduser te 680 

klimautslipp. Kraftmarkedet  må styres polit isk, og indust r ien sikres kraft .  681 

 682 

Tjenestesektor ens andel av sysselset t ing og verdiskaping er  i vekst . Denne sektoren  683 

omfat ter  et  vidt  spekter  av nær inger  som st iller  store og var ier te krav t il u tdanning og 684 

kompetanse. Tjenestesektoren  har  potensia l for  videre vekst , og det  er  vikt ig å  sat se på 685 

kompetanseutvikling og t jenesteinnovasjon  for  å  videreutvikle sektoren . Deler  av 686 

sektoren har  a rbeidsforhold som må bli langt  bedre enn i dag. 687 

 688 
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SV vil sa tse på  informasjons- og kommunikasjonsteknologi for  å  legge t il r et t e for  689 

nær ingsutvikling, u tvikle og effekt ivisere offent lige t jenester , fremme demokra t iser ing 690 

og deltakelse og u t jevne forskjeller  i makt  og kunnskap gjennom deling av informasjon  691 

og teknologi. 692 

 693 

Sta t lig eierskap har  spilt  en vikt ig rolle i u tviklingen av norsk nær ingsliv, og statens 694 

eierskap i energisektoren  har  vært  avgjørende for  norsk indust r iu tvikling. Det  stat lige 695 

eierskapet  må videreutvikles og t ilpasses nye u t fordr inger . Sta t lig eierskap ska l sikre 696 

kont roll over  natur ressurser  og infrast ruktur  og bidra t il å  h indre u tflyt t ing av 697 

nøkkelkompetanse. Det  bør  også bidra t il å  u tvikle nye nøkkelområder  i et  698 

framt idsret tet  nær ingsliv. 699 

 700 

Kunnskap og forskning 701 

Kunnskap er  kilde t il inn sikt , dannelse, verdiskaping og maktut jevning. Vi vokser  som 702 

land og som mennesker  ved å  vite og forstå  mer . Norges vikt igste formue er  menneskers 703 

kunnskaper  og arbeidsevne. SV vil der for  sa tse på  u tdanning og opplæring, u tvikling og 704 

forskning. Det te er  sentra le invester inger  i u tvikling av nær ingsliv og offent lig sektor .  705 

 706 

SV pr ior it erer  barnehage og skoler  med høy kvalit et , rom for  a lle og kompetente ansat te. 707 

Det  er  vikt ig for  alle barn  å  få  utvikle sine evner  og ta lent . Ved siden  av å  t ilegne seg 708 

teoret iske og faglige perspekt iver  og ferdigheter , vil SV at  barn og unge ska l få  u tfolde 709 

seg krea t ivt , kunne tenke kr it isk og samarbeide med andre mennesker .  710 

 711 

Kvaliteten  på  fagutdanningen er  helt  sent ra l for  et  konkur ransedykt ig nær ingsliv i 712 

Norge. Det  er  en  sent ral samfunnsoppgave å  sørge for  at  a lle få r  muligheten  t il å  fu llføre 713 

videregående opplær ing. Det te inkluderer  læ replasser  på yrkesfag. SV vil systemat isk 714 

jobbe for  å  heve statusen  t il fagutdanningen for  å  sikre rekrut ter ing og redusere status - 715 

og ident it etsforskjeller  mellom akademisk og prakt isk u tdanning. 716 

 717 

SV går  inn for  en var ier t  og helhet lig skoledag som kombinerer  fag, fysisk akt ivitet , mat  718 

og andre prakt iske, sosia le og estet iske akt iviteter . Frafa ll i opplær ing må bekjempes 719 

med t idlig innsa ts, tydelige forventn inger  og tet tere oppfølging. En mer  prakt isk skole 720 

med flere, kompetente ansa t te, en  styrket  læ r lingordning i t et t  samarbeid med 721 

nær ingsliv og offent lig sektor  og sikr ing av a lterna t ive u tdanningsveier  er  vikt ig.  722 

 723 

Grunnforskning er  vikt ig for  å  styrke vår  forståelse av oss sjøl og verden, for  å  u tvikle 724 

samfunnet  videre og danner  grunnlaget  for  framt idig verdiskaping. SV vil sikre at  det  er  725 

t ilst rekkelige ressurser  t il grunnforskning. Pr insippet  om forskningens fr ihet  må vernes. 726 

Samt idig ønsker  SV a t  det  ska l forskes mer  på  de vikt igste ut fordr ingene for  samfunnet , 727 

for  eksempel klimaspørsmål og utvikling av velferdssta ten. Det te må gjenspeiles i 728 

forskningspolit ikken. 729 

 730 

Universitets- og høyskolesektoren  har  en vikt ig rolle i samfunnet . Den ska l gi lik ret t  t il 731 

u tdanning, a rbeidskraft  som samfunnet  t renger , og bidrag t il kunnskapsbaser t  offent lig 732 

debat t . Universiteter  og høyskoler  må være offent lig finansier t  og bygge på et  bredt  733 

kunnskaps- og lær ingssyn. Studenter  og akademisk ansa t te gjør  et  samfun nsnyt t ig 734 

arbeid ved å  t ilegne seg og u tvikle kunnskap, og må gis gode arbeids - og læ r ingsforhold. 735 

Samfunnet  må legge t il r et t e for  gode boforhold og lånevilkår  slik at  a lle sikres reelle 736 

muligheter  for  høyere utdanning. 737 
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 738 

Infrastruktur 739 

En framt idsret tet  og dist r ikt st ilpasset  nær ingspolit ikk må kombineres med en sat sing 740 

på  infrast ruktur  som reduserer  t idsbruk og t ransportbehov. Det  er  en  offent lig oppgave å  741 

bidra  med nødvendig infrast ruktur  og store invester inger , som bygging av jernbane, 742 

kollekt ivtra fikk, veier , havner , flyplasser  og infrast ruktur  for  elekt ronisk 743 

kommunikasjon. Det te er  vikt ige områder  for  samfunnsutviklingen som må ses i 744 

sammenheng med hverandre. Det  krever  demokra t isk styr ing, og utbyggingen kan  745 

der for  ikke over la tes t il markedskreftene. 746 

 747 

SV mener  at  programvare som er  u tviklet  i offent lig regi, skal t ilgjengeliggjøres som fr i 748 

programvare slik at  den kan videreutvikles i samarbeid og tas i bruk av hvem som helst .  749 

