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Endringsforslag til prinsipprogrammet  
 

Forslag nummerert som LS1-23 er landsstyrets endringsforslag 

Forslag nummerert som PP1-PP57 er forslag fra enkeltmedlemmer og lokal- og fylkeslag.    

Forslagene er satt opp etter hvor i prinsipprogrammet forslagsstillerene ønsker å gjøre endringer.  

PP1 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 5 

Type forslag Endring 

Tekst De tar feil. 

Forklaring Forkorte 

 

PP2 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 7 

Type forslag Endring 

Tekst Vi vil ha et samfunn hvor mennesker løser problemer i fellesskap. 

 

PP3 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer Linje 8-11 

Type forslag Omskriving 

Tekst Kvinnediskriminering og undertrykking skal vike for frihet for alle uavhengig 
av kjønn. Klimaendringene er menneskeskapte. Det er bare mennesket som 
kan stoppe dem. Vi vil ha et samfunn der mennesker og miljø verdsettes 
høyere enn profitt. 

 

PP4 

Forslagsstiller Synnøve Bredal Bjelland for Tysvær SV 

Linjenummer 9-10  

Type forslag Endring 

Tekst "De raske menneskeskapte klimaendringene må stoppes av oss mennesker". 

 

PP5 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 13-14 

Type forslag Endring 

Tekst Et annet samfunn er mulig og nødvendig. 
Derfor er sosialisme svaret. 



 

PP6 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 21-22 

Type forslag Endring 

Tekst forutsetter at det kapitalistiske systemet blir erstattet – nasjonalt og globalt – 
av et demokratisk og rettferdig økonomisk system. Et system som sikrer 
hensyn til miljø og klima. Dette er grønn sosialisme. 

PP7 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 23-27 

Type forslag Erstatt 

Tekst SV er et feministisk parti. Det betyr at SV fremmer verdier som styrker 
kvinners stilling i samfunnet. Arbeid mot patriakalske kjønnsroller, samt 
arbeid mot diskriminering på arbeidsplassen eller i hjemmene, er fortsatt 
viktige kampsaker. Likestilling og likeverd er frigjørende for alle, uavhening av 
kjønn. 

PP8 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 40-42 

Type forslag Erstatt 

Tekst SV vil ha en radikal omfordeling av makt og ressurser. Det betyr en økonomisk 
verdensorden hvor hensynet til naturen setter rammene for beslutningene. 

PP9 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 44-50 

Type forslag Erstatt 

Tekst Vestlige lands rikdom har økt kraftig de siste tiåra. Livskvaliteten har ikke økt 
tilsvarende. Økonomisk vekst har bidratt til klimaendringer og tap av 
naturmangfold.Vår rikdom går på bekostning av menneskers livsgrunnlag 
andre steder i verden. Fattigdom, nød og store forskjeller mellom land fører 
til konflikter. En god miljø og klimapolitikk er nødvendig for å fremme 
rettferdighet. 

 

PP10 

Forslagsstiller Internasjonalt utvalg og Miljøpolitisk utvalg 

Linjenummer 54-66 

Type forslag Erstatt 

Tekst En økonomi som er økologisk bærekraftig 
 
Å løse klima- og miljøproblemene er, sammen med kampen mot global 
fattigdom, vår tids største utfordring. En rettferdig verden er ikke mulig å 
oppnå uten økologisk bærekraft. Samtidig er det bare tiltak som oppfattes 
som rimelige og rettferdige som kan gi varige løsninger på klima- og 
miljøproblemene. For SV henger det røde og det grønne derfor uløselig 
sammen. 



 

 
Klimaproblemet er et tydelig eksempel på denne sammenhengen. Det er 
verdens fattigste som rammes hardest av farlige klimaendringer. Derfor er 
det å stoppe klimaendringene en forutsetning for å skape en mer rettferdig 
verden. Samtidig er det umulig å skape enighet om nødvendige globale 
utslippsreduksjoner hvis ikke den rike delen av verden tar sitt historiske 
ansvar for å ha skapt problemet. Klimarettferdighet innebærer at alle land 
bidrar til å løse klimaproblemet ut ifra sitt historiske ansvar og sin 
økonomiske kapasitet. 
 
Som et rikt land har Norge et spesielt stort ansvar for å bygge et 
nullutslippssamfunn og bevare naturmangfoldet. Hensynet til natur og miljø 
må gjennomsyre politikken, og gå foran snevre økonomiske interesser i alle 
beslutninger. Økologisk bærekraft er både nødvendig for miljøet og bra for 
norsk økonomi. Grønn teknologi vil bli en stor næring, kunnskap og forskning 
vil være nyttige investeringer for hele samfunnet. 

 

PP11 

Forslagsstiller Marthe Hammer, Kvinnepolitisk utvalg 

Linjenummer 104 - 121 

Type forslag Erstatt med ny tekst 

Tekst Feminisme og et likestilt Norge 
 
SVs mål er et samfunn der kjønn ikke begrenser folks frihet. Alle mennesker 
skal ha like muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering 
eller kjønnsuttrykk. SV er et feministisk parti. Det betyr at vi erkjenner at 
status, makt og ressurser er systematisk skjevt fordelt mellom kvinner og 
menn – og at vi vil gjøre noe med det. Kvinner er underrepresentert i 
maktposisjoner, kvinner eier mindre og tjener mindre enn menn. Det skyldes 
maktstrukturer i samfunnet som holdes oppe av tradisjon, kultur og økonomi. 
Seksuell trakassering, menns vold mot kvinner og skjønnhetstyranniet er 
andre utslag av denne kjønnsmaktsordningen som i størst grad rammer 
kvinner. Skal vi sikre full likestilling må vi ha som mål å fjerne de 
undertrykkende strukturene. 
 
Det grunnleggende feministiske prinsippet om kvinners rett til å bestemme 
over eget liv og egen kropp gjelder på tvers av alle kulturelle grenser, og 
kampen mot kvinneundertrykking føres av kvinner i alle kulturer. Full 
frigjøring er det når kvinnen har rett og mulighet til å velge det liv hun ønsker 
med hensyn til utdannelse, yrkesvalg, seksualitet, antall barn og så videre, 
uavhengig av hudfarge, etnisk opprinnelse eller funksjonsdyktighet. 
 
Vårt mål er et samfunn hvor alle kan leve ut sin identitet, kjærlighet, 
seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for 
å bli diskriminert og/eller trakassert. SV har siden partiet ble stiftet vært en 
pådriver i kvinnekampen, og feminsme er en av partiets viktigste bærebjelker. 
Vårt mål er et samfunn hvor alle kan leve ut sin identitet, kjærlighet, 
seksualitet og sine kjønnsuttrykk. Vi kan ikke utvikle et sosialistisk samfunn 



 

med frihet og rettferdighet dersom halve befolkningenfortsatt undertrykkes.  
 
Feminisme og det å sikre full kvinnefrigjøring er derfor den fjerde store 
oppgaven SV mobiliserer til kamp for. 

PP12 

Forslagsstiller Ingrid Hødnebø 

Linjenummer 213 

Type forslag Ny setning 

Tekst Enda mindre makt har den stadig voksende klassen som står utenfor 
arbeidslivet, eller har et usikkert og uregulert forhold til det. 

