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Dette er en oversikt over innkomne forslag, uten uttalelseskomiteens innstilling.  

Forslagsstiller Benjamin E. Larsen og Bitte Vatvedt, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering Helhetlig endringsforslag 

Type forslag  

Tekst "Nytt forslag av U34 og U35 

 

Nedrustning for sikkerhet og fred.  

 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er ustabil. 

NATO tar stadig opp nye medlemmer i Øst-Europa. NATO-

land gir militær støtte til Ukraina, eller vurderer det.Russland 

har på sin side gjennomført en folkerettsstridig anneksjon av 

Krim-halvøya og er innblandet i krigen i Øst-Ukraina. 

 

Vestlig militær innblanding fører neppe til fred eller bedre 

sikkerhet og levekår for sivilbefolkningen i Ukraina, slik vi 

har erfart fra kriger i Afganistan, Pakistan og Midt-

Østen.Tvert imot har vi sett NATO og Vestens bombing og 

droneangrep har stimulert religiøs oppsplitting og fanatisme, 

borgerkriger og etniske konflikter. Krigens 

samfunnsutslettende virkning undervurderes konsekvent. 

 

I en ustabil verden preget av økonomiske nedgangstider 

krevet NATO at medlemslandene bruker minst 2% av BNP på 

sitt forsvar. Norge følger denne politikken, ikke minst 

gjennom unødvendige, store investeringer i amerikanske 

jagerfly som er skreddersydd for bombekrig og utvikla for å 

bære atomvåpen. 

 

Den militære opprustingen i verden er stadig økende. SV 

mener at militære maktmidler er uegnet til å stabilisere en 

verden i ubalanse. Norske selskaper selger militært materiell 

til utlandet for 4.6 milliarder i året.Militær opprustning, 

krigstrening og krig er også av de største belastningene på 

miljøet. SV ønsker en alternativ politikk for sikkerhet og fred.  

 

SV er imot norsk medlemskap i NATO. Å være medlem av 

NATO øker faren og sannsynligheten for at Norge blir dratt 

med i folkerettslig angrepskriger. Norge bør melde seg ut av 

NATO og søke andre sikkerhetspolitiske allianser, blant annet 
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i et nordisk forsvarssamarbeid. 

 

For å bidra til nedrustning og økt sikkerhet bør Norge: 

• Avstå fra å bidra til videre opprustning og ikke utstasjonere 

nye styrker i Russlands naboland. 

• Gå i spissen mot NATOs atomvåpenstrategi og arbeide for et 

forbud mot atomvåpen og at atomvåpen erklæres i strid med 

folkeretten 

• Reagere tydelig mot russiske brudd på folkeretten og være 

tydelig i kritikken av alle lands forkerettsbrudd. 

• Arbeide for at OSSEs rolle styrkes på bekostning av NATO 

som sikkerhetspolitisk talerør for Europa. 

• Ta avstand fra droner som våpensystemer og produksjon av 

slike droner. Ta opp forbud mot angrepsdroner i FN og arbeide 

for en konvensjon etter mønster av mineforbudet. 

• Etablere sluttbrukerærklæringer med reeksportklausuler 

ved eksport av våpen og ammunisjon. 

• På sikt avvikle norsk våpenproduksjon og fase 

teknologiproduksjonen over i en annen, mer fredelig og 

miljøvennlig produksjon. 

• Arbeide for nye nedrustningsavtaler for konvensjonelle 

våpen i Europa, etter mønster av CFE-avtalen 

" 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1410 

Type forslag Stryking 

Tekst i Europa» strykes 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Fredrik Schulze-Krogh, Aust-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1412-1413 

Type forslag Endring 

Tekst ...som møter den aggressive russiske militære fremferd i 

Ukraina, men også deres økende militære tilstedeværelse i 
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nord områdene med sanksjoner. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Ingrid Fiskaa, Sentralstyret 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1419-1420 

Type forslag Endring 

Tekst Norge følger denne politikken, ikke minst gjennom store 

investeringer i nye jagerfly. Slik binder vi oss tett til USAs 

våpenteknologi og Natos offensive militærstrategi. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering Før 1423 

Type forslag Tillegg før linje 1423 

Tekst Utenfor Europa stimulerer vestens bombing og droneangrep 

religiøse og etniske konflikter, fanatisme og borgerkrig. 