 750 

SV mener  at  offent lig eierskap innen kollekt ivtranspor t  er  nødvendig for  å  sik re god 751 

samhandling og gode t ilbud innen t ranspor tsektoren . I t illegg mener  SV det  må legges 752 

vekt  på  å  u tvikle t ilpassede t ransport t ilbud i tynnere befolkede områder .   753 
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4. Feminisme – frigjøring og likestilling 754 

SVs mål er  et  samfunn der  kjønn ikke begrenser  folks fr ihet . Alle mennesker  ska l ha like 755 

muligheter  i samfunnet , uavhengig av kjønn, seksuell or ien ter ing eller  kjønnsut t rykk  756 

 757 

Norge er  et  av verdens mest  likest ilt e land. Det  er  ikke t ilfeldig, men skyldes den  758 

innsa tsen  venst residen  og kvinnebevegelsen i Norge har  lagt  ned gjennom mer enn 759 

hundre år . Kvinner  i Norge har  i dag ret t igheter  og muligheter  de fleste kvinner  i verden 760 

ikke har . Men det  er  for t sa t t  langt  igjen  før  et  likest ilt  samfunn er  oppnådd.  761 

 762 

SV er  et  feminist isk par t i. Det  betyr  at  vi erkjen ner  a t  kvinner  under t rykkes polit isk, 763 

sosialt  og økonomisk – og a t  vi vil gjøre noe med det . Kvinner  er  underrepresenter t  i 764 

maktposisjoner , kvinner  eier  mindre og t jener  mindre enn menn. Det  skyldes 765 

maktst rukturer  i samfunnet  som holdes oppe av t radisjon, kultur  og økonomi. SV er  766 

t ilhenger  av å  t a  i bruk radikale virkemidler  for  å  endre st rukturene som oppret tholder  767 

kjønnsmakten  i samfunnet , herunder  kvoter ing av kvinner  t il maktposisjoner .  768 

 769 

Norge har  et  av Europas mest  kjønnsdelte a rbeidsmarkeder . Samt idig har  t radisjonelle 770 

kvinneyrker  vesent lig lavere sta tus og lønn enn t radisjonelle mannsyrker . Kvinner  771 

t jener  i gjennomsnit t  mindre enn menn, jobber  oftere delt id og er  oftere ansa t t  i 772 

midler t idige st illinger . Mange kvinner  er  økonomisk avhengige av par tnere n  sin. I 773 

t illegg gjør  kvinner  for tsa t t  de fleste u lønnede oppgavene i familien .  774 

 775 

Økonomisk selvstendighet  er  nøkkelen  t il kvinnefr igjør ing. Kampen for  likelønn og 776 

lovfestet  ret t  t il helt idsarbeid må derfor  være en  bærebjelke i det  feminist iske a rbeidet .  777 

 778 

Arbeidslivet  må legges t il r et t e slik a t  det  er  enkelt  for  kvinner  og menn å  forene arbeid 779 

og barneomsorg. Kor tere a rbeidsdag må være et t  mål i det te a rbeidet . Samt idig må 780 

omsorgen for  barn  fordeles likere mellom mødre og fedre. Menns ret t  t il permisjon  må 781 

styrkes, og samfunn og arbeidsliv må endres slik at  både menn og kvinner  t ar  del i 782 

omsorgen for  barn . SV vil a rbeide for  permisjonsordninger  og andre velferdst ilt ak som 783 

bidrar  t il økt  likest illing i familien. 784 

 785 

Kampen for  likest illing mellom kvinner  og menn  må ret te en  sær lig oppmerksomhet  mot  786 

kvinner  med innvandrerbakgrunn. Det  må legges t il r et te for  a t  kvinner  med 787 

innvandrerbakgrunn oppnår  økonomisk selvstendighet  slik at  de kan  ta  egne va lg. I 788 

det te a rbeidet  er  det  nødvendig med særskilt e ordninger  som øker  sysselset t ingen blant  789 

kvinner  med innvandrerbakgrunn. 790 

 791 

Kvinner  er  over representer t  blant  verdens fa t t ige. I mange land foregår  for tsa t t  en 792 

systemat isk, formell diskr iminer ing av kvinner . Mange kvinner  har  ikke makt  og 793 

myndighet  over  egen kropp og seksu alitet , og får  ikke muligheten t il a rbeid og 794 

u tdanning. Samt idig vet  vi a t  kvinnene ofte er  nøkkelen  t il utvikling i fa t t ige land. SV 795 

vil styrke kvinners ret t igheter  i in ternasjonal polit ikk. 796 

 797 

Kjønnsrollene som gut ter  og jenter  vokser  opp med, er  en vikt ig del av grunnlaget  for  798 

kjønnsmakten  i samfunnet . Skolen  og barnehagen må bidra t il å  bryte ned disse 799 

kjønnsrollene. For  SV er  målet  å  bli kvit t  a lle forventn inger  og fordommer  baser t  på  800 
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kjønn fordi de stenger  for  menneskers livsutfoldelse og fr ihet . Økt  vekt  på  ut seende og 801 

kropp rammer spesielt  unge jen ter , men virker  begrensende på a lle mennesker . 802 

Forventn inger  knyt tet  t il kropp og u t seende bidrar  t il usikkerhet , ufr ihet  og kjøpepress. 803 

En egen skjønnhetsindust r i t jener  enorme summer på kosmet iske operasjon er  og 804 

skjønnhetsprodukter . SV vil bekjempe det te skjønnhetstyranniet . 805 

 806 

Det  mest  ekstreme u tslaget  av makt forholdet  mellom menn og kvinner  kommer t il 807 

u t t rykk gjennom menns vold mot  kvinner . Det te er  et  a lvor lig samfunnsproblem i vår t  808 

land og in ternasjonalt . Vold mot  kvinner  og barn  brukes systemat isk som våpen i 809 

konflikter . I Norge ser  vi a t  nåværende eller  t idligere par tnere ofte begår  810 

voldshandlingene. Det  må en langt  stør re og mer  systemat isk innsa ts t il fra  samfunnets 811 

side for  å  bekjempe denne volden. På  samme måte må seksuell t rakasser ing av kvinner  812 

ses som et  samfunnsproblem, og ikke som et  problem for  den enkelte kvinne.  813 

 814 

Prost itusjon er  et  u t t rykk for  makt forhold som gjør  menneskers kropp og seksualit et  t il 815 

en  sa lgsvare, samt en tung dr ivkraft  for  men neskehandel. 816 

 817 

Menneskehandel er  blit t  en millia rdindust r i på lin je med våpenhandel og 818 

narkot ikaomsetn ing. Det  er  en t russel mot  menneskeverdet  når  kroppen blir  reduser t  t il 819 

en  vare som kan kjøpes for  penger . Derfor  a rbeider  SV mot  porno, prost itusjon og 820 

st r ippeklubber . SV vil bekjempe alle former  for  overgrep og a lt  annet  misbruk av barn .  821 