LS1 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 215 

Type forslag Ny tekst erstatter siste setning: 

Tekst “Krisen i Europa har blitt permanent og rammer millioner av europeere som 
blir kastet ut av hus og hjem og mister arbeidet. Den enorme 
arbeidsledigheten fører til stor konkurranse om jobbene og stor forflytning av 
arbeidskraft mellom landegrensene.” 
 

PP13 

Forslagsstiller Gülay Kutal, Oslo 

Linjenummer 215 

Type forslag Erstatter siste setning  

Tekst “Krisen i Europa har blitt permanent og rammer millioner av europeere som 
blir kastet ut av hus og hjem og mister arbeidet. Den enorme 
arbeidsledigheten fører til stor konkurranse om jobbene og stor forflytning av 
arbeidskraft mellom landegrensene. Dette kan gi grobunn til motstand mot 
arbeidsinnvandring og rasisme.” 
 

Forklaring Ny siste setning lagt til i forslag LS1 

LS2 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 217 

Type forslag Nytt avsnitt 

Tekst “Gjennom EØS-samarbeidet trues faglige rettigheter når arbeidsinnvandring 
skjer kun på arbeidsgivernes premisser, og seriøst næringsliv taper i 
konkurransen mot useriøse aktører. SV ønsker innvandret arbeidskraft 
velkommen, men mener arbeidsinnvandringen må være underlagt 
reguleringer som sikrer anstendige lønns- og arbeidsvilkår og hindrer 
utnyttelse. SV kan ikke akseptere en utvikling der utenlandske arbeidere gjør 
de tyngste jobbene for lave lønninger.” 
 

 



 

PP14 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 320 

Type forslag Endring 

Tekst med systematisk, tidlig innsats, tydelige forventninger og tettere oppfølging. 
En mer praktisk skole 

 

LS3 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 449-457 

Type forslag Erstatt med  

Tekst «Personvern er rett til privatliv, hemmeligheter, integritet, selvutfoldelse og 
autonomi. Disse rettighetene sikrer at vi ikke mistenkeliggjøres unødig og 
muliggjør åpen politisk diskusjon. Personvernet er en grunnstein i et 
demokratisk samfunn og bidrar til personlig frihet.  

De viktigste tjenestetilbyderne på Internett samler inn enorme mengder 
bruksdata som blant annet brukes til målrettet reklame og markedsføring. 

Mengden data om enkeltindivider gir selskapene som driver tjenestene stor 
makt. Samtidig har stater tatt i bruk masseovervåking og innført regelverk 
som gir myndighetene innsyn i personopplysninger samlet inn av private 
selskaper. 

SV er mot masseovervåking uten mistanke. Personvern er en rettighet som 
står over myndigheters og private selskapers ønske om kontroll. 

SV vil kjempe for at Norge skal ha et strengt regelverk for personvern basert 
på prinsippet om den enkeltes eiendomsrett til opplysninger om seg selv. 
Norske myndigheter må arbeide internasjonalt for strengere regelverk for 
beskyttelse av personopplysninger. Norge bør stille teknisk infrastruktur til 
rådighet for at grupper som opplever politisk overvåking fra eget regime.» 

 

 

PP15 

Forslagsstiller Hordaland SV 

Linjenummer 449-457 

Type forslag Erstatt med  

Tekst «Personvern er rett til privatliv, hemmeligheter, integritet, selvutfoldelse og 
autonomi. Disse 
 
rettighetene sikrer at vi ikke mistenkeliggjøres unødig og muliggjør åpen 
politisk diskusjon. 
 
Personvernet er en grunnstein i et demokratisk samfunn og bidrar til 
personlig frihet. 



 

 
 
De viktigste tjenestetilbyderne på Internett samler inn enorme mengder 
bruksdata som blant annetbrukes til målrettet reklame og markedsføring. 
 
Mengden data om enkeltindivider gir selskapene som driver tjenestene stor 
makt. Samtidig harstater tatt i bruk masseovervåking og innført regelverk 
som gir myndighetene innsyn i personopplysninger samlet inn av private 
selskaper. 
 
SV er mot masseovervåking. Personvern er en rettighet som står over 
myndigheters og private selskapers ønske om kontroll. 
 
SV vil kjempe for at Norge skal ha et strengt regelverk for personvern basert 
på prinsippet om denenkeltes eiendomsrett til opplysninger om seg selv. 
Norske myndigheter må arbeide internasjonalt for strengere regelverk for 
beskyttelse av personopplysninger. Norge bør stille teknisk infrastrukturtil 
rådighet for at grupper som opplever politisk overvåking fra eget regime.» 
 
 

 

 

PP16   
 

Forslagsstiller Hordaland SV 

Linjenummer 449-457 

Type forslag Stryk  

Tekst Uten mistanke" i tredje avsnitt. I setningen: SV er mot masseovervåkin 

 

PP17 

Forslagsstiller Synnøve Bredal Bjelland for Tysvær SV 

Linjenummer 469-470 

Type forslag Endring 

Tekst "En større del av kulturskoleundervisningen blir gratis og legges til 
heldagsskolen, samtidig som man beholder en faglig sterk samordnet 
kulturskole med lave elevpengesatser". 

 

LS4 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 560-563 

Type forslag Endring 

Tekst «Folks kunnskap og arbeidskraft er det viktigste for å skape en slik økonomi. 
Samfunnet må derfor investere i utdanning, forskning og utvikling av 
miljøvennlig teknologi.» 

 



 

 

LS5 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 556-567 

Type forslag Endring 

Tekst «Norge er at land med store fornybare energiressurser, høy kompetanse og 
stor rikdom. Disse forutsetningene for å skape et miljøvennlig samfunn gjør at 
vi har et særlig ansvar for å være et foregangsland i miljøpolitikken. Derfor 
mener SV at samfunnet skal organiseres etter noen grunnleggende 
miljøprinsipper.» 

 

 

PP18 

Forslagsstiller Internasjonalt utvalg og Miljøpolitisk utvalg 

Linjenummer 580 

Type forslag Nytt avsnitt 

Tekst De økonomiske modellene i verden i dag er i stor grad utformet av de som 
mener at markeder bør være fri fra inngripen. Vi vet nå at for å begrense 
skadene av klimakrisen og for å kunne skape en stabil og rettferdig 
verdensøkonomi, så må vi endre de økonomiske modellene slik at det å verne 
om naturens bæreevne voktes som det sentrale prinsippet i all 
samfunnsorganisering. All den tid den globale høyresidens ideologiske 
fundament baseres på et mål om friest mulig markeder, så forblir 
venstresiden den eneste garantisten for nødvendig endring. 

Forklaring  

 

PP19 

Forslagsstiller Anders Ekeland 

Linjenummer 582 - 583 

Type forslag Tillegg 

Tekst Klimaendringene er vårt største miljøproblem, og Norge må gå foran og vise 
at det er mulig å lage et klimavennlig samfunn.  
 
