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Justispolitikk og 2083 

samfunnssikkerhet 2084 

De fleste mennesker ønsker først og fremst å leve i fred og ro, i trygghet og i visshet om at hvis 2085 
noe skulle skje kan man stole på politi og rettsvesen. Norge er et svært trygt land å bo i fordi vi 2086 
har tillit til hverandre og forskjellene er små. Likevel opplever mange å være utrygge. SV vil 2087 
skape et tryggere Norge. 2088 

 2089 

Rettssikkerhet 2090 
Likhet for loven er en bærebjelke i det moderne samfunnet. Men vi har ikke alltid reell likhet for 2091 
loven i dag. Advokathjelp er dyrt og dermed forbeholdt de rikeste. Inntektsgrensen for fri 2092 
rettshjelp har stått stille i årevis, mange rettsområder er unntatt, og den som ønsker hjelp må 2093 
gjennom en papirmølle. SV vil sikre flest mulig direkte tilgang på god og effektiv rettshjelp når de 2094 
trenger det. 2095 

SV vil: 2096 

• Ha førstelinjetjeneste for rettshjelp for å sikre alle tilgang på rettshjelp. 2097 
• At fri rettshjelp tilbys for flere rettsområder, heriblant sosial dumping, 2098 

voldskriminalitet, mobbing og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. 2099 
• Øke inntektsgrensen for fri rettshjelp og erstatte den med et progressivt 2100 

egenandelssystem der faktisk betalingsevne avgjør om du får hjelp. 2101 
• At menneskerettighetene sikres i Norge. Vi vil ha en egen stortingsmelding om 2102 

menneskerettighetene i Norge. 2103 
• Ha sikkerhet ved anmeldelse. Informasjon som hentes om deg når du anmelder et 2104 

lovbrudd skal ikke kunne brukes mot deg siden. Flere lovbrudd kan bli anmeldt om alle 2105 
føler det er trygt å anmelde. 2106 

• Sikre amnesti for ofre for menneskehandel. Ofre for menneskehandel skal sikres 2107 
opphold i Norge. 2108 

• Ha rettsvern for varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal 2109 
vernes, også når det varsles om brudd i det offentlige. 2110 

• Beholde konvensjonsvernet. Flyktningkonvensjonen og andre konvensjoner skal 2111 
bevares for å sikre oss alle trygghet og forsvar mot statlige overtramp om kriser rammer 2112 
oss. 2113 

• Sikre statens voldsmonopol. Det er politiet som skal trygge samfunnet, ikke private 2114 
firmaer eller borgervern. 2115 

• Intensivere innsatsen mot politivold. I saker med anmeldt politivold skal 2116 
Spesialenheten for politisaker suppleres med sivilt oppnevnte deltakere for å sikre uhildet 2117 
behandling.   2118 

 2119 
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Forebygging 2120 
Norge er et av de tryggeste landene i verden, og vi må forebygge kriminalitet ved å bygge videre 2121 
på den likheten og tilliten som kjennetegner samfunnet vårt. En god måte å forhindre 2122 
kriminalitet på er å gi alle gode muligheter i utgangspunktet, så ingen blir skjøvet utenfor 2123 
samfunnet. Vi vil bekjempe kriminalitet og årsakene til kriminalitet. Vi vet at den som først 2124 
kommer inn på en kriminell løpebane, har vanskelig for å komme tilbake, og andelen som begår 2125 
kriminalitet på nytt er høyest i gruppen som nylig har sonet i fengsel. SV vil fjerne grobunnen for 2126 
kriminalitet ved å dyrke gode muligheter for alle innenfor loven. 2127 

SV vil: 2128 

• Utjevne forskjeller og sikre alle en lønn å leve av. Likere samfunn har høyere 2129 
tillit mellom folk og dermed mindre kriminalitet. 2130 

• Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Politiets ressurser 2131 
bør brukes på å ta langerne, ikke brukerne. I størst mulig grad bør brukere holdes unna 2132 
kriminelle miljøer.  2133 