 822 

SV vil bekjempe a ll diskr iminer ing, vold og t rakasser ing på grunnlag av seksuell 823 

or ienter ing og kjønnsut t rykk. Lesbiske, homofile, bifile og t ranspersoner  ska l ha  de 824 

samme ret t ighetene og mulighetene som mennesker  med heterofil or ien ter ing. Norge må 825 

være en  pådr iver  i det  in ternasjonale arbeidet  for  å  styrke ret t ighetene og bedre 826 

livsvilkårene for  lesbiske og homofile.  827 
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5. Global rettferdighet 828 

Verden har  ressurser  nok t il a t  a lle mennesker  kan leve godt , men disse er  grovt  829 

uret t ferdig fordelt . For  å  få  en  ret t ferdig og fredelig verden t rengs en radika l omfordeling 830 

av makt  og ressurser , en  energibruk som ikke skaper  fa r lige klimaendringer  og en 831 

økonomi under lagt  demokra t isk styr ing. 832 

 833 

Motkreftene mot  demokra t iser ing og u t jevning er  sterke. Endr ing er  bare mulig gjennom 834 

polit isk og faglig organiser ing, og solidar isk kamp på  nasjonalt  og globalt  n ivå .  835 

 836 

En tøylesløs kapita lisme er  verken økologisk, økonomisk eller  sosia lt  bærekraft ig, og gir  837 

sterk maktkonsent rasjon  hos store, t ransnasjonale konserner . Økonomisk makt  samlet  838 

på  få  hender  er  en  t russel mot  reelt  demokra t i. Konsent rasjon  av pr ivat  eierskap t i l 839 

kapita l er  kilden  t il mye av forskjellene i samfunnet . Det  er  der for  nødvendig å  finne 840 

former  for  samfunnsmessig styr ing som set ter  st rengere rammer for  kapita l og 841 

ressursforva ltn ing på vikt ige områder , og som gir  mer  demokra t i. 842 

 843 

Konsekvensen  av den nye økonomiske verdensordenen er  en  massiv forskjellsutvikling. 844 

Forskjellene øker  på  flere n ivå  i verdenssamfunnet  – mellom fa t t ige og r ike land, mellom 845 

fa t t ige og r ike i r ike land, og mellom fat t ige og r ike i fa t t ige land. 846 

 847 

Opphevingen av økonomiske reguler in ger  for  kapita len  har  åpnet  for  en  omfat tende 848 

global omstrukturer ing av produksjonen. Store deler  av industr iproduksjonen i de r ike 849 

landene er  blit t  flyt tet  t il land med billigere a rbeidskraft . De mult inasjonale selskapene 850 

har  gå t t  i spissen  for  denne u tviklingen, og et  rela t ivt  lit e an ta ll selskaper  dominerer  nå  851 

store deler  av in ternasjonal økonomi. Kamp om å t ilt rekke seg invester inger , sammen 852 

med manglende polit isk reguler ing, gjør  a t  disse selskapene langt  på vei kan diktere 853 

polit ikkens handlingsrom i u like land. 854 

 855 

Verden er  i endr ing. USA får  konkurranse av Kina  som den dominerende økonomiske 856 

stormakt , og store land i Asia , Amer ika  og Afr ika  spiller  en  sterkere rolle i in ternasjonal 857 

økonomi. Nye globale makt forhold skaper  ikke automatisk en mer  ret t ferdig verden. 858 

Enorme forskjeller  mellom r ike og fa t t ige land, og in ternt  i det  enkelte land, 859 

vanskeliggjør  omst illing t il et  økologisk og sosialt  bærekraft ig samfunn. Selv om mange 860 

kommer seg u t  av fat t igdom, består  store forskjeller  og u tbyt t ing. Maktforholde ne i 861 

in ternasjonal økonomi sender  kapita lst rømmer fra  sør  t il nord, og skaper  mer  862 

uret t ferdighet . 863 

 864 

Demokratisering av internasjonal økonomi 865 

En tøffere global kapitalisme nødvendiggjør  en styrking av motkreftene. For  å  skape 866 

ret t ferdig fordeling av makt  og ressurser  og h indre miljøproblemer må markeder  styres 867 

og økonomien demokra t iseres. Arbeidstakeres ret t igheter  må forsvares mot  presset  fra  868 

in ternasjonal konkur ranse. Miljøet  må forsvares gjennom å sikre a t  forurenser  må 869 

beta le for  a ll forurensing og gjennom forbud mot  far lige ut slipp. Ret t ferdig fordeling må 870 

sikres gjennom globale skat ter  og en bedre u tviklingspolit ikk. 871 

 872 
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Slike hensyn er  vikt ige for  mennesker  over  hele verden. De må gå  foran hensynet  t il 873 

profit t  og sær in teressene t il stormaktene. SVs mål er  internasjonale økonomiske 874 

inst itusjoner  og regler  som sikrer  ret t ferdig fordeling, a rbeid og miljø.  875 

 876 

SV ønsker  et  styrket  og mer  demokra t isk FN og a t  flere internasjonale avgjørelser  flyt tes 877 

t il organer  i FN-regi. En solidar isk verden t renger  flere avta ler  som er  jur idisk 878 

forpliktende for  a lle stater  og virksomheter . I dag tas for  mange avgjørelser  i 879 

in ternasjonale organisasjoner  som er  med på å  befeste de rådende makt forholdene og 880 

forskjellene, som IMF, Verdensbanken, WTO og G20. At  disse demokra t iseres el ler  881 

erstat tes med et  sterkere FN og mer  demokrat iske inst itusjoner , ivaretar  in teressene t il 882 

de svakeste sta tene og det  store fler ta llet  av verdens befolkning. Skal makten  t il de 883 

globale konsernene u t fordres, kreves en global motmakt . Det  må skje gjennom 884 

fagorganiser ing, in ternasjonalt  faglig samarbeid og en  mobiliser ing av polit isk styr ing av 885 

kapita len  både på  nasjonalt  og in ternasjonalt  nivå . 886 

 887 

Global omfordeling 888 

De gigant iske forskjellene mellom r ike og fat t ige må bekjempes både mellom land og 889 

innad i land. For  å  skape u tvikling og global omfordeling t rengs store endr inger  i 890 

verdens økonomiske st rukturer . I dag går  de store pengest rømmene fra  de fa t t ige t il de 891 

r ike. 892 

 893 

Åpenhet  om in ternasjonale pengest rømmer er  en  forutsetn ing for  å  stoppe ulovlig 894 