Det sentrale virkemiddel for å få ned CO2 utslippene fra fastlands Norge er en 
sosialt rettferdig, stadig økende CO2-avgift implementert som en avgift på 
fossilt brensel. Den vil med tida prise ut produkter basert på fossilt brensel til 
fordel for produkter og tjenester basert på fornybar energi. Fordi de rike stort 
sett har et større C02-avtrykk enn de fleste vil en per capita tilbakebetaling 
fungere som progressiv beskatning. Den konkurransevridende virkningen en 
slik avgift vil ha (i likhet med moms) må oppveies gjennom refusjon av 
avgiftene for eksportprodukter og karbontoll på produkter fra land uten en 
effektiv beskatning av CO2.  
 
Den vestlige verden har et energiforbruk høyt over den fattige delen av 



 

verden. 
 
til fornybare energikilder vil dette gi lavere utslipp av klimagasser og >spare 
naturen for unødvendige inngrep.  
 
Nasjonalt er en karbonavgift til fordeling (KAF) det sentrale virkemiddel, 
internasjonalt er et første viktig skritt mot skattlegging av CO2-utslipp å 
innføre en stadig stigende avgift på fossilt brensel som brukes i internasjonal 
skipsfart og flytraffikk. Internasjonal transport er det ”landet” med de femte 
største utslippene. De betydelige avgiftsinntektene må gå til miljøtiltak i de 
fattige landene. En slik avgift vil redusere omfanget av transportvirksomhet til 
det nivå som kan foregå med fornybar energi. Vi har seilt på verdenshavene 
før – og kan gjøre det igjen.  
 
Redusert forbruk i vår del av verden er en forutsetning for å løse mange 
miljøproblemer.  
 
Vi må legge om fra fossil til fornybar energi, redusere transport og gjøre den 
mer miljøvennlig.  
Avgiftsystemet for person- og varebiler må legges om slik at fossilbiler blir 
faset ut senest 2025.  
 
Norsk olje- og gassutvinning må fases ut ved at CO2-avgiften på sokkelen økes 
jamt og trutt. Det må i samarbeid med fagbevegelsen og miljøbevegelsen 
lages en plan for et framtidsrettet næringsliv basert på klimavennlig 
produksjon. Leverandørindustrien må konverteres til å utvikle og levere grønn 
teknologi. Erfaring har vist at fangst og lagring av CO2 ikke er en 
framtidsrettet teknologi. Den er uhyggelig dyr og fungerer bare som en 
unnskyldning for ikke å ta de nødvendige tiltak for umiddelbart å stake ut 
kursen til et samfunn som ikke er avhengig av fossilt brensel.  
Ved en grønn omlegging kan vi utnytte norske resurser og skape 
arbeidsplasser uten å komme i konflikt med miljøet.  
 
SV er mot atomkraft på grunn av risikoen for ulykker.  
 
En overordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for å skape et 
mer miljøvennlig samfunn. Det er transportpolitikken som avgjør om  
vi klarer å skape byer med gode og trygge bomiljøer, og transportvalgene for 
framtiden styrer mye av mulighetene for å redusere klimautslippene. SV 
mener at kollektivtransporten skal være ryggraden i transportsystemet. 
 
Det grunnleggende prinsipp for SVs areal- og transportpolitikk er “ta hele 
landet i bruk”. Kapitalismens systembetingede sentraliseringstendenser må 
motvirkes gjennom en veldig restriktiv arealpolitikk i pressområdene, spesielt 
i Oslo og omhegn. Her må det ikke tilrettelegges for netto vekst i hverken 
arbeidsplasser eller boliger, tvert i mot. Når areal blir frigjort for eksempel 
ved at industri nedlegges må disse arealene i regel reguleres til LNF (landbruk, 
natur og fritid), i noen tilfeller kan det være riktig å regulere til sosial 
infrastruktur som  barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg ol.  



 

 
Det er ikke langsiktig å bare bygge høyt og tett for å spare energi. I framtida 
må boligen bli et pluss-hus, må bli et sted for lokal energiproduksjon, et sted 
som produserer matjord av organisk avfall og eksrementer – ikke 
problemavfall og kloakk. 

 

PP20 

Forslagsstiller Hordaland 

Linjenummer 582 

Type forslag Tillegg 

Tekst Det sentrale virkemiddelet for å få ned CO2 utslippene fra fastlands-Norge er 
en sosialt rettferdig, stadig stigende CO2-avgift lagt på import og produksjon 
av fossilt brensel. Den vil med tida prise ut produkter basert på fossilt brensel 
til fordel for produkter og tjenester basert på fornybar energi. Om hele 
avgiftsbeløpet betales direkte ut med et likt beløp til alle voksne innbyggere, 
vil ordningen fungere sosialt omfordelende fra rik til fattig. Den 
konkurransevridende virkningen en slik avgift vil ha (i likhet med moms) må 
oppveies gjennom refusjon av avgiftene for eksportprodukter og karbontoll 
på produkter fra land som ikke har effektiv beskatning av CO2 på tilsvarende 
nivå.  
 
Det må legges en tilsvarende forutsigbart stigende avgift på olje- og 
gasseksporten, men denne bør ikke fordeles til innbyggerne, men gå til 
klimaformål. 

 

PP21 

Forslagsstiller Hordaland 

Linjenummer 587 

Type forslag Tillegg etter siste setning 

Tekst Internasjonalt er et første viktig skritt mot skattlegging av CO2-utslipp å 
innføre en stadig stigende avgift på fossilt brensel som brukes i internasjonal 
skipsfart og flytrafikk. Internasjonal transport gir like store klimautslipp som 
Tyskland. De betydelige avgiftsinntektene som bør kreves inn på denne 
trafikken, må gå til klimatiltak i de fattige landene. En slik avgift vil redusere 
omfanget av transportvirksomhet til et nivå som kan foregå med fornybar 
energi.  

 

LS6 

Forslagsstiller Landsstyret  

Linjenummer 589-589  

Type forslag Endring og tillegg 

Tekst «For å løse mange miljøproblemer er det en forutsetning at det 
miljøskadelige forbruket reduseres. Miljøskadelig forbruk er særlig et 
problem i rike land og blant rike eliter. Skal vi oppnå et rettferdig, bærekraftig 



 

samfunn, må ingen bruke mer enn sin andel av fossile og andre ikke-
fornybare ressurser. I Norge i dag forbruker vi en langt større andel av disse 
begrensede ressursene enn det som er rettferdig og bærekraftig. Derfor må vi 
dreie forbruket vårt over fra ikke-fornybare til fornybare og fossilfrie 
ressurser. Det er også nødvendig at forbruket vårt ikke forårsaker andre 
miljøproblemer eller går på bekostning av grunnleggende arbeids- og 
menneskerettigheter.» 
 

Forklaring (i stedet for forslag 6 fra LS) 

PP22 

Forslagsstiller Sosialistisk Ungdom 

Linjenummer 589-589  

Type forslag Endring og tillegg 

Tekst Mer miljøvennlig forbruk er en forutsetning for å løse de globale 
miljøutfordringene. Materielt forbruk av ikke-fornybare ressurser må 
begrenses. SV vil derfor prioritere gjenbruk og gjenvinning av materialer og 
energi. SV vil prioritere utvikling av ny teknologi som bidrar til 
produktivitetsvekst og bedre ressursutnyttelse. 