DISSENS 70: Et mindretall på tre vil stryke punktet over. 2134 

 2135 

• Utvide bruken av samfunnsstraff. Slik straff virker mer forebyggende enn 2136 
fengselsstraff og gjør det vanskeligere for organiserte kriminelle å rekruttere gjennom 2137 
fengslene. 2138 

 2139 

DISSENS 71: et mindretall på én ønsker å legge til følgende punkt: 2140 
• Sikre kontroll med hvem som kommer til landet ved å forlate Schengen og 2141 

gjeninnføre grensekontroll. Det vil gjøre det lettere å stanse gjengangerkriminelle som 2142 
reiser til Norge.  2143 

 2144 

Politiet 2145 
I dag opplever politiet at etterforskning av viktige saker må nedprioriteres, ikke av eget ønske, 2146 
men på grunn av økonomi. Tidspress og trange rammer tvinger politiet til å prioritere 2147 
kriminalitet som er lett å oppklare, samtidig som de ofte må nedprioritere forebyggende arbeid, 2148 
som å fange opp ungdommer som er på vei inn i kriminelle miljøer. Vi vil at politiet skal være der 2149 
folk trenger dem, og at de skal stoppe kriminaliteten før den finner sted. 2150 

SV vil: 2151 

• Ha ubevæpnet politi.  Væpnet politi gir væpnede kriminelle og gjør politiet mer 2152 
skremmende for vanlige innbyggere. I stedet ønsker vi punktsikring med våpen på 2153 
strategisk viktige steder. 2154 

• Minimere unødig byråkrati og skjemavelde i politiet. Kutte antall mål for å 2155 
frigjøre ressurser til flere patruljer og bedre etterforskning. 2156 
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• Rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til Politihøyskolen. Politiet fungerer 2157 
best når alle har tillit til at det representerer dem. 2158 

 2159 

Flertallet i komiteen ønsker ikke å vedta noen av de to punktene vedrørende religiøse symboler i 2160 
politiet. 2161 

DISSENS 72A: Et mindretall på to vil legge til følgende punkt: 2162 
• Ha forbud mot religiøse og politiske symboler i politiet. Politistyrken 2163 

representerer den nøytrale, sekulære staten, ikke personlige overbevisninger. 2164 

 DISSENS 72B: Et mindretall på en vil heller ha følgende punkt:  2165 
• Ha forbud mot religiøse symboler, men ikke religiøst og kulturelt betingede 2166 

klær, i politiet. Politistyrken representerer den nøytrale, sekulære staten, ikke 2167 
personlige overbevisninger.  2168 

 2169 

• Styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon. 2170 
Økonomisk kriminalitet koster fellesskapet millioner. Intensivering av innsatsen her kan 2171 
frigjøre midler til annet politiarbeid. 2172 

• Styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære 2173 
relasjoner. For ofte nedprioriteres etterforskning av disse sakene i dag. 2174 

• Etablere opplæringsteam for kunnskap om ny kriminalitet. Loven brytes på nye 2175 
måter. Det er krevende for politiet å være oppdatert på de nyeste formene for organisert 2176 
kriminalitet, skattejuks og arbeidslivskriminalitet. Et eget opplæringsteam skal holde seg 2177 
oppdatert og spre kunnskap til politidistriktene. 2178 

• Sikre nærpolitiet der du bor. Alle skal ha tilgang på et politikontor, og 2179 
politibetjenter, i sitt nærmiljø. 2180 

 2181 

Kriminalomsorg og domstolene 2182 
SV vil ha en kriminalomsorg som gjør at så få som mulig begår kriminalitet på nytt. Da må 2183 
kriminelle straffeforfølges raskere og mer effektivt enn i dag, og rehabiliteres fullstendig. I dag 2184 
rekrutteres mange til tyngre kriminelle miljøer i fengslene, og de kommer ut i samfunnet uten 2185 
framtidsutsikter, bare med venner fra det kriminelle miljøet å støtte seg til. For å stanse 2186 
kriminaliteten må vi gi kriminelle en reell ny start i livet. Da gjør vi Norge tryggere, og skaper 2187 
flere borgere som bidrar til fellesskapet. 2188 