kapita lflukt  u t  av fat t ige land, som i omfang er  mange ganger  stør re enn 895 

u tviklingsbistanden. Skat teparadis må bekjempes, og selskapene må på legges å  896 

rappor tere invester inger , virksomhet , inntekter  og skat t  for  hver t  enkelt  land de 897 

opererer  i. 898 

 899 

SV arbeider  for  u tvik lingsfremmende in ternasjonale handelsregler  som ivaretar  900 

in teressene t il fa t t ige folk i fa t t ige land. Handelsreglene må gi utviklingslandene polit isk 901 

handlingsrom, og ikke fra ta  dem virkemidler  som har  vær t  sent ra le i vår  egen utvikling, 902 

som konsesjonsregler , heimfa llsret t  og krav t il loka lt  innhold ved invester inger . Det  er  903 

sær lig vikt ig a t  landene får  muligheten t il å  bygge opp et  var ier t  nær ingsliv med mer  904 

avanser t  vare- og t jenesteproduksjon , der  arbeidstakeres ret t igheter  er  ivaretat t . Lokal 905 

matproduksjon må kunne skjermes mot  å  bli utkonkurrer t  av subsidier te 906 

landbruksprodukter  fra  r ike land. Et  utviklingsfremmende handelssystem må også  907 

redusere t ranspor t , for  å  ivareta  miljøhensyn og smit tevern . 908 

 909 

Stor  gjeldsbyrde skaper  avhengighet  og skeive makt forhold mellom låntaker  og ut låner . 910 

Det  t rengs internasjonale pr insipper  for  ansvar lig långiving og låntaking som kan 911 

h indre nye gjeldsfeller . Illegit im gjeld må slet tes. 912 

 913 

SV arbeider  for  å  etablere in ternasjonale ska t ter  på finanstransaksjoner  og t ransport  914 

som kan bidra  t il finansier ing av utvikling og klimat ilt ak i fa t t ige land. Norge må bli et  915 

foregangsland ved selv å  innføre slike ska t ter  og avgifter . 916 

 917 

Utviklingsbistanden fra  r ike land må økes og brukes i samsvar  med mot taker landenes 918 

planer  og pr ior it er inger . Støt te t il klimat ilt ak må komme i t illegg t il eksisterende 919 

bistand. 920 

 921 



 

Sosialistisk Venstreparti                sv.no 

Akersgata 35, 0158 Oslo               post@sv.no 

Internasjonale miljø- og klimautfordringer 922 

SVs mål er  et  økologisk, økonomisk og sosia lt  bærekraft ig samfunn. Det  er  et  samfunn 923 

der  makt  og ressurser  er  ret t ferdig fordelt , der  konflikter  løses fredelig og der  naturen 924 

ikke overbelastes. 925 

 926 

Det  er  fu llt  mulig å  skape et  slikt  samfunn, men det  krever  dyptgr ipende endr inger  i 927 

måten vi organiserer  samfunnet  på. 928 

 929 

Naturen ska l t as vare på  fordi vi som mennesker  er  avhengig av den , men også  fordi den  930 

har  verdi i seg selv. Et  r ikt  na turmangfold er  vår  vikt igste ressurs og sikrer  oss mat , 931 

medisiner , mater ia ler  og livskvalit et . 932 

 933 

Natur ressursene er  begrensede ressurser  som må set te rammene for  all økonomisk 934 

akt ivitet . J ordas ressursgrunnlag t rues nå  av et  økonomisk system som ikke tar  hensyn 935 

t il miljøet . Kapita lismens tvang t il vekst  ødelegger  ressursgrunnlaget  og overbelaster  936 

na turen , samt idig som den reduserer  mennesken e t il forbrukere. Kostnadene ved 937 

ødelegging av menneskenes livsgrunnlag blir  ikke tat t  med i de økonomiske aktørenes 938 

regnskaper , men blir  beta lt  av de fat t ige og margina liser te, og skjøvet  over  på framt idige 939 

generasjoner . Skal vi løse klimaproblemene og bevare a r t smangfoldet , kreves det  en  940 

fundamenta l omlegging der  økologiske grenser  og hensynet  t il mennesker  og miljøet  er  941 

styrende for  økonomien. 942 

 943 

Klimaendr inger  er  sammen med global fa t t igdom og skjev fordeling den  største 944 

u t fordr ingen menneskeheten  stå r  overfor . Menneskelig akt ivitet  har  økt  andelen 945 

klimagasser  i a tmosfæren  med over  en t redel. Det  betyr  a t  havet  st iger , a t  su lt  som følge 946 

av tørke vil sende millioner  av mennesker  på  flukt , a t  tusenvis av ar ter  vil forsvinne og 947 

a t  enorme verdier  ødelegges. 948 

 949 

En global tempera turøkning er  allerede i gang. Vi må h indre a t  t empera turøkningen på 950 

jorda  overst iger  to grader  fra  før indust r ielt  n ivå  dersom vi ska l unngå a lvor lige, 951 

uoppret telige skader  på mennesker  og miljø. Det  krever  a t  de globale u tslippene av 952 

klimagasser  reduseres drast isk og a t  hensynet  t il klimaet  må gjennomsyre a lle 953 

beslu tn inger . 954 

 955 

Ingen av jordas innbyggere har  større ret t  enn andre t il å  slippe ut  klimagasser  i 956 

a tmosfæren . Men den r ike delen av verden har  stå t t  for  mye stør re klimautslipp enn 957 

mennesker  i fa t t ige land, samt idig som det  er  folk i fa t t ige land som rammes hardest  av 958 

klimaendr ingene. Det te gjør  at  r ike land stå r  i en  klimagjeld t il fa t t ige land. De r ike 959 

landene må derfor  t a  ansvar  både for  å  kut te sine egne ut slipp og for  å  finansiere 960 

u t slippskut t  og klimat ilpasning i den  fa t t ige delen  av verden. Utviklingsland må også  få  961 

muligheten t il å  øke sin velferd, men u ten  å  belaste miljøet  slik Vesten har  gjor t . Først  962 

da  kan  vi skape klimaret t ferdighet . 963 

 964 

Verdens matproduksjon må sikres mot  over beskatn ing av ressurser  og et  indust r ielt  965 

fisker i og landbruk som over forbruker  na turressursene. SV mener  a t  matproduksjonen 966 

må ta  vare på det  biologiske mangfoldet , bidra  t il mindre t ranspor t  av mat  og begrense 967 

klimautslippene. Pr insippet  om matsuverenitet  må legges t il grunn, slik at  land på en 968 

demokrat isk måte kan  u t forme landbrukspolit ikken så  den  sikrer  mat  t il landets egen 969 

befolkning. For  å  sikre matproduksjonen må dyrkbar  jord vernes mot  u tbygging.  970 
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 971 