Erfaringene fra krigene i Afghanistan, Pakistan og Midt-

Østen viser at høyteknologisk innblanding ikke fører til fred 

eller bedre sikkerhet og levekår for sivilbefolkningen. 

Komiteens 

innstilling 

 

 

Forslagsstiller Hanne Lyssand, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1423 

Type forslag Stryking 

Tekst Stryk "Oslo" 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering Før 1423 

Type forslag Tillegg før linje 1423 

Tekst NATO har fortsatt førstebruk av atomvåpen som en del av sin 

strategi, og forbeholder seg retten til å bruke militærmakt 

utenfor sine egne områder, også uten FN-mandat. Å være 

medlem av NATO øker faren, og sannsynligheten for at Norge 

blir dratt med i folkerettsstridige angrepskriger. NATO er 

ikke en forsvarsallianse, men verdens mest aggressive 

militærmakt. I framtiden vil presset på Norge for å delta i 

krigsoperasjoner i utlandet øke, særlig fordi Norge er et land 

med god økonomi som har investert store summer i 

amerikanske bombefly bygd for globale operasjoner. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1423-1424 

Type forslag Endring 

Tekst SV ønsker en alternativ politikk for sikkerhet og fred. Norge 

må søke andre sikkerhetspolitiske allianser, blant annet i et 

nordisk forsvarssamarbeid som kan erstatte NATO-

medlemskapet. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Ingrid Fiskaa, Sentralstyret 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1423-1424 

Type forslag Endring 

Tekst SV er mot norsk medlemskap i NATO. Så lenge Norge er 

medlem, vil vi arbeide også innad i alliansen for nedrustning 

og avspenning . 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering Før 1425 

Type forslag Tillegg 

Tekst SV mener at det er et ufravikelig krav at FN må stille seg bak 

militære operasjoner i andre land dersom Norge skal delta. 

Samtidig kan det ikke være noen automatikk i at Norge må 

delta dersom FN stiller seg bak en krig. 

Enten: 

Libya-krigen var et stort feilgrep, og viser klart at FN-mandat 

ikke er noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig. 

Eller: 

FN-mandat er ikke noen garanti for at krigsdeltakelse er 

riktig, noe Libya-krigen ble et eksempel på 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1425 

Type forslag Stryking 

Tekst «i Europa» strykes. 

 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1426 

Type forslag Tillegg 

Tekst Følgende kulepunkter tas inn: 

-Stoppe kjøpet av JSF-jagerfly 

-Etablere sluttbrukererklæring med reeksportklausuler ved 

eksport av våpen og ammunisjon 
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-Avvikle norsk våpeneksport, og fase jobber i våpenproduksjon 

over i annen produksjon 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1429 + 1446-1447 

Type forslag Endring 

Tekst Si nei til NATOs atomvåpenstrategi og arbeide for at 

atomvåpen og krigføring med droneteknologi erklæres i strid 

med folkeretten. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1434-1435 

Type forslag Endring 

Tekst Linje 1434-1435 + 1440-1441 endres til: «Målrette 

sanksjonspolitikken overfor Russland mot våpenindustri og –

smugling, samt styrke OSSEs rolle som konfliktdempende 

institusjon. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1437-1438 

Type forslag Strykning 

Tekst Linje 1437-1438: strykes 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Steinar Nørstebø,Ivar Johansen,FrodeErsfjord – Hordaland og 

Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1443 

Type forslag Strykning 

Tekst stryk «ta initiativ til å» 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Ingrid Fiskaa, Sentralstyret 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1431-1432 

Type forslag Endring 

Tekst Være tydelig i kritikken av alle lands folkerettsbrudd, 

inkludert Russlands folkerettsbrudd i Ukraina. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Ingrid Fiskaa, Sentralstyret 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1434-1435 

Type forslag Strykning 

Tekst Stryk punktet 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Finnmark SV 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1449-1450 

Type forslag Endring 

Tekst "To nye punkter: 

- Folk til folksamarbeidet med Russland må styrkes og 

utvikles. 