SV vil: 2189 

• Digitalisere domstolene med papirløs saksflyt og opptak fra rettssalene. 2190 
• Stoppe langvarig isolasjon. Isolasjon gjør det vanskeligere for fanger å fungere 2191 

normalt. For å sikre integrering i samfunnet må praksisen stanses. 2192 
• Gi innsatte en meningsfull fengselstilværelse. Om du først sitter i fengsel vil vi at 2193 

du skal bidra til fellesskapet mest mulig. Både for din egen del, men også fordi arbeid og 2194 
utdanning gjør at det er mindre sjanse for at du begår kriminalitet på nytt. 2195 
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• Spesialisere dommere innenfor mindre fagfelt. Vi får raskere rettferdighet om 2196 
dommerne behandler lignende saker ofte. 2197 

• Ha økt bruk av alternative soningsformer. Fengsler er dyrt og fører for ofte til at 2198 
straffedømte begår ny kriminalitet når de kommer ut igjen. Målet vårt er minst mulig 2199 
kriminalitet, derfor vil vi bruke de soningsformene som til enhver tid fungerer best. 2200 

 2201 

DISSENS 73: Et mindretall på én vil legge til følgende punkt:  2202 
• At flere utenlandske statsborgere som har begått lovbrudd soner i 2203 

hjemlandet. Ingen skal sendes for å sone i diktaturer som bryter fangenes 2204 
menneskerettigheter, men så lenge menneskerettighetene sikres skal ikke det norske 2205 
fellesskapet betale for soning av utenlandske statsborgere.  2206 

 2207 

• At ingen barn skal sitte i fengsel. Mange rekrutteres til vanekriminalitet i 2208 
fengslene. Barn skal ikke bli livskriminelle. Derfor vil vi bruke andre soningsformer for 2209 
barn. 2210 

• Ha en fadderordning for alle tidligere kriminelle. Alle skal tilbys en fadder som 2211 
kan hjelpe dem å bli en del av samfunnet igjen. 2212 

• Gå mot dødsstraff. 2213 
• Stanse menneskerettighetsbruddene i varetektsfengslingen. Alle skal sikres 2214 

sine grunnleggende rettigheter, også når de varetektsfengsles. 2215 
• Ruste opp kriminalomsorgen. Flere ansatte gir bedre mulighet til å rehabilitere 2216 

kriminelle. 2217 

 2218 

Vold og voldtekt 2219 
En av ti norske kvinner voldtas i løpet av livet, omtrent halvparten av dem før de er 20 år. Også 2220 
menn voldtas og utsettes for vold. I et moderne, trygt samfunn er det uakseptabelt at 2221 
voldtektstallene ikke går ned. Når slike saker blir nedprioritert, er det ofte fordi andre saker er 2222 
lettere å oppklare. SV mener at politi og rettsvesen må ta vold- og voldtektssaker på alvor og 2223 
bruke ressurser på dem. 2224 

SV vil: 2225 

• Mer enn doble voldtektsgruppa i KRIPOS. Voldtektsgruppa hjelper alle 2226 
politidistrikt med å etterforske og ta overgripere. 2227 

• At avhør av fornærmede skal skje dagen etter anmeldelse og etterforskningen 2228 
skal starte umiddelbart. Jo lengre tid etterforskningen tar jo større sjanse for at 2229 
overgriperen slipper unna. 2230 

• Bevare forbudet mot kjøp av sex. Forbudet har gitt mindre menneskehandel og 2231 
prostitusjon. Vi vil styrke støtteordningene for tidligere prostituerte. 2232 