Det  t rengs en omfat tende omprior iter ing av verdens ressurser  for  å  nå målet  om et  972 

bærekraft ig samfunn. Et  mer  demokra t isk samfunn med sterkere polit isk styr ing av 973 

økonomien er  derfor  nødvendig for  å  løse miljøproblemene. De store pengene og de kloke 974 

hodene må brukes t il forskning og teknologiu tvikling som styrer  samfunnet  i økologisk 975 

retn ing. Samfunnsplanleggingen må styrkes slik at  vikt ige sektorer  som transpor t , 976 

industr i og landbruk tar  hensyn t il miljøet . Da  må makt  flyt tes fra  store selskaper  og 977 

over  t il demokrat iske organer  som kan ta  beslutn inger  t il beste for  mennesker  og miljø. 978 

Slik henger  miljøkampen nøye sammen med kampen for  u t jamning og demokrat i.  979 

 980 

En fredelig verden 981 

Vi ønsker  en  verden der  det  finnes in ternasjonale regler  og inst itusjoner  for  å  sikre fred 982 

og sikkerhet , samt idig som flest  mulig a vgjørelser  t as nær t  folk for  å  sikre demokra t i og 983 

folkestyre. SVs in ternasjonale a rbeid er  forankret  i fredsbevegelsen, 984 

menneskeret t ighetsbevegelser  og arbeiderbevegelsen . 985 

 986 

Til t ross for  vikt ige framskr it t  t a r  kr ig og væpnet  vold livet  av mange mennesker  h ver t  987 

år , sær lig fat t ige mennesker  i fa t t ige land, og stormaktenes atomarsenal kan for tsa t t  988 

u t rydde livet  på jorda  mange ganger . Bruddene på in ternasjonal lov og ret t  er  for tsa t t  989 

mange, og fat t igdom og u tbyt t ing er  en vikt ig årsak t il konflikt . NATO er  med på  å  sikre 990 

a t  de r ikeste landene kan  ta  i bruk både økonomiske og militæ re virkemidler  for  å  991 

ivareta  sine in teresser . 992 

 993 

I dag er  USA en dominerende supermakt , men også  regionale stormakter  spiller  en 994 

tyngre in ternasjonal rolle. Klima, fordeling og fred står  fram som t re globale 995 

u t fordr inger  som er  t et t  vevet  sammen. 996 

 997 

Ter ror ismens mål er  å  skape frykt  og ut rygghet , og utøves både i sta t lig og ikke -sta t lig 998 

regi. Uanset t  å r sak kan terror isme a ldr i forsvares. Innenfor  de rammene som hensyn t il 999 

demokrat isk kontroll, menneskeret t igheter  og personvern set ter , vil SV støt te 1000 

nødvendige beredskapst ilt ak mot  t er roraksjoner . Vi kan bare få  en langsikt ig løsning på 1001 

u t fordr ingen fra  u like former  for  t er ror  dersom vi bekjemper  de faktorene som skaper  1002 

grunnlag for  ekst remism e og terror isme. 1003 

 1004 

Verdens a tomvåpenarsenaler  utgjør  en stor  t russel mot  fred og sikkerhet , og spredning 1005 

av a tomvåpen kan  få  katast rofa le konsekvenser . SV vil der for  arbeide for  en 1006 

in ternasjonal konvensjon  som forbyr  a tomvåpen, og for  full a tomnedrustn ing. Norge bør  1007 

søke samarbeid med andre land som arbeider  for  et  forbud mot  atomvåpen. SV vil sikre 1008 

a t  forbudet  mot  produksjon , bruk og handel med landminer , klasevåpen, kjemiske og 1009 

biologiske våpen overholdes og styrkes. Det  må innføres et  internasjonalt  for bud mot  1010 

bruk av u tarmet  uran i våpen. 1011 

 1012 

SV er  et  fredspar t i. SVs u tgangspunkt  er  a t  konflikter  ska l bli løst  med ikke -voldelige 1013 

midler . 1014 

 1015 

SV tar  avstand fra  a ll bruk av militæ rmakt  som ikke er  h jemlet  i FN -pakten . 2000-1016 

ta llets invasjoner  i Irak og Afghanista n har  vist  de ka tast rofa le konsekvensene slik bruk 1017 

av militæ rmakt  kan  få . SV støt ter  okkuper te land og under t rykte folk i deres kamp for  1018 

fr ihet  og demokra t i. 1019 
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 1020 

Konflikt  innad i land og væpnet  vold ta r  livet  av langt  flere mennesker  enn kr ig mellom 1021 

land. FN må engasjere seg langt  sterkere i disse konfliktene. Utvikling, forebygging og 1022 

ret t ferdige og langsikt ige fredsprosesser  kan  bidra  t il å  h indre kr ig og sta r te en fredelig 1023 

u tvikling. 1024 

 1025 

SV vil styrke menneskeret t igheter , in ternasjonale avta ler  og inst itusjone r  som forva lter  1026 

dem. Vi vil ha sterkere sanksjonsmuligheter  for  å  sikre disse. SV åpner  for  å  bruke 1027 

boikot t  og sanksjoner  i situasjoner  hvor  andre diplomat iske, polit iske og mellomfolkelige 1028 

virkemidler  har  vist  seg u t ilst rekkelige. 1029 

 1030 

Internasjonal organisering 1031 

I møte med klimakr isa , verdens fat t igdom og brudd på  menneskeret t igheter  ser  vi et  1032 

stor t  behov for  internasjonalt  samarbeid baser t  på  forpliktende avta ler  mellom land.  1033 

Den globale miljøforva ltn ingen er  fragmenter t  og svak. SV arbeider  for  å  styrke det  1034 

in ternasjonale miljøarbeidet  slik a t  verdenssamfunnet  kan  set tes i stand t il i fellesskap 1035 

å  løse de globale miljøutfordr ingene, som far lige klimaendr inger  og masseut ryddelse av 1036 

plante- og dyrear ter . 1037 

 1038 

Globale u tfordr inger  som klimaendr inger , menneskeret t igh etsbrudd, skeivfordeling og 1039 

fa t t igdom, kr ig og konflikt  må møtes med både styrking av demokrat i og folkestyre 1040 

innad i hver t  enkelt  land, og med forpliktende in ternasjonalt  samarbeid. 1041 