Forklaring (i stedet for forslag 6 fra LS) 

LS7 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 592 

Type forslag Tillegg 

Tekst «SV skal føre en energipolitikk som både bidrar til å gjøre Norge om til et 
nullutslippssamfunn og erstatte fossil energibruk i våre naboland.» 

PP23 

Forslagsstiller Ingrid Hødnebø 

Linjenummer 592-594 

Type forslag Erstatt med ny tekst 

Tekst Et framtidsrettet næringsliv basert på klimavennlig produksjon må erstatte 
olje- og gassutvinning. Hvis en slik omlegging skal skje i tide må det satses 
storstilt på forskning og innovasjon innen fornybar energi, og det må skapes 
grønne arbeidsplasser. Dette skjer ikke hvis man lar markedskrefter eller 
internasjonale handelsavtaler diktere norsk næringslivspolitikk. Klimakrisen 
kan kun løses gjennom en politisk styring hvor man favoriserer utviklingen av 
fornybar energi og aktivt bremser bruken av fossilt brensel.  

PP24 

Forslagsstiller Sosialistisk Ungdom 

Linjenummer 592 

Type forslag Tillegg 

Tekst SV skal føre en energipolitikk som bidrar til å gjøre Norge til et 
nullutslippssamfunn. 

Forklaring (i stedet for forslag 7 fra LS) 



 

PP25 

Forslagsstiller Akershus SV 

Linjenummer 595 

Type forslag Tillegg 

Tekst Der miljøhensyn ikke kan forenes med hensynet til arbeidsplasser, må 
miljøhensyn prioriteres foran arbeidsplasser.  

LS8 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 605 

Type forslag Tillegg 

Tekst «Verden står ovenfor et dramatisk tap av naturmangfold. I dag trues 
naturmangfoldet særlig av utbygging og omlegging av arealbruk. SV vil derfor 
stanse inngrep som medfører store negative konsekvenser for 
naturmangfoldet eller store tap av inngrepsfrie naturområder.» 

Forklaring I stedet for forslag 8 fra LS 

PP26 

Forslagsstiller Sosialistisk Ungdom 

Linjenummer 605 

Type forslag Tillegg 

Tekst Verden står ovenfor et dramatisk tap av naturmangfold. I dag trues 
naturmangfoldet særlig av utbygging og omlegging av arealbruk. SV vil derfor 
stanse inngrep som medfører store negative konsekvenser for 
naturmangfoldet. 

Forklaring I stedet for forslag 8 fra LS 

PP27 

Forslagsstiller Hordaland 

Linjenummer 605 

Type forslag Tillegg 

Tekst «Verden står ovenfor et dramatisk tap av naturmangfold. I dag trues 
naturmangfoldet særlig av utbygging og omlegging av arealbruk. SV vil derfor 
stanse inngrep som medfører negative 
konsekvenser for naturmangfoldet eller tap av inngrepsfrie naturområder.» 
 
 

PP28 

Forslagsstiller Internasjonalt utvalg og Miljøpolitisk utvalg 

Linjenummer 612-614 

Type forslag Erstatte 

Tekst Politikkens ansvar må være å sikre løsninger på miljøproblemene som 
oppfattes som rimelige og rettferdige, slik at folk slutter opp og tar rollen som 
pådrivere for et bærekraftig nullutslippsamfunn. Det skal være lett og lurt å 
velge miljøvennlig. 

 



 

PP29 

Forslagsstiller Gülay Kutal, Oslo 

Linjenummer 636-640 
 

Type forslag Endring-  

Tekst Produksjon fremfor spekulasjon: Nødvendig samfunnsmessig produksjon, 
industriell utvikling og lokal verdiskapning skal ikke underlegges kortsiktige 
finansielle motiver. SV mener naturressursene skal være i fellesskapets eie og 
bidra til verdiskapning i hele landet. Fremfor å være en ren råvareeksportør, 
må målet være at Norge skal videreforedle produkter til nytte for hele 
verden.  
 
 

Forklaring «I verdensklasse» endres til «til nytte for hele verden» i LS9 

 

PP30 

Forslagsstiller Møre og Romsdal 

Linjenummer Linje 636-636 

Type forslag Tillegg til LS 9 

Tekst SV gå også, på bakgrunn av de ovenstående, imot en øk strømeksport fra 
Norge via nye strømkabler til EU. De kablene som allerede fins, har stor nok 
kapasitet til eksport av overskuddskraft. 

Forklaring Tillegg til LS 9 

 

LS9 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer Linje 636-640 

Type forslag Endring 

Tekst «Produksjon fremfor spekulasjon: Nødvendig samfunnsmessig produksjon, 
industriell utvikling og lokal verdiskapning skal ikke underlegges kortsiktige 
finansielle motiver. SV mener naturressursene skal være i fellesskapets eie og 
bidra til verdiskapning i hele landet. Fremfor å være en ren råvareeksportør, 
må målet være at Norge skal videreforedle produkter i verdensklasse. SV vil 
bruke politiske virkemidler for å hindre utflagging av viktig industri som har 
en plass i nullutslippssamfunnet. Et viktig mål med næringspolitikken må 
være å støtte utvikling av produkter og tjenester samfunnet har et særlig 
behov for, for eksempel gode klimaløsninger. Næringspolitikken kan derfor 
ikke være næringsnøytral.» 
 

 

PP31 

Forslagsstiller Hordaland SV 

Linjenummer Linje 636-640 

Type forslag Endring 

Tekst «Produksjon fremfor spekulasjon: Nødvendig samfunnsmessig produksjon, 



 

industriell utvikling og 
 
lokal verdiskapning skal ikke underlegges kortsiktige finansielle motiver. SV 
mener naturressursene 
 
skal være i fellesskapets eie og bidra til verdiskapning i hele landet. SV vil 
bruke politiske virkemidler for å hindre utflagging av viktig industri som har 
en plass i nullutslippssamfunnet. Et viktig mål med næringspolitikken må 
være å støtte utvikling av produkter og tjenester samfunnet har et særlig 
behov for, for eksempel gode klimaløsninger. Næringspolitikken kan derfor 
ikke være næringsnøytral.» 
 

 

PP32 

Forslagsstiller Møre og Romsdal 

Linjenummer Linje 664 - 665 

Type forslag Stryke 

Tekst Samtidig er disse næringene en stor kilde til forurensning og utslipp av 
klimagasser 

 

LS10 

Forslagsstiller Synnøve Bredal Bjelland for Tysvær SV 

Linjenummer 670 

Type forslag Endring 

Tekst «Havbruksnæringen må gjøres økologisk bærekraftig.» 

 

PP33 

Forslagsstiller Synnøve Bredal Bjelland for Tysvær SV 

Linjenummer 670 

Type forslag Tillegg 

Tekst "Havbruksnæringen må gjøres økologisk bærekraftig, og fiskeoppdrett må 
etableres/flyttes til lukkede og/eller landbaserte anlegg innen 2020". 

