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Innstilling frå redaksjonsnemnda for prinsipprogrammet 

Nr. Innstilling frå REDKOM Grungjeving 

PP1 Avvisast  

PP2 Avvisast  

PP3 Avvisast  

PP4 Avvisast  

PP5 Avvisast  

PP6 Avvisast  

PP7 Avvisast  

PP8 Avvisast  

PP9 Avvisast  

PP10 Vedtakast  

PP11 Avvisast til fordel for RED1  

RED 1 

erstatt 104-121 

med:  

 

Feminisme og et likestilt Norge 

SVs mål er et samfunn der kjønn ikke begrenser folks 

frihet. Alle mennesker skal ha like muligheter 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, eier mindre og tjener 

mindre enn menn. Det skyldes maktstrukturer som holdes 

oppe av tradisjon, kultur og økonomi. Seksuell 

trakassering, menns vold mot kvinner og 

skjønnhetstyranniet er problemer som i størst grad 

rammer kvinner. Skal vi sikre full likestilling må vi ha som 

mål å fjerne de undertrykkende maktstrukturene. 

 

Det grunnleggende feministiske prinsippet om kvinners 

rett til å bestemme over eget liv og egen kropp gjelder på 

tvers av alle kulturelle grenser. SV støtter kampen mot 

kvinneundertrykking   i alle kulturer. 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 eller trakassert. 

SV har siden partiet ble stiftet vært en pådriver i 

kvinnekampen, og feminisme er en av partiets viktigste 

bærebjelker. En slik frihet for alle er nødvendig for å 

utvikle et sosialistisk samfunn. 

Feminsme og det å sikre full kvinefrgjøring er derfor den 

fjerde store oppgaven SV mobiliserer  til kamp for.  
 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

PP12 Avvisast  

LS1 Avvist til fordel for RED 2  
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PP13 Avvisast til fordel for RED2   

RED2  

Nytt avsnitt 

linje 215 

Den økonomiske krisen i Europa rammer millioner av 

europeere som blir kastet ut av hus og hjem og mister 

arbeidet. Den enorme arbeidsløsheten fører til stor 

konkurranse om jobbene og stor forflytting av arbeidskraft 

mellom landegrensene.”   

 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

LS2 Avvisat til fordel for RED3   

RED3 

Nytt avsnitt 

linje 217.  

“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 norske lønns- og 

arbeidsvilkår i Norge og hindrer utnyttelse. SV kan ikke 

akseptere en utvikling der utenlandske arbeidere gjør de 

tyngste jobbene for lave lønninger.” 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

PP14 Avvisast  

LS3 Avvisast til fordel for PP15  

PP15 Vedtakast  

PP16 Identisk med PP15 – behandles ikke.   

PP17 Avvisast  

LS4 Vedtakast  

LS5 Vedtakast  

PP18 Avvisast til fordel for RED4  

RED4  

Nytt avsnitt 

linje 555 

 

Høyresidens markedsliberalisme kan ikke løse klimakrisa 

eller fjerne den globale urettferdigheten. Naturens 

bæreevne må ligge til grunn for alle beslutninger om vi 

skal kutte klimagassutslippene, begrense skadene av 

klimakrisa og skape en rettferdig verden. 

 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

 

PP19 Avvisast – men oversendast nemnda for fråsegner  

PP20 Avvisast – men oversendast nemnda for fråsegner  

PP21 Avvisast – men oversendast nemnda for fråsegner  

LS6 Avvist til fordel for RED5   

PP22 Avvist til fordel for RED5   
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RED5  

Line 589, 

endring og 

tillegg 

 

For å løse mange miljøproblemer er det nødvendig at det 

miljøskadelige forbruket reduseres. I Norge i dag forbruker 

vi en langt større andel av ikke-fornybare ressurser enn 

vår andel tilsier om ressursene fordeles rettferdig i verden. 

Derfor må vi forbruket dreies 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.  SV vil prioritere utvikling av ny 

teknologi som øker produktiviteten og bedrer 

ressursutnyttelsen, og sørge for at vi gjenvinner og 

gjenbruker mest mulig materialer og energi.”   

 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

 

PP23 Avvisast  

PP24 Delt innstiling: Eit mindretal i nemnda, Nicholas 

Wilkinson og Eldar Høidahl ønskjer PP24 

 

PP25 Avvisast  

LS7 Avvisast til fordel for RED 6   

RED 6  

Tillegg linje 592  

 

SV skal føre en energipolitikk som både bidrar til å gjøre 

Norge om til et nullutslippssamfunn og gjennom 

energiutveksling med våre naboland bidra til å erstatte 

fossil energibruk. 

 

Delt innstilling: Eit fleirtal i nemnda, Sunniva Eidsvoll 

Holmås, Torgeir Strøm, Eldri Svisdal, Lars Egeland, 

Nisveta Tiro ønskjer RED6 

 

 

LS8 Delt innstilling: Eit fleirtal i nemnda, Sunniva Eidsvoll 

Holmås, Torgeir Strøm, Eldri Svisdal, Lars Egeland, 

Nisveta Tiro og  Eldar Høidahl ønskjer LS8 

 

PP26 Delt innstiling: Eit mindretal i nemnda, Nicholas 

Wilkinson ønskjer PP26 

 

RED7   

Innarbeid ”og matjord” etter tap av naturmangfold i det av 

forslag LS8 eller PP26 som får fleirtal.  