Genèvekonvensjonene og FNs menneskeret t ighetserklær ing er  eksempler  på  gode 1042 

overnasjonale regler  som, på  t ross av sine mangler , beskyt ter  fr iheten  t il enkelt individer  1043 

og dermed er  med på  å  styrke folks fundamenta le demokra t iske ret t igheter . Slike 1044 

ordninger  er  nødvendige for  å  få  t il effekt ive t ilt ak raskt  nok for  å  imøtegå  noen  av vår  1045 

t ids største u tfordr inger . 1046 

 1047 

SV st iller  seg der imot  skept isk t il oversta t lighet  der  denne t rekker  beslu tn inger  lenger  1048 

bor t  fra  befolkningen og dermed svekker  deres demokrat iske ret t igheter . Det te gjelder  1049 

blant  annet  EUs overnasjonalit et , der  beslu tn inger  av avgjørende betydning for  de 1050 

enkelte lands samfunnsorganiser ing tas lengst  mulig unna folket . Overnasjonale 1051 

ordninger  av denne ar t  er  et  dobbelt  onde; folkestyret  svekkes og blir  ersta t tet  med en 1052 

nylibera list isk økonomisk orden som verken er  demokr at isk eller  forenlig med 1053 

sosialismens mål og verdier . 1054 

 1055 

Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 1056 

SV mener  norsk utenr iks- og sikkerhetspolit ikk må bygge på  to perspekt iver : 1057 

 En klar  stemme for  global ret t ferdighet , løsning på  klimaproblemene, 1058 

nedrustn ing, fredelig konflikt løsning og demokra t i. 1059 

 Ansvar  for  egen sikkerhet  i våre nærområder . 1060 

  1061 

Norges in ternasjonale stemme må styres av hva  som kan sikre global ret t ferdighet , også 1062 

der  det te kommer  i konflikt  med norsk egenin teresse. Det  vikt igste for  en  fredeligere 1063 

verden er  å  forebygge konflikter  og redusere fat t igdom og forskjeller . SV mener  a t  Norge 1064 

ska l for tset te å  spille en megler rolle i konflikter  der  det  er  ønsket . Norge ska l 1065 

kjennetegnes av vår  sa tsing på diplomat iske, økonomiske og polit iske virkemidler  i møte 1066 

med kr ig og konflikt . Vi ska l være en pådr iver  for  menneskeret t igheter  og arbeide for  1067 
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nedrustn ing. Norge må være en  sterk stemme in ternasjonalt  for  å  motarbeide a t  den 1068 

sterkestes ret t  ska l gjelde og a t  de r ikeste statene og selskapene ska l kunne diktere de n  1069 

globale u tviklingen. 1070 

 1071 

Norge må arbeide for  å  styrke internasjonale spilleregler . Vi må også  være beredt  t il på 1072 

egen hånd å  innføre regler  vi kjemper  for  in ternasjonalt , for  eksempel når  det  gjelder  1073 

økonomi, våpen og klima. Det  er  i vår  egeninteresse å  forbedre in ternasjonale 1074 

spilleregler , og det  er  svær t  vikt ig for  å  hindre kr ig, uret t ferdighet  og klimaproblemer .  1075 

 1076 

Norges rolle i verden består  av mer  enn vår  u t ta lte utenr iks - og u tviklingspolit ikk. 1077 

Norges fotavt rykk preges av oljefondets invester inger , norske selskapers virksomhet  i 1078 

andre land og sterke eksport in teresser . Det  t rengs en  langt  mer  polit isk styr ing av 1079 

norske invester inger  og norsk eksport , for  at  disse ikke ska l være i st r id med hensynet  1080 

t il u tvikling og miljø. Sta t lige selskaper  må på legges st renge krav t il sin  virksomhet  i 1081 

u t landet . Eksport in teressene må ikke gå  foran fa t t ige lands behov for  polit isk 1082 

handlingsrom i internasjonale handelsforhandlinger . SVs mål er  en  samstemt norsk 1083 

polit ikk for  fred og u tvikling. 1084 

 1085 

Pensjonsfondet  (SPU) gjør  Norge t il en stor  finansiell aktør  globalt . De et iske 1086 

retn ingslin jene har  vært  vikt ige for  å  set te en  stopper  for  a t  Norge gjennom oljefondet  1087 

bidrar  t il a lvor lig miljøødeleggelse, barnearbeid eller  opprustn ingskappløp. Men det  er  1088 

mulig å  bruke fondet  langt  mer  akt ivt  for  å  fremme fred, u tvikling og miljø verden over , 1089 

og SV mener  vi har  en plikt  t il å  t a  denne muligheten  i bruk. Fondet  må brukes akt ivt  1090 

for  å  påvirke konserner , pensjonsfond, andre investorer  og regjer inger .  1091 

 1092 

Pensjonsfondets invester inger  bør  brukes t il direkte invester inger  for  miljø og utvikling i 1093 

fa t t ige land. Slike invester inger  bør  sær lig set tes inn i land som respekterer  1094 

demokrat iske ret t igheter , ur folksret t igheter , kvinners ret t igheter  og faglige ret t igheter . 1095 

Slik kan u tviklingsland bli mindre avhengig av lån  fra  IMF og Verdensbanken som 1096 

st iller  krav om å  føre en markedslibera l, miljøødeleggende og fa t t igdomsskapende 1097 

polit ikk. For  framt idige generasjoner  er  løsning av klimakr isa  og globale 1098 

fa t t igdomsproblemer  avgjørende i seg selv, men også en  foru tsetn ing for  a t  fondet  kan 1099 

ivareta  sine økonomiske forpliktelser . 1100 

 1101 

EUs markedslibera lisme innebærer  en systemat isk styrking av kapita lkreftene på 1102 

bekostn ing av fagbevegelsen og andre motkrefter  i Europa. EU undergraver  demokrat iet  1103 

og svekker  muligheten for  folkelig deltakelse. Utenfor  EU står  Norge langt  fr iere t il å  1104 

kjempe for  global ret t ferdighet  i solidar itet  med dem som t renger  det  mest . SV er  der for  1105 

motstandere av norsk EU-medlemskap og EØS-avta len . 1106 

 1107 

Hovedoppgaven i norsk sikkerhetspolit ikk er  å  ivareta  det  store norske land- og 1108 

sjøterr itor iet  og de sikkerhetsu t fordr ingene som følger  med det . Store fisker iressurser , 1109 

usikkerhet  om energiressurser , et  styrket  Øst -Asia  og Russland og en gradvis åpning av 1110 