 

PP34 

Forslagsstiller Møre og Romsdal 

Linjenummer 672-673 

Type forslag Stryke og erstatte 

Tekst Setningen "SV vil motarbeide all næringsvirksomhet som er basert på 
dyremishandling eller uforsvarlig dyrehold." erstattes med "Et landbruk 
basert på etisk dyrehold er selvsagt for SV." 

 



 

 

LS11 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 675-692 

Type forslag Erstatte 

Tekst “TEKNOLOGISK REVOLUSJON 
 
Et høyt velferds- og utdanningsnivå i befolkningen og en sterk fagbevegelse 
gir Norge store fortrinn i utvikling og bruk av ny teknologi. Små 
lønnsforskjeller gjør det mer lønnsomt med digitalisering, automatisering, 
kompetanseutvikling og andre tiltak som øker produktiviteten. Arbeidskraft 
og kompetanse utnyttes bedre, og den langsiktige konkurransekraften økes. 
Store forskjeller gir ikke bare et urettferdig samfunn, men svekker også 
Norges evne til nyskaping og bred anvendelse av teknologiske muligheter. 
 
SV vil arbeide sammen med fagbevegelsen og miljøbevegelsen for å bruke 
kunnskap og teknologi til å løse samfunnets største utfordringer. «Vi vil 
fremme teknologiske løsninger som bidrar til sosial og miljømessig bærekraft 
og legger grunnlaget for en fortsatt velferdsutvikling.» 
 
Overgangen til et fornybart Norge vil kreve en bred satsing på forskning og 
utvikling innenfor blant annet miljøteknologi og næringer basert på fornybare 
ressurser. SV vil arbeide for å redusere investeringene i petroleumsindustrien 
og legge til rette for at verdensledende kompetanse fra denne industrien tas i 
bruk for å utvikle fornybare næringer. En kraftig økning i støtten til utvikling 
og omstilling må kombineres med miljøavgifter, strengere utslippskrav og nye 
teknologiske standarder.  
 
Norge har en teknologisk ledende industri med høy miljøstandard. SV vil 
videreutvikle industrien som en del av klimaløsningen og for å sikre 
sysselsetting, verdiskaping og eksportinntekter. SV vil anvende deler av vår 
store fornybare kraftproduksjon som et langsiktig fortrinn kombinert med 
økte miljøkrav og støtte til innovasjon.  
 
Tjenestesektorens andel av sysselsetting og verdiskaping er i vekst. Denne 
sektoren omfatter et vidt spekter av næringer som stiller store og varierte 
krav til utdanning og kompetanse. SV vil satse på digitalisering, 
kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon. Deler av sektoren har 
arbeidsforhold som må bli langt bedre. SV støtter fagbevegelsens kamp mot 
sosial dumping og for å løfte tjenesteyrker med lave inntektsnivå.”  
 

 

 

  



 

PP35 

Forslagsstiller Svein Ove Sakkariassen, Alta 

Linjenummer 675 

Type forslag tillegg 

Tekst SV må innføre total forbud med nedlegging av matjord og sette svært høye 
skatter og avgifter for nedlegging av matjord i Norge. Bønder skal ha 
minimum års inntekt på 800 000 Kroner i året. Pelsdyrnæringen og 
Grisenæringen i Norge må avvikles innen 2016. Pelsdyrnæringen og 
Grisenæringen er meget skadelig for miljøet og slipper svært mye gasser som 
skader miljøet. 

 

 

PP36 

Forslagsstiller Hordaland 

Linjenummer 675-692 

Type forslag Erstatt med  

Tekst “TEKNOLOGISK REVOLUSJON 
 
Et høyt velferds- og utdanningsnivå i befolkningen og en sterk fagbevegelse 
gir Norge store fortrinn i utvikling og bruk av ny teknologi. Små 
lønnsforskjeller gjør det mer lønnsomt med digitalisering, automatisering, 
kompetanseutvikling og andre tiltak som øker produktiviteten. Arbeidskraft 
og kompetanse utnyttes bedre. Store forskjeller gir ikke bare et urettferdig 
samfunn, men svekker også Norges evne til nyskaping og bred anvendelse av 
teknologiske muligheter. 
 
 
SV vil arbeide sammen med fagbevegelsen og miljøbevegelsen for å bruke 
kunnskap og teknologi til å løse samfunnets største utfordringer. Vi vil 
fremme teknologiske løsninger som bidrar til sosial og miljømessig bærekraft 
og legger grunnlaget for en fortsatt velferdsutvikling. 
 
 
Overgangen til et fornybart Norge vil kreve en bred satsing på forskning og 
utvikling innenfor blant annet miljøteknologi og næringer basert på fornybare 
ressurser. SV vil arbeide for å redusere investeringene i petroleumsindustrien 
og legge til rette for at verdensledende kompetanse fra denne industrien tas i 
bruk for å utvikle fornybare næringer. En kraftig økning i støtten til utvikling 
og omstilling må kombineres med miljøavgifter, strengere utslippskrav og nye 
teknologiske standarder. 
  
Norge har en teknologisk ledende industri med høy miljøstandard. SV vil 
videreutvikle industrien som en del av klimaløsningen og for å sikre 
sysselsetting, verdiskaping og eksportinntekter. SV vil anvende deler av vår 
store fornybare kraftproduksjon som et langsiktig fortrinn kombinert med 
økte miljøkrav og støtte til innovasjon. 
 



 

Tjenestesektorens andel av sysselsetting og verdiskaping er i vekst. Denne 
sektoren omfatter et vidt spekter av næringer som stiller store og varierte 
krav til utdanning og kompetanse. SV vil satse på digitalisering, 
kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon. Sektoren har arbeidsforhold som 
må bli langt bedre. SV støtter fagbevegelsens kamp mot sosial dumping og for 
å løfte tjenesteyrker med lave inntektsnivå. Kraftmarkedet må styres politisk, 
og industrien sikres kraft.” 

 

LS12 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 692-693 

Type forslag Tillegg 

Tekst  
«Utviklingen i dag går mot at det legges flere begrensninger på 
allmennhetens bruk av åndsverk, uten at opphavspersonene får bedre betalt. 
SV vil arbeide for en informasjonsallmenning der intellektuelle produkter kan 
deles til ikke-kommersielle formål gjennom åpen tilgang, åpen kildekode og 
annen deling. Samtidig må opphavspersonenes rettigheter sikres, og det må 
etableres ordninger som gjør at en større andel av fortjenesten tilfaller 
opphavspersonene på bekostning av kommersielle aktører.  
 
Etter SVs mening bør det være en menneskerett å ha tilgang til informasjon. 
Informasjon og kunnskap som vare har den verdien at den ikke svekkes 
gjennom deling, men at deling kan være med å utvikle ny kunnskap.» 
 

 

PP37 

Forslagsstiller Sosialistisk Ungdom 

Linjenummer 692-693 

Type forslag Tillegg 

Tekst Informasjon har den egenskapen at den ikke svekkes gjennom deling. SV 
mener tilgang på informasjon og kunnskap er en menneskerett. Derfor vil SV 
at fri fildeling skal tillates til ikke-kommersielle aktører. Ved salg til 
kommersielle aktører må det etableres ordninger som gjør at en større andel 
av fortjenesten tilfaller opphavspersonene. 