- Ingen Natoøvelser i Nord-Norge" 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Eskild Hustvedt, Hordaland 

Uttalelse 

nummer 

U34 

Plassering 1451 

Type forslag Tillegg 

Tekst Nytt kulepunkt: «avslutte all våpeneksport, og fase norske 

jobber innenfor våpenproduksjon over i annen, mer fredlig 

produksjon» 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Brit fredriksen, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U35 

Plassering 1454-1461 

Type forslag Tillegg 

Tekst Til u34 (Flytte avsnittet til U34) 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Brit fredriksen, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U35 

Plassering 1475 til 1483 

Type forslag Tillegg 

Tekst Legges til u 34 (Flytte avsnitt til U34) 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Carl Morten Amundsen, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U35 

Plassering 1484-1485 

Type forslag Strykning 

Tekst Stryke "til dels fordi Stoltenberg er blitt NATO-sjef" 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Heikki EIdsvoll Holmås, Oslo, Stortinget 

Uttalelse 

nummer 

U35 

Plassering 1498-1499 

Type forslag Endring 

Tekst -At det stilles et ufraviklig krav til at det ikke skal eksporteres 

våpen til land til autoritære stater, det vil si stater uten frie og 

rettferdige valg på nasjonalforsamlinger og reelle 

statsoverhoder. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Sør-Trøndelag SV 

Uttalelse 

nummer 

U39 

Plassering 1650 

Type forslag Tillegg 

Tekst [...] til grunn. I tillegg vil det nedsettes et reguleringsråd som 

vil jobbe med å fjerne reguleringer og behandle nye lovforslag 

før nasjonalstatene får muligheten til å stemme over dem. 

Dette fjerner en viktig demokratisk rettighet hvert land har. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Paul Magnus Gamlemshaug, Aust-Agder, LS 

Uttalelse 

nummer 

U39 

Plassering 1641 

Type forslag Nytt avsnitt 

Tekst "Teksten til nytt avsnitt er henta frå U 31 linjenr 1334 - 1336: 

 

Hvis Norge blir med i TISA, kan vi ikke inngå særavtaler med 

et naboland eller med et land i den tredje verden som del av et 

utviklingssamarbeid. De fordeler et land gir et annet land, 

skal gis alle andre land som omfattes av TISA – kalt 

bestvilkårsregelen." 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Paul Magnus Gamlemshaug, Aust-Agder, LS 

Uttalelse 

nummer 

U39 

Plassering 1642 – 1645 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Tillegget som er innarbeidd er henta frå U 31 linjenr 1336 - 

1339, slik at fullstendig tekst blir slik: 

 

Når regjeringa først har åpna for privatisering av norsk 

velferd reduserer de samtidig framtidige norske regjeringers 

mulighet til å sikre en god offentlig velferd. TISA vil binde opp 

privatisering for all framtid gjennom en regel som sier at en 

ikke kan lage ""nye hindre for tjenester"". Hvert land kan 

sette opp en liste av tjenester der full konkurranse ikke skal 

gjelde. Men når avtalen er inngått, kan ikke avtalen utvides. 

Velgeren kan ikke få flere tjenester unntatt konkurranse 

uansett hvordan de stemmer ved neste valg. Med TISA vil det 

ikke være mulig å gjøre en privatisert tjeneste offentlig igjen 

for neste regjering. Demokratiet blir taperen." 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Alejandro Perez, Hedmark 

Uttalelse 

nummer 

U41 

Plassering 1694 

Type forslag Tillegg 

Tekst U41 Steng den globale skyggeøkonomien og styrke kampen 

mot organisert kriminalitet. 

 

Tollvesenets beslagsstatistikk viser at en stor del av varene 

som blir smuglet inn i landet er knyttet til alkohol, tobakk og 

narkotika. I følge Tollvesenet ble det beslaglagt 50.027 liter 

brennevin, 401.288 liter øl, 49.435 liter vin og over 10 

millioner sigaretter i 2012. Det er grunn til å påstå at det er 

profitt hovedgrunnene til at smugling foregår. Beslagstallene 

til Tollvesenet for 2012 viser også at mengden narkotika som 

beslaglegges er rekordstore i nasjonal sammenheng. Det ble i 

2012 tatt over 110 kilo amfetamin, over 35 kilo heroin, 20 kilo 

kokain og over 1,2 tonn hasj og marihuana. Det antas at 

Tollvesenet og politiet beslaglegger kun en brøkdel av heroinet 



Sosialistisk Venstreparti                sv.no 

Akersgata 35, 0158 Oslo               post@sv.no 

som blir smuglet inn til Norge. 