• Ha omvendt voldsalarm. Det er voldsutøveren, ikke offeret, som skal få friheten 2233 
begrenset. 2234 
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• Styrke loven så samleie gjennom psykisk press også regnes som voldtekt. 2235 
Voldtekt skjer også uten fysisk vold. Lovendringen vil sende et viktig signal til 2236 
overgripere og forhåpentligvis føre til at flere dømmes. 2237 

• Ha meddommere i stedet for jury i lagmannsretten i voldtektssaker. 2238 
Voldtektssaker er komplekse. For å sikre offeret mot fordommer og misforståelser skal 2239 
lagmannsretten i voldtektssaker alltid settes med meddommere, ikke jury.  2240 

DISSENS 74: Et mindretall på tre ønsker å stryke punktet over. 2241 

 2242 

• Tilby et behandlingsopplegg for alle overgripere og voldsutøvere. For mange 2243 
overgripere gjentar angrepet flere ganger. Vi må stanse serieovergripere. 2244 

• Lovfeste Barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha 2245 
en trygg havn. 2246 

  2247 

Ekstremisme og terrorisme 2248 
Høyreekstrem terror har rammet oss flere ganger i Norge, og faren for islamistisk terrorisme 2249 
øker. Terrorens hensikt er ikke bare vold, men å spre frykt og uro i samfunnet. De nye truslene 2250 
krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. Det aller viktigste tiltaket mot 2251 
ekstremisme er å skape et samfunn med plass til alle, der ingen skyves ut i armene til ekstreme 2252 
bevegelser. 2253 

DISSENS 75: Et mindretall på én vil legge til følgende setninger:  2254 
Selv stater med massiv overvåkning og statlige menneskerettighetsbrudd kan ikke totalsikre seg 2255 
mot terror. Vi godtar ikke å ta fra innbyggerne grunnleggende friheter i kampen mot terror. 2256 

 2257 

SV vil: 2258 

• Sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i 2259 
samfunn der alle føler seg ivaretatt. 2260 

• Styrke Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer. 2261 

 2262 

DISSENS 76: Et mindretall på tre vil legge til følgende punkt:  2263 
• Styrke PST, blant annet med et nytt hovedkontor. Ekstremister overvåkes og tas 2264 

av PST. Vi må sikre dem et godt nok utgangspunkt i kampen. 2265 

 2266 

• At PST skal prioritere alle former for ekstremisme, inkludert høyreekstremisme 2267 
og religiøs ekstremisme. 2268 

• Sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. Ulovliggjøre pengegaver fra 2269 
diktaturer til norske trossamfunn. Ha norsk utdanning for religiøse ledere som imamer og 2270 
prester. 2271 
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DISSENS 77: Et mindretall på fire ønsker å erstatte punktet over med følgende: 2272 
• Sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. Ha norsk utdanning for 2273 

religiøse ledere som imamer og prester. 2274 

 2275 

• Styrke den offentlige fellesskolen. Ekstremisme forebygges når folk møtes på tvers 2276 
av klasse, etnisitet og kultur i den norske fellesskolen. 2277 

 2278 

DISSENS 78: Et mindretall på én vil legge til følgende punkt:  2279 
• Ha kabeltilgang for sikkerhetstjenestene. Nye trusler krever nye svar. Vi vil 2280 

vurdere kabeltilgang for sikkerhetstjenesten for internettrafikk inn og ut av landet.  2281 

 2282 

• Bedre koordineringen mellom sikkerhetsmyndighetene. Det oppstår hull i 2283 
sikkerheten vår når forskjellige etater ikke snakker sammen godt nok. 2284 

 2285 

Diskriminering og likestilling 2286 
Kvinner er halve befolkningen, likevel er de underrepresentert i maktposisjoner og tjener mindre 2287 
enn menn. Ulike minoritetsgrupper utsettes også for systematisk diskriminering. SV mener at 2288 
alle fortjener like gode muligheter, uavhengig av hvem de er. Derfor er det viktig å styrke 2289 
diskrimineringsvernet og gjøre det lettere å straffeforfølge de som diskriminerer. 2290 