Forklaring (i stedet for forslag 12 fra LS) 

 

PP38 

Forslagsstiller Nicholas Wilkinson og Anneken Skaara, SU 

Linjenummer 693 

Type forslag Tillegg 

Tekst Internett har utviklet seg til å bli en av våre viktigste sosiale og politiske 
arenaer. Alle trenger Internett om de skal delta i samfunnet. SV mener retten 
til Internett har blitt et grunnleggende behov for mennesker og vil derfor 
lovfeste denne retten. 

 



 

PP39 

Forslagsstiller Tor Lædre og Eskild Hustvedt 

Linjenummer 692-693 

Type forslag Tillegg 

Tekst Linje 692 til 693: Tillegg 
«Utviklingen i dag går mot at det legges flere begrensninger på 
allmennhetens bruk av åndsverk, uten at opphavspersonene får bedre betalt. 
SV vil arbeide for en informasjonsallmenning der intellektuelle produkter kan 
deles til ikke kommersielle formål gjennom åpen tilgang, fri programvare og 
annen deling. Samtidig må opphavspersonenes rettigheter sikres, og det må 
etableres ordninger som gjør at en større andel av fortjenesten tilfaller 
opphavspersonene på bekostning av kommersielle aktører. 
 
Etter SVs mening bør det være en menneskerett å ha tilgang til informasjon. 
Informasjon og kunnskap som vare har den verdien at den ikke svekkes 
gjennom deling, men at deling kan være med å utvikle ny kunnskap.» 
 

 

PP40 

Forslagsstiller Tor Lædre og Eskild Hustvedt 

Linjenummer Nytt avsnitt 693 

Type forslag Tillegg 

Tekst «Utviklingen i dag går mot at det legges flere begrensninger på 
allmennhetens bruk av åndsverk, uten at opphavspersonene får bedre betalt. 
SV vil arbeide for en informasjonsallmenning der intellektuelle produkter kan 
deles til ikke-kommersielle formål gjennom åpen tilgang, fri programvare og 
annen deling. Samtidig må opphavspersonenes rettigheter sikres, og det må 
etableres ordninger som gjør at en større andel av fortjenesten tilfaller 
opphavspersonene på bekostning av kommersielle aktører.  
Etter SVs mening bør det være en menneskerett å ha tilgang til informasjon. 
Informasjon og kunnskap som vare har den verdien at den ikke svekkes 
gjennom deling, men at deling kan være med å utvikle ny kunnskap.» 
 

 

PP41 

Forslagsstiller Tor Lædre og Eskild Hustvedt 

Linjenummer Nytt avsnitt 693 

Type forslag Tillegg 

Tekst «Skal vi beholde folkelig oppslutning rundt velferdsstaten må vi effektivisere 
sakshåndtering på alle plan i offentlig sektor. SV vil jobbe for en digital 
revolusjon i offentlig sektor med sikte på å erstatte papirbasert arbeidsflyt. 
Dette vil drastisk forbedre kommunikasjonen mellom offentlige enheter og 
ikke minst til innbyggerne» 

 

  



 

LS13 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer Nytt avsnitt 693 

Type forslag Stryking 

Tekst Linje 694 til 699 strykes. 

PP42 

Forslagsstiller Gülay Kutal, Oslo 

Linjenummer 700 

Type forslag Tillegg 

Tekst «SV vil satse på innovasjon for å møte fremtidige utfordringer gjennom blant 
annet en ny politikk for offentlige anbud, prioritering av innovasjons- og 
forskningsinnsats rettet mot skogen som mangfoldig og fornybar ressurs, 
finansieringsordninger som særlig stimulerer til innovasjon og sosialt 
entreprenørskap, utvikle en innovasjonsstrategi for helse- og 
omsorgsteknologi, et kompetanse- og innovasjonsprogram for byggesektoren 
og bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy i industrien.» 

PP43 

Forslagsstiller Gülay Kutal, Oslo 

Linjenummer 701 

Type forslag Endring 

Tekst Endre avsnittets tittel til: Kunskap, forskning og innovasjon 

PP44 

Forslagsstiller Astrid Melissa Jocelyn Lesamana 

Linjenummer 711 

Type forslag Tillegg 

Tekst Sv vil at barnehagebarn skal få lovfestet rett til barnehageplass i sitt nærmiljø. 

PP46 

Forslagsstiller Eskild Hustvedt, Bergen  

Linjenummer 748-749 

Type forslag Gjeldende tekst erstattes med: 

Tekst «Staten må selv utvikle programvare for offentlig sektor for å sikre 
modernisering og kontinuerlig tilpasning. Denne programvaren skal deles som 
fri programvare slik at den kan videreutvikles i fellesskap og tas i bruk av 
hvem som helst i hele verden.» 

PP47 

Forslagsstiller Kvinnepolitisk utvalg 

Linjenummer 758-761 

Type forslag Erstatt 

Tekst Venstresiden og kvinnebevegelsen har lagt ned en innsats for kvinners 
rettigheter i mer enn hundre år og har oppnådd store framskritt. Det er 
likevel langt igjen før vi har et likestilt samfunn. SV utfordrer ideen om at det 
å være norsk betyr at man er likestilt, åpent og frigjort.  

 



 

PP48 

Forslagsstiller Marthe Hammer og Ingrid Hødnebø, Kvinnepolitisk utvalg 

Linjenummer 786-790 

Type forslag Erstatt 

Tekst En inkluderende feminisme tar innover seg flere perspektiver. Kjønn, 
funksjonsnivå, klassetilhørighet, rasisme eller diskriminering på grunn av 
seksuell legning, innebærer ulike former for undertrykking, som ofte krysser 
og forsterker hverandre. Kvinner med innvandrerbakgrunn står ofte i en 
særskilt vanskelig situasjon sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Det 
viktigste er at det legges til rette for at kvinner med innvandrerbakgrunn 
oppnår økonomisk selvstendighet slik at de kan ta egne valg. I dette arbeidet 
er det nødvendig med særskilte ordninger som øker sysselsettingen blant 
kvinner med innvandrerbakgrunn, men det er også viktig å ta innover seg at 
det i tillegg finnes utfordringer som ikke like ofte er tilstede hos andre 
kvinner. Manglende nettverk, fordommer, rasisme eller oppholdstillatelse 
gjør dem avhengige av partneren kan også være sentrale hindre for likestilling 
og frihet. 

 

PP49 

Forslagsstiller Synnøve Kronen Snyen, Oppegård 

Linjenummer 825-827 

Type forslag Endring og tillegg 

Tekst Hetronormativiteten i samfunnet må bekjempes. SV krever derfor for at det 
åpnes for et tredje kjønn og sier nei til tvangssterilisering av transpersoner 
som ønsker å endre juridisk kjønn. Norge må være en pådriver i det 
internasjonale arbeidet for å styrke rettighetene og bedre livsvilkårene for 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.  