 

Utenlandske betalingsfilialer og agenter som opererer i Norge, 

har vist seg å være et smutthull for å omgå tiltakene mot 

hvitvasking. Et EU-direktiv gjør at nesten hvem som helst 

kan drive med pengeoverføring til og fra utlandet, og siden 

2010 er det blitt registrert 115 nye agenter i Norge. Dette er 

aktører som driver med alt fra video og klær til tipping og 

kjøttutsalg. De sper på inntekten ved å opptre som agenter for 

utenlandskregistrerte betalingsforetak. I noen tilfeller opptrer 

de kriminelle selv som agenter. Fra 2006 til 2010 økte bruken 

av slike pengeoverføringssystemer fra 620 millioner til 2,2 

milliarder norske kroner.  

 

En ny og anonym metode for å hvitvaske penger eller handle 

med narkotika og andre illegale varer er ved å bruke den 

virtuelle valutaen «bitcoin». Den totale bitcoin-økonomien ble 

18. november 2012 verdsatt til rundt 672 millioner norske 

kroner. Bitcoin kan «veksles» til dollar og euro og er dermed 

en meget egnet valuta for hvitvasking av kriminelt utbytte. 

 

Hvitvasking av kriminelt utbytte spiller en helt sentral rolle 

når transnasjonale kriminelle organisasjoner ekspanderer 

virksomheten sin til nye land. De overfører penger fra 

skatteparadiser via europeiske banker og kjøper opp 

virksomheter og eiendom. Restaurant-, hotell- og 

entreprenørbransjen er i tillegg til transportbransjen mest 

populære. Tilsynelatende legale bedrifter som restauranter og 

bygningsfirmaer blir på denne måten tilholdssted for 

kriminelle. På denne måten flytter kriminaliteten seg innenfor 

samfunnsstrukturene.  

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Susana Mercedes Kværndal, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U42 

Plassering 1776-1777 

Type forslag Endring 

Tekst Erstatte setninga med: "Vi vil at eldre, i tillegg til dagens 

behovsprøvde tilbud, får 1 time ekstra hjemmehjelp i uka, som 

de selv kan bestemme over. SV vil gi innføre en nasjonal 

ordning som gir økonomisk støtte til de kommunene som 

innfører slike ordninger." 

Komiteens  
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innstilling 

Forslagsstiller Hanne Lyssand, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U42 

Plassering 1781 

Type forslag Tillegg 

Tekst Satse på forebygging, framfor reperasjon: SV vil fortsette å ha 

aktivitører og fysioterapauter i eldreomsorgen. Vi vil 

samarbeide med frivillige og de gamle sjøl for å holde eldre i 

fysisk og psykisk form lengst mulig. 

Komiteens 

innstilling 

 

 

 som tidligere ikke er send tut 

Ved en inkurie ble enkelte forslag til uttalelser som ikke er vedtatt behandlet utelatt fra 

tidligere utdelt oversikt over endringsforslag til bolk 1 og 2. Disse er listet opp her. 

Forslagsstiller Odd Magne Hansen, Rogaland 

Uttalelse 

nummer 

U7 eller annen uttalelse 

Plassering 306 

Type forslag Nytt strekpunkt: 

Tekst - at det skal ryddes opp i tapt fiskeutstyr langs kysten for å i 

vareta livet i skjærgården. 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Anders lindbeck, Møre og Romsdal 

Uttalelse 

nummer 

U18 

Plassering 800-825 

Type forslag Innbakes i u14 

Tekst Vi vil bake inn det som kan passe fra u18 inn i u14. 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Susana Mercedes Kværndal, Oslo 

Uttalelse 

nummer 

U22 (Men kan også gå inn i U26) 

Plassering  

Type forslag Tillegg 

Tekst Jeg foreslår at redaksjonskomiteen tar inn et generelt avsnitt 

om asylbarns rettigheter. Her er et forslag: 

"Flyktningestrømmen som vi er vitne til i dag er definert som 

en humanitær katastrofe av FN og organisasjoner som Norsk 

Folkehjelp. Verdenssamfunnet kan ikke sitte stille og se på 

katastrofen som seg i Syria. Vi mener at Norge må ta i mot 

minst 10 000 overføringsflyktninger i året, spesielt fra Syria. 