 

Innstilling: Vedtakast  

 

 

PP27 Avvisast  

PP28 Vedtakast  

PP29 Avvist til fordel for RED8   

LS 9 Avvist til fordel for RED8   
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PP30 Avvisast.   

PP31 Avvisast til fordel for RED8   

RED8 

Endre linje 636-

640  

 
«Produksjon fremfor spekulasjon:  Nødvendig samfunnsmessig 
produksjon, industriell utvikling og langsiktig verdiskaping er 
forutsetninger for et bærekraftig nullutslippssamfunn. Dette må 
gå foran kortsiktig finansiell spekulasjon. SV mener 
naturresursene 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. Fremfor å være en ren råvareeksportør, 
må målet være at Norge skal videreforedle produkter til det 
beste for verden. 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.» 
 
Innstilling: Vedtakast 
 

 

PP32 Avvisast  

LS10 Vedtakast  

PP33 Avvisast  

PP34 Vedtakast  

LS11 Avvisast til fordel for PP36  

PP35 Avvisast  

PP36 Vedtakast  

LS12 Ivareteke i RED9   

PP37 Avvisast til fordel for RED9  

PP38 Avvisast  til fordel for RED9  

PP39 Avvist til fordel for RED9   

PP40  Likelydande med PP39, avvist til fordel for RED9  

RED9  

Linje 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. SV går mot tekniske 

restriksjoner som begrenser bruken av opphavsrettslig 

materiale mer enn det som er lovfestet. 

 

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. Det inkluderer tilgang til internett 
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og digitale informasjonsressurser. Informasjon og 

kunnskap som vare har den verdien at den ikke svekkes 

gjennom deling, men at deling kan være med å utvikle ny 

kunnskap.» 

 

Innstilling: Vedtakast 

 

PP41 Vedtakast  

LS13 Avvisast  

PP42 Avvisast  

PP43 Avvisast  

PP44 Avvisast  

PP46 Avvisast til fordel for RED10  

RED10 

Linje 

748-749 

Endre til 

 

SV mener at Staten skal ha en aktiv rolle i å fremme 

utvikling av fri programvare. Programvare som er utviklet 

i offentlig regi skal tilgjengeliggjøres som fri programvare 

slik at den videreutvikles i samarbeid og tas i bruk av 

hvem som helst. 

 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

 

PP47 Avvisast  

PP48 Vedtakast uten siste setning  

PP49 Avvisast til fordel for RED11  

RED11  

Endre linje 825-

827 frå og med 

”Norge må 

være…” 

 

SV krever 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. 

 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

PP50 Avvisast  

LS14 Avvisast til fordel for PP51  

PP51 Vedtakast  

LS15 Vedtakast  

LS16 Vedtakast  

LS17 Vedtakast  

LS18 Avvisast til fordel for RED 12  

RED12 

linje 877-887, 

endre til  

 

“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 
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WTO som betingelser for økonomisk utvikling, bidrar til å 

befeste makten til multinasjonale konserner på bekostning 

av fattige land. Bi- og multilaterale handelsavtaler 

framforhandles ofte i hemmelighet og kan inneholde 

betingelser som reduserer staters mulighet til å beskytte 

miljø, arbeidstakerrettigheter og offentlig velferd.  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.” 

 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

LS19 Vedtakast  

LS52 Vedtakast  

PP53 Vedtakast  

PP54 Avvisast til fordel for RED13  

RED13 

Tillegg linje 

955 

 

Det er en fundamental motsetning mellom klodens behov 

og den markedsorienterte ideologien. Klimaet og miljøet 

krever at vi dramatisk begrenser vår rovdrift på 

naturressursene.  

 

Innstilling: Vedtakast 

 

 

PP55 Avvisast  

LS21 Vedtakast  

LS22 Vedtakast  

PP56 Avvisast  

PP57 Avvisast  

PP58 Avvisast  

LS23 Avvisast til fordel for RED14  

RED14 

1124-1132 

endre til 

 

 

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 

sivilbefolkningen og styrke respekten for grunnleggende 

menneskerettigheter. 
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SV støtter norsk verneplikt som grunnlaget for et 

folkeforsvar. SV ønsker å begrense norsk eksport av 

krigsmateriell og ønsker bedre kontroll med hvor norske 

våpen ender opp. 

 

SV vil styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og 

utvikling i sårbare stater, til beskyttelse av sivile og 

respekt for de humanitære prinsippene i væpnet konflikt. 

Norge kan delta i fredsbevarende operasjoner med et klart 

FN-mandat. Slike operasjoner må være i FN-regi. SV 

støtter ikke norsk deltakelse i militære operasjoner på 

fremmed territorium som bryter med dette.  

Norsk deltagelse i militære operasjoner i utlandet skal 

bare skje etter åpen behandling i Stortinget. 

PP59 Avvisast til fordel for RED14  

PP60(OBS NY) 

ENDRE LINJE 

1131-32 TIL: 

 

 

”SV ønsker å stanse norsk eksport av krigsmateriell og vil 

fase produksjon av krigsmateriell over i annen, mer 

fredelig produksjon.  

 

Innstilling: Avvisast 

Frå Eskil 

Hustvedt 

 

 