 

PP50 

Forslagsstiller Solveig Skaugvoll Foss, Lyngdal 

Linjenummer 827 

Type forslag Tillegg 

Tekst Også i vårt eget land er dette en undertrykt gruppe. Mennesker som ønsker å 
skifte juridisk kjønn blir i dag nødt til å sterilisere seg, uten at dette er 
medisinsk nødvendig. De har heller ikke råderett over sin egen kropp, og må 
gjennom omfattende psykologiske utredninger, som ofte varer i flere år, før 
de i det hele tatt kan motta hormonene de trenger for å leve livet de ønsker. 
Kirurgiske inngrep er enda vanskeligere å få gjennomført. SV støtter enhvers 
rett til å leve ut sin kjønnsidentitet, og ser på det som høyst uheldig at denne 
behandlingen møter transpersoner på stedet de går for å få hjelp. SV vil jobbe 
aktivt for å bekjempe denne uretten. 

 

  



 

LS14 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 864 

Type forslag Tillegg 

Tekst “EU preges av massearbeidsledighet, fattigdom og kollaps i tilliten til det 
politiske systemet. I mangel på gode, demokratiske alternativer vender folk 
seg i stadig større grad til høyreekstreme og ekstreme islamistiske grupper. 
Den beste medisinen mot Europas økende ekstremisme er politiske løsninger 
som sikrer verdige liv og trygge jobber for folk flest. Ved siden av å jobbe for å 
løse den sosiale krisa er Europa nødt til å samarbeide tett for å følge opp den 
trusselen som ekstremismen utgjør.” 

 

PP51 

Forslagsstiller Hordaland SV  

Linjenummer 864 

Type forslag Tillegg 

Tekst “EU preges av massearbeidsledighet, fattigdom og kollaps i tilliten til det 
politiske systemet. I mangel på gode, demokratiske alternativer vender folk 
seg i stadig større grad til høyreekstreme og ekstreme religiøse grupper. Den 
beste medisinen mot Europas økende ekstremisme er politiske løsninger som 
sikrer verdige liv og trygge jobber for folk flest. Ved siden av å jobbe for å løse 
den sosiale krisa er Europa nødt til å samarbeide tett for å følge opp den 
trusselen som ekstremismen utgjør.” 

 

LS15 

Forslagsstiller Landsstyret  

Linjenummer 864 

Type forslag Tillegg 

Tekst Tillegg etter: ”Miljøet må forsvares gjennom å sikre at forurenser må betale 
for all forurensing og gjennom forbud mot farlige utslipp”: legge til ”Subsidier 
og innkjøpsregler knyttet til miljøvarer må ikke bli hindret av 
handelsregelverk.” 

 

LS16 

Forslagsstiller Landsstyret  

Linjenummer 870-871 

Type forslag Endring 

Tekst «Rettferdig fordeling må sikres gjennom globale skatter og en konsekvent 
politikk for utvikling.» 

 

 



 

LS17 

Forslagsstiller Landsstyret  

Linjenummer 875 

Type forslag Tillegg 

Tekst Tillegg etter ”…sikrer rettferdig fordeling, arbeideres rettigheter og et»: legg 
til «bærekraftig miljø». 

 

LS18 

Forslagsstiller Landsstyret  

Linjenummer 877-887 

Type forslag Erstatting 

Tekst “SV ønsker et styrket og mer demokratisk FN og at flere internasjonale 
avgjørelser flyttes til organer i FN-regi. Strukturelle reformer i utviklingsland, 
tvunget fram av internasjonale organisasjoner som IMF, Verdensbanken og 
WTO som betingelser for økonomisk utvikling, bidrar til å befeste makten til 
multinasjonale konserner på bekostning av fattige land. Bi- og plurilaterale 
avtaleprosesser som TISA og TTIP fører til at nasjoners selvråderett 
underlegges multinasjonale selskapers økonomiske interesser. Disse 
systemene truer ikke bare maktfordeling og solidaritet mellom rike og fattige 
land, de truer også enkelte staters mulighet til nasjonal suverenitet og 
råderett over egen utvikling. Skal makten til de globale konsernene utfordres, 
kreves en global motmakt. Det må skje gjennom fagorganisering, 
internasjonalt faglig samarbeid og en mobilisering for politisk styring av 
kapitalen både på nasjonalt og internasjonalt nivå.” 

 

LS19 

Forslagsstiller Landsstyret  

Linjenummer 888 

Type forslag Endre 

Tekst Endre ”Global omfordeling” til ”Omfordeling av makt og ressurser globalt” 

 

LS52 

Forslagsstiller Landsstyret  

Linjenummer 889-921 

Type forslag Erstatte med:   

Tekst “I dag går de store pengestrømmene fra de fattige til de rike. De store og 
økende forskjellene mellom rike og fattige må bekjempes både mellom land 
og innad i land. For å skape bærekraftig utvikling og global omfordeling trengs 
store endringer i verdens økonomiske strukturer. Åpenhet om internasjonale 
pengestrømmer er en forutsetning for å stoppe ulovlig kapitalflukt ut av 
fattige land, som i omfang er mange ganger større enn utviklingsbistanden. 
Skatteparadis må bekjempes, og selskapene må pålegges å rapportere 
investeringer, virksomhet, inntekter og skatt for hvert land de opererer i. 
 
For å støtte arbeidet for en mer rettferdig økonomisk verdensorden vil SV 



 

arbeide for handelsregler som gir utviklingslandene politisk handlingsrom og 
som ivaretar interessene til landenes befolkning. SV vil arbeide mot 
handelsavtaler med investeringsbeskyttelse som gir private selskaper og 
utenlandske investorer mulighet til å saksøke stater for tapt fortjeneste 
grunnet politiske vedtak. Slike avtaler innskrenker landenes politiske 
handlingsrom og utfordrer grunnleggende demokratiske prinsipper. 
Handelsreglene må ikke frata fattige land virkemidler som har vært sentrale i 
vår egen utvikling, som konsesjonsregler, heimfallsrett, krav til lokalt innhold 
ved investeringer og mulighet til å subsidiere og tollbeskytte egne næringer. 
Det er særlig viktig at landene får muligheten til å bygge opp et mer variert 
næringsliv med mer avansert vare- og tjenesteproduksjon, der 
arbeidstakernes rettigheter er ivaretatt. Lokal matproduksjon må kunne 
skjermes mot å bli utkonkurrert av subsidierte landbruksprodukter fra rike 
land. Et utviklingsfremmende handelssystem må også redusere transport, for 
å ivareta miljøhensyn og smittevern.  
 
Stor gjeldsbyrde skaper avhengighet og skeive maktforhold mellom låntaker 
og utlåner. Det trengs internasjonale prinsipper for ansvarlig långiving og 
låntaking som kan hindre nye gjeldsfeller. Illegitim gjeld må slettes. 
 
SV jobber for en strengere regulering av finansnæringen både ute og hjemme. 
Mangelen på internasjonal regulering av finansnæringen fører til at velferden 
i mange fattige land blir truet i kampen mot interessene til internasjonale 
spekulanter. SV arbeider for å etablere internasjonale skatter på 
finanstransaksjoner og transport som kan bidra til finansiering av utvikling og 
klimatiltak i fattige land. Norge må bli et foregangsland ved selv å innføre 
slike skatter og avgifter. 
 