Å ta i mot flere overføringsflyktninger fører til at flyktningene 

kommer til Norge på en trygg og lovlig måte og kan være med 

på å redusere ulovlig innvandring. Norsk asylpolitikk må 

endres radikalt for å sikre de som har behov for beskyttelse 

får det. SV vil ha slutt på at mennesker blir omtalt som 

"papirløse", de kan også være husløse, samfunnsløse, 

foreldreløse. Men vi bruker ikke disse begrepene når vi 

omtaler asylsøkere. SV vil at barn av asylsøkere ikke skal 

straffes for foreldrenes gjerninger, når foreldre utvises fra 

Norge. Barns asyl- eller oppholdssaker må vurderes på eget 

grunnlag. Barnekonvensjonen skal ligge til grunn i 

vurderinger av oppholdssaker som angår barn. Hensynet til 

barns beste skal gå først. SV vil vurdere å endre 

Statsborgerloven slik at barn av asylsøkere født i Norge får 

norsk statsborgerskap ved fylte 3 år.” 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Ingrid Marie Sylte Isachsen, Sør-Trøndelag 

Uttalelse 

nummer 

U30 og U31 

Plassering Begge uttalelsene i sin helhet 

Type forslag Stryking 

Tekst Stryke: 

(U30 og U31 innarbeides)  

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Rannveig Kvifte Andresen, LS 

Uttalelse 

nummer 

U56 

Plassering 2316-2317 

Type forslag Tillegg 

Tekst Etter kvalitet: Det første mange møter som tema i 

undervisninga er seksuelle overgrep. Det snakkes 

gjennomgående for lite om god seksualitet: nytelse, lyst og 

intimitet! 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Rannveig Kvifte Andresen, LS 

Uttalelse 

nummer 

U56 

Plassering 2329 

Type forslag Tillegg/endring 

Tekst Setning som begynner med Grensesetting blir: Grensesetting 

og samtaler om kropp må starte allerede i barnehagen. 

Seksulaundervisningen (...) 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Inga Marte Thorkildsen, Sentralstyret 

Uttalelse 

nummer 

U56 

Plassering 2355 

Type forslag Strykning 

Tekst Setningen strykes 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Inga Marte Thorkildsen, Sentralstyret 

Uttalelse 

nummer 

U56 

Plassering 2349 

Type forslag Endring 

Tekst at barnehagene skal bidra til åpenhet og samtaler om følelser, 
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seksualitet, overgrep og grenser, gode og vonde hemmeligheter 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Mahmoud Hayette, Aust-Agder 

Uttalelse 

nummer 

U56 

Plassering 2309-2355 

Type forslag Endring og strykning 

Tekst 2309- endring: Bedre seksualundervisningen på skoler. 

Strykning: 2351, 2352 og 2355 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Hedmark, Oppland, Rogaland SV 

Uttalelse 

nummer 

U56 - U7 

Plassering  

Type forslag Opprettholde - ta ut 

Tekst Dette skjema er ikke tilpasset forslag om å opprettholde en 

uttalelse og sette den oppmot en annen, men det er også levert 

på papir. 

 

Vi vil opprettholde u7 Ja til miljøvennlige og levende 

lokalsamfunn, inkl tilleggsforslaget fra Rogaland SV. 

 

Vi vil ta ut U56 

Komiteens 

innstilling 

 

Forslagsstiller Brit Fredriksen, Akershus 

Uttalelse 

nummer 

U56 

Plassering 2309 

Type forslag Endring 

Tekst Likestilling i seksualundervisningen! 

Komiteens 

innstilling 
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Forslagsstiller Hilde Mari Bjørke, U56 

Uttalelse 

nummer 

U56 

Plassering 2355 

Type forslag Strykning 

Tekst Stryke kulepunkt: "At seksualundervisningen legger opp til 

mer praktiske øvelser og gruppearbeid". 

Komiteens 

innstilling 

 

 

 