Nordøstpassasjen på grunn av issmelt ing i Arkt is gjør  nordområdene vikt igere og mer  1111 

konfliktfylte. Norge må søke et  godt  samarbeid med Russland og andre sta ter  om å 1112 

forsvare miljø og god ressursforva ltn ing i nordområdene. 1113 

 1114 

Gjennom NATO-medlemskapet  er  Norge del av en  militæ r  st rategi som bygger  p å  bruk 1115 

av a tomvåpen og åpner  for  offensive militæ re operasjoner  utenfor  NATOs område. Det te 1116 

er  t rusler  mot  vår  sikkerhet . NATO-medlemskapet  og det  t et te bilaterale militæ re 1117 
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samarbeidet  knyt ter  oss for  ensidig t il USA i sikkerhetspolit ikken. SV er  mot  norsk  1118 

medlemskap i NATO. Norge bør  i stedet  samarbeide med de land vi har  sterkest  1119 

in teressefellesskap med. Innen forsvar , økonomi og andre felt  er  det  rom for  en  tet tere 1120 

nordisk polit isk sammenslu tn ing. Det  vil også  styrke den  nordiske stemmen 1121 

in ternasjonalt . 1122 

 1123 

Det  norske forsvarets vikt igste pr ior it et  er  oppgavene i våre nærområder . Det  gjelder  1124 

t radisjonelle militæ re t rusler  og sikkerhetsu t fordr inger  knyt tet  t il r essurser /miljø, 1125 

samfunnssikkerhet  og ter ror . SV vil styrke Norges polit iske bidrag t il fredsbygging  og 1126 

u tvikling i så rbare sta ter , t il beskyt telse av sivile og respekt  for  de humanitære 1127 

pr insippene i væpnet  konflikt . Norge kan  delta  i fredsbevarende operasjoner  med et  1128 

klar t  FN-mandat . Slike operasjoner  må være i FN -regi. SV støt ter  ikke norsk deltakelse 1129 

i militæ re operasjoner  på  fremmed terr itor ium som bryter  med det te. Pr insippet  om 1130 

a llmenn verneplikt  bør  oppret tholdes. Norge ska l ikke selge våpen t il land i kr ig, heller  1131 

ikke t il a llier te land i kr ig. SV ønsker  å  redusere den norske kr igsmater iellekspor ten .  1132 
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 1133 

Et sosialistisk folkestyre 1134 

Kampen for  ret t ferdighet  og fr ihet  for  a lle mennesker  kan  a ldr i avslut tes. Ingen ideologi 1135 

eller  samfunnsform er  et  mål i seg selv. SV kjemper  for  et  sosia list isk samfunn fordi en 1136 

ny samfunnsorganiser ing er  nødvendig for  å  løse de store oppgavene i vår  t id og sikre 1137 

a lle mennesker  fr ihet  og like muligheter . 1138 

 1139 

Et  sosia list isk samfunn kan ikke u tvikles på tegnebret tet , men må formes gjennom 1140 

folkelig deltakelse og polit isk kamp. Et  sosia list isk samfunn må innebære a t  1141 

klasseskiller  fjernes og a t  godene deles for  å  sikre økonomisk og sosia l likhet , a t  1142 

polit ikken demokrat iseres for  å  fremme folks akt ive deltakelse og a t  ressursene eies og 1143 

kont rolleres av de som arbeider  eller  av fellesskapet . 1144 

 1145 

Selv om samfunnets r ikdom skapes av vanlige mennesker  gjennom arbeid, er  eiendom i 1146 

kapita list iske samfunn konsent rer t  i hendene på  et  mindretall. Den skeive fordelingen 1147 

av eiendom fører  t il u likhet  og klasseskiller . Skal godene deles ret t ferdig, må 1148 

arbeidslivet  demokra t iseres. SV ønsker  en økonomi med arbeidereie, samvirker  og 1149 

selvstendig nær ingsvirksomhet . Men demokra t i i a rbeidslivet  er  likevel bare en  1150 

foru tsetn ing for  ret t ferdighet . Også i en  økonomi dominert  av demokra t iske eier former , 1151 

vil økonomiske forskjeller  måt te jevnes u t  av det  offent l ige. 1152 

 1153 

En sosia list isk økonomi må sikre fellesskapet  råderet t  over  samfunnets vikt igste 1154 

ressurser . En utvidet  offent lig sektor  st iller  st renge krav t il åpenhet , direkte folkemakt  1155 

og kont inuer lig kamp mot  kor rupsjon og maktmisbruk. 1156 

 1157 

Et  sosia list isk samfunn h ar  behov for  så  vel sent ra l planlegging som 1158 

markedsmekanismer . Alle ska l ha  ret t  t il å  påvirke økonomien, og menneskers behov 1159 

ska l styre produksjonen. Samfunnsmessig styr ing er  nødvendig for  å  ivareta  hensynet  t il 1160 

miljøet  og ret t ferdig fordeling av samfunn ets ressurser . På en del områder  er  likevel et  1161 

marked den beste måten  å  organisere forholdet  mellom konsumenter  og produsenter . 1162 

Ut jevning av økonomiske forskjeller  vil gjøre at  markedet  i langt  stør re grad vil 1163 

reflektere u like ønsker  og behov, og ikke førs t  og fremst  u lik kjøpekraft  slik  som i dag. 1164 

Ret t ferdig fordeling er  en  forutsetn ing for  et  velfungerende marked.  1165 
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Forandring er mulig 1166 

Vår  sosia list iske overbevisn ing bygger  på  a t  a lle mennesker  er  like mye verdt . 1167 

Klasseskiller  kan erstat tes av ret t ferdig fordeling og mer  demokrat i. Vår  visjon er  et  1168 

samfunn der  ingen har  makt  t il å  u tnyt te andre mennesker  og der  hensynet  t il miljøet  1169 

set tes foran  profit t . 1170 

 1171 

Vi mennesker  er  skapere av vår  egen virkelighet . Vi påvirkes og formes av det  1172 

samfunnet  vi lever  i. Vi fødes inn i et  samfunn som er  fu llt  av normer og lover  som er  1173 

blit t  skapt  av mennesker  gjennom år tusener . Samfunnet  endres stadig et ter som folk 1174 

påvirker  det . Det  gjør  at  folk gjennom sin bevissthet  og sine akt ive handlinger  har  1175 

foru tsetn inger  for  å  skape et  likest ilt  og solidar isk samfunn. 1176 

 1177 

Mennesket  er  i sin na tur  akt ivt  og produkt ivt . Det  gjør  at  vi kan skape, men også  løse, 1178 

store felles problemer som møter  menneskeheten . SV arbeider  for  et  samfunn som gir  1179 

a lle muligheter  t il u tvikling og deltakelse. Ret t ferdig fordeling og mangfold gir  1180 

foru tsetn inger  for  a t  mennesker  kan  leve på  u like måter  og u tvikle sine relasjoner  og 1181 

skapende evner . SV arbeider  for  et  samfunn der  vi løser  vikt ige oppgaver  i fellesskap.  1182 