SV vil: 2291 

• Etablere hatkriminalitetsgrupper i samtlige politidistrikt.  2292 
• At kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og kjønnskarakteristika blir inkludert i 2293 

hatkriminalitetslovgivningen. 2294 
• At fri rettshjelp skal omfatte diskrimineringssaker for å sikre en mer effektiv 2295 

håndheving av diskrimineringsvernet. 2296 
• Styrke organisasjonene som jobber for likestilling og mot diskriminering. 2297 
• Sikre at likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en uavhengig 2298 

institusjon, og skal kunne håndheve forbudet mot trakassering og diskriminering. 2299 
• At likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne tilkjenne oppreisning 2300 

og bøtelegge for diskriminering. 2301 
• At kun staten skal ha vigselsrett.  Seremonier skal fortsatt kunne holdes andre 2302 

steder, men selve vigslingen skal skje av staten slik at vi sikrer alle rettssikkerhet. 2303 

  2304 
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Personvern 2305 
Den digitale hverdagen og internett har gitt oss tilgang på enorme mengder informasjon. Den 2306 
samme teknologien gir også andre mulighet til å hente inn store mengder informasjon om oss. 2307 
Både kommersielle selskaper og offentlige myndigheter truer med å kontrollere våre liv i stadig 2308 
større grad. Derfor er det avgjørende for SV å verne dine private data mot overvåking. 2309 

SV vil: 2310 

• At du skal vite alt det offentlige vet om deg. All informasjon som er lagret om deg 2311 
skal du kunne finne ved å logge deg inn på din elektroniske portal. 2312 

• Holde internett fritt for sensur, med unntak av overgrepsmateriale av barn. 2313 
• Lovfeste retten til personvern og privatliv. 2314 
• Ha sterkere kontroll og begrensning av offentlig og privat overvåking. 2315 
• Vekte hensynet til personvernet høyt i spørsmål om utvidede hjemler og 2316 

kontrollmetoder for politi og PST. 2317 
• Reversere regjeringens angrep på personvernet gjennom økte fullmakter til 2318 

overvåkning. Tiltakene vil ha lite til ingen effekt i kampen mot terror, men er et stort 2319 
overgrep mot personvernet. 2320 

 2321 

Sikkerhet for ekstremvær og global oppvarming 2322 
FNs klimapanel har vist at den globale oppvarmingen vil gi mer ekstremvær, noe vi vil merke 2323 
også i Norge. Arbeidet med å sikre verdier og menneskeliv må iverksettes umiddelbart, og 2324 
utfordringene må tas på alvor. Tiltakene må være store nok til å gi en reell beskyttelse, og ta 2325 
høyde for trusler både fra havstigning, uvær og endringer i flora og fauna. 2326 

SV vil: 2327 

• Styrke flomvarslingssystemene og sikkerhetstiltak mot flom. Klimaendringene 2328 
gjør flom stadig mer vanlig. 2329 

• Styrke arbeidet med rassikring. Global oppvarming gir mer ekstremvær og dermed 2330 
mer ras. 2331 

• Kartlegge og planlegge for havnivåstigning. Oppvarmingen vil føre til havstigning 2332 
om den fortsetter. Vi må kartlegge hvilke områder som kan rammes og planlegge 2333 
løsninger. 2334 

• Ha en biologisk innsatsstyrke. Klimaendringene kan gi store endringer i det 2335 
biologiske mangfoldet med uante konsekvenser. Vi vil bygge opp en biologisk 2336 
innsatsstyrke for å ta kampen mot farlige fremmedarter og for å føre oppsyn med 2337 
situasjonen. 2338 

• Sikre matsikkerhet med produksjon i Norge. Klimaendringene vil skade det 2339 
internasjonale landbruket og det er usikkert hvor mye mat Norge kan kjøpe fra utlandet i 2340 
framtiden. 2341 

  2342 