Utviklingsbistanden fra rike land må økes, og innrettes på en måte som kan 
bidra til å øke de nasjonale inntektene slik at bistanden på sikt blir overflødig. 
Både stat-til-stat bistand og bistand til multilaterale organisasjoner og sivilt 
samfunn må brukes på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling og 
styrking av demokratiet i mottakerlandene. Støtte til klimatiltak må komme i 
tillegg til eksisterende bistand. 
 

 

PP53 

Forslagsstiller Internasjonalt utvalg og miljøpolitisk utvalg 

Linjenummer 942 

Type forslag Tillegg 

Tekst Skal vi få til denne omleggingen, er det helt nødvendig å forstå hvordan makt 
og økonomiske ressurser henger sammen. Sterke krefter tjener på 
miljøproblemene. Det rike mindretallet som tjener på dagens forurensende 
og fossile økonomiske system, utgjør en alvorlig motkraft til de miljøvennlige 
løsningene som vil komme flertallet til gode. Økt demokratisk kontroll over 
økonomien er derfor en forutsetning for å oppnå reelle endringer i retning et 
økologisk bærekraftig samfunn. 

 



 

PP54 

Forslagsstiller Internasjonalt utvalg og Miljøpolitisk utvalg 

Linjenummer 955 

Type forslag Tillegg 

Tekst Det er en fundamental motsetning i det som er klodens behov i denne krisen 
og det som er behovet til en markedsorientert politisk ideologi. Klimaet og 
miljøet trenger at vi dramatisk begrenser vår rovdrift på naturen. Det den 
markedsorienterte ideologien behøver er evig utvidelse av den samme 
rovdriften. 

PP55 

Forslagsstiller Ingrid Hødnebø 

Linjenummer 972-973 

Type forslag første setning endres til 

Tekst Hvis vi skal nå målet om et bærekraftig samfunn, både med tanke på miljø og 
fordeling, kreves det en omfattende omprioritering av verdens ressurser. 

 

PP56 

Forslagsstiller Marthe Hammer og Tove Henny Lehre, kvinnepolitisk utvalg 

Linjenummer 1014 

Type forslag Tillegg 

Tekst Forsvars- og Utenriksdepartementet må ta større ansvar for aktive freds- og 
nedrustningsalternativer, og  det bør opprettes et eget nedrustnings- og 
fredsdepartement som skal samarbeide med FN.  

 

PP57 

Forslagsstiller Marthe Hammer og Tove Henny Lehre, kvinnepolitisk utvalg 

Linjenummer 1014 

Type forslag Tillegg 

Tekst SV må arbeide for at unge mennesker, som alternativ til førstegangtjeneste, 
må få opplæring i mekling, ikke-voldelig konfliktløsning, fredskultur og 
multikulturelt internasjonalt samarbeid, eller andre samfunnsnyttige 
oppgaver. Dette vil være et godt alternativ til unge som ikke vil delta i 
krigshandlinger, men som ønsker å være fredsarbeidere eller bidra til 
samfunnet på andre måter. 

 

LS21 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 1014 

Type forslag Tillegg 

Tekst Legg til ”og selskaper” etter: ”Slike investeringer bør særlig settes inn i land”:  

 

 



 

LS22 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 1108-1113 

Type forslag Erstatte med:  

Tekst “Hovedoppgaven i norsk sikkerhetspolitikk er å ivareta det norske land- og 
sjøterritoriet og de sikkerhetsutfordringer som følger med det. Økende 
interesse for energi- og mineralressurser, blant annet fra et styrket Øst-Asia, 
og de spesielt sterke klimaendringene i nord gjør Nordområdene viktigere og 
potensielt mer konfliktfylt. Norge må videreutvikle et godt samarbeid med 
Russland, våre andre naboland og landene i Arktisk råd for å forsvare et 
sårbart miljø, motarbeide militær opprustning og fremme fredelig 
sameksistens og god ressursforvaltning i Nordområdene. Det brede regionale 
samarbeidet må også ha som mål å styrke demokratiet og snu en negativ 
utvikling for menneskerettighetene i Russland.” 

 

PP58 

Forslagsstiller Hordaland SV 

Linjenummer 1108-1113 

Type forslag Erstatt med  

Tekst “Hovedoppgaven i norsk sikkerhetspolitikk er å ivareta det norske land- og 
sjøterritoriet og de sikkerhetsutfordringer som følger med det. Økende 
interesse for energi- og mineralressurser, blant 
 annet fra et styrket Øst-Asia, og de spesielt sterke klimaendringene i nord 
gjør Nordområdene 
 viktigere og potensielt mer konfliktfylt. Norge må videreutvikle et godt 
samarbeid med Russland, 
 våre andre naboland og landene i Arktisk råd for å forsvare et sårbart miljø, 
motarbeide militær 
 opprustning og fremme fredelig sameksistens og god ressursforvaltning i 
Nordområdene. Det brede 
 regionale samarbeidet må også ha som mål å styrke demokratiet og snu en 
negativ utvikling for 
 menneskerettighetene i Russland, tidligere sovjetstater og Øst-Asia” 
 

 

LS23 

Forslagsstiller Landsstyret 

Linjenummer 1124-1130 

Type forslag Erstatte med:  

Tekst “Det norske forsvarets viktigste oppgave er å sørge for sikkerhet i våre 
nærområder. Et mer sikkerhetspolitisk uavhengig Norge må medføre 
endringer i hvordan vi organiserer forsvaret vårt. SV vil bidra mer til 
fredsbygging og utvikling i sårbare stater, verne om sivilbefolkning og styrke 
respekten for grunnleggende menneskerettigheter. 

SV støtter norsk verneplikt som grunnlaget for et folkeforsvar. SV ønsker 
begrense norsk eksport av krigsmateriell og ønsker bedre kontroll med hvor 



 

norske våpen ender opp. 

Norge kan delta i fredsbevarende operasjoner i FN-regi dersom det foreligger 
et klart FN-mandat for intervensjon. SV vil i hvert enkelt tilfelle vurdere 
hvorvidt en skal gi støtte til slike operasjoner ut fra om de vil virke 
fredsbevarende og om de vil forhindre etnisk rensing, folkemord eller 
alvorlige brudd på folkeretten. SV kan ikke akseptere stormakters bruk av 
militærmakt på fremmed jord, verken i eller utenfor FN-systemet, til å 
fremme egne økonomiske og politiske interesser. Norsk deltakelse i militære 
operasjoner i utlandet skal bare skje etter åpen behandling i Stortinget.” 

 

PP59 

Forslagsstiller Internasjonalt Utvalg 

Linjenummer 1130 

Type forslag Tillegg 

Tekst Norsk deltakelse i militære operasjoner i utlandet skal bare skje etter åpen 
behandling i Stortinget. 

Forklaring Formuleringane om deltaking i militære operasjonar i det gjeldande 
programmet er tydelegare og betre enn i landsstyrets endringsforslag nr. 22. 
Dette tillegget er samtidig viktig å få med. 

 

 

 