 1183 

Mennesker  har  en  unik evne t il solidar itet  og t il å  set te seg inn i andres opplevelser . SV 1184 

arbeider  for  et  samfunn der  vi ikke dømmes og rangeres et ter  kjønn, hudfarge, seksuell 1185 

legning eller  stør relsen på  lommeboka.. Det  gjør  a t  det  er  selvsagt  for  oss å  kjempe på  1186 

lag med de gruppene i samfunnet  som diskr imineres, under t rykkes og usynliggjøres.  1187 

 1188 

SV ska l arbeide for  a t  barns ret t igheter  synliggjøres og konkret iseres i u tviklingen av 1189 

det  norske samfunnet . 1190 

 1191 

Sterke allianser 1192 

For  SV går  a rbeid i og utenfor  folkevalgte organer  hånd i hånd. Demokra t iet  u tvides og 1193 

fungerer  best  når  folk flest  engasjeres i polit isk a rbeid og har  direkte innflytelse på  1194 

polit iske beslu tn inger . Folkelige demokra t iske bevegelsers innflytelse på  polit ikk er  en 1195 

foru tsetn ing for  et  velfungerende demokra t i. Det  er  begrenset  hva  et  sosia list isk par t i 1196 

kan  oppnå gjennom et  par lamentar isk system alene. 1197 

 1198 

Deltakende demokrat i på  u like samfunnsområder  er  en bærebjelke i SVs st ra tegi for  økt  1199 

folkemakt . 1200 

 1201 

SV deler  mange mål med store folkelige bevegelser  og vil styrk e båndene t il bevegelser  1202 

og organisasjoner . In ternasjonalt  vil vi være en del av brede sosiale bevegelser  som 1203 

mobiliserer  en motmakt  mot  globale konserner  og polit iske elit er . Nasjonalt  er  vi et  1204 

ta lerør  inn i polit ikken for  radikale folkelige bevegelser  som vil t rekke Norge mot  1205 

venst re. 1206 

 1207 

SV er  et  feminist isk par t i, og en av våre vikt igste a llier te er  der for  kvinnebevegelsen. Vi 1208 

har  lenge ståt t  sammen i kampen for  kvinners ret t igheter  og like muligheter  uavhengig 1209 

av kjønn. Det  å  organisere seg er  en foru tset n ing for  å  kunne dr ive effekt iv kvinnekamp. 1210 

Det  er  kun når  vi stå r  sammen vi er  sterke nok t il å  u t fordre den skeive maktfordelingen 1211 
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mellom kjønnene. SV må for t set te å  samarbeide med kvinnebevegelsen  og jobbe for  å  1212 

styrke dens posisjon . Bare slik kan  vi dr ive den  feminist iske kampen framover . 1213 

 1214 

Kapita lkreftenes vikt igste organiser te motkraft  i dag er  fagbevegelsen. Den sit t er  på  1215 

maktmidler  som kan u tfordre kapita lkreftene, fordi den organiserer  folk som gjennom 1216 

sit t  a rbeid skaper  verdiene i samfunnet . SVs sa marbeid med fagbevegelsen  og SVs 1217 

polit iske a rbeid for  å  styrke fagbevegelsens posisjon  i samfunnet  er  derfor  avgjørende. 1218 

SV vil være en dr ivkraft  for  å  bygge broer  og kraft fu lle a llianser  mellom fagbevegelsen 1219 

og andre sosia le bevegelser , både nasjonalt  og in ternasjonalt . 1220 

 1221 

Kampen for  sosia lisme må først  og fremst  dr ives gjennom en massiv folkelig 1222 

mobiliser ing, forankret  i de sosia le gruppene som rammes når  markedskreftene får  styre 1223 

fr it t . Et  sosia list isk par t i er  a ldr i sterkere i folkevalgte organ enn den  folkelige 1224 

mobiliser ingen som skjer  u tenfor . Det  er  her  vi henter  vår  styrke. Vi kjemper  for  et  1225 

folkestyre og for  sosia lisme nedenfra . Et  sosia list isk folkestyre kan først  bli en realit et  1226 

når  folk selv er  med på  å  forandre samfunnet . I kampen for  sosia lisme t rengs ikke bare 1227 

et  sosialist isk par t i, men en  folkebevegelse. SVs sjel ligger  i sosia lisme nedenfra.  1228 

 1229 

Gjennom polit isk oppslu tn ing i va lg vil SV bruke sin posisjon t il å  dr ive fram forandr ing. 1230 

På  a lle n ivåer  kan  folkevalgte organer  ha  stor  makt , og arbeidet  med å  st ille t il va lg og 1231 

vinne fler ta ll er  nøkkelakt iviteten for  et  polit isk par t i. Ingen grunnleggende forandr ing i 1232 

sosialist isk retn ing er  mulig u ten  å  vinne fler ta ll i folkevalgte organer .  1233 

SV vil bruke folkevalgte organer  t il å  demokra t isere økonomien  og forva ltn ingen av våre 1234 

felles na tur ressurser  gjennom offent lig eierskap, polit iske reguler inger  og folkevalgt  1235 

styr ing. 1236 

 1237 

SV vil samarbeide med andre par t ier  i folkevalgte organer  for  å  få  gjennomslag for  vår  1238 

polit ikk. Posisjoner  er  a ldr i noe mål i seg selv. SV søker  maktposisjoner  når  det te kan 1239 

dreie samfunnsutviklingen mot  venst re. Nasjonalt  vil vi søke regjer ingsmakt  og fler ta ll i 1240 

Stor t inget  for  en  allianse som kan oppnå  det te. Lokalt  vil vi søke u like samarbeid og 1241 

konstellasjoner  baser t  på  hva  som kan gi størst  u t telling for  vår  polit ikk i det  enkelte 1242 

fylke og den  enkelte kommune. SV vil internasjonalt , nasjonalt  og lokalt  samarbeide 1243 

med sosia le bevegelser  og in teresseorganisasjoner  som kan bidra  t il å  styrke vår  1244 

polit iske gjennomslagskraft . 1245 

 1246 

Vi styrer  samfunnsutviklingen selv. Samfunnet  er  skapt  av mennesker  og kan  endres av 1247 

mennesker . Sammen kan vi forandre verden og hverdagen t il det  bedre. 1248 


