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En rettferdig verden 2343 

Det kan aldri bli for mye rettferdighet i verden. Svært mange mennesker er så fattige at de i 2344 
praksis fullstendig mangler frihet eller råderett over egne liv. De mangler mat, ren natur, 2345 
helsevesen, utdanning og andre goder vi tar for gitt.  2346 

SV vil styrke norsk utviklingspolitikk, og gjennomgå norsk bistand for å unngå sløsing og sikre at 2347 
den når dem som trenger den mest. De fleste fattige i verden i dag bor i land som ikke i seg selv 2348 
er fattige, men mangler institusjoner som sikrer en rettferdig fordeling. Norsk bistand skal være 2349 
med å skape velfungerende samfunn, som på sikt skal klare seg uten hjelp. 2350 

 2351 

DISSENS 79: Et mindretall på to ønsker å legge til følgende avsnitt:  2352 
Bistand og nødhjelp må øke i omfang. SV ønsker at minst 2 prosent av norsk BNI skal brukes til 2353 
bistand og nødhjelp. Det betyr en kraftig økning. 2354 

 2355 

En viktig prioritering for SV i neste stortingsperiode vil være oppfølging av de nye 2356 
bærekraftsmålene. Norske myndigheter må sikre at gjennomføringen av bærekraftsmålene 2357 
bygger på menneskerettighetene, inkludert prinsippet om ikke-diskriminering. 2358 

Norske myndigheter må støtte utviklingen av et sterkt, mangfoldig og fritt sivilsamfunn både 2359 
nasjonalt og internasjonalt, som en forutsetning for å skape fredelige, inkluderende og 2360 
demokratiske samfunn.  2361 

Nasjonale myndigheter må ansvarliggjøres i deres ansvar for egne innbyggere. Bistand fungerer 2362 
best der den er en del av en nasjonal plan som skal bidra til egen bærekraft og 2363 
ressursmobilisering.  2364 

SV vil: 2365 

 2366 

DISSENS 80: Et mindretall på to ønsker å legge til følgende punkt: 2367 
• Øke bistanden til 2 prosent av BNI.  2368 

 2369 

• Styrke sivilsamfunnet som aktør i bistanden. 2370 
• Styrke Skatt for utvikling-programmet. Skatt for utvikling skal være en 2371 

bærebjelke i norsk utviklingspolitikk med vekt på kapasitetsbygging og støtte til 2372 
sivilsamfunn i utviklingsland.  2373 

• Ansvarliggjøre makthavere i land som mottar bistand. Bistand til 2374 
mellominntektsland bør prioritere å styrke strukturer og organisasjoner som bidrar til 2375 
ansvarliggjøring av myndigheter og næringsliv. 2376 

• Opprettholde skillet mellom sivile og militære operasjoner. 2377 
• Følge opp FNs nye bærekraftsmål. Vi vil ha en handlingsplan og sette ned en bredt 2378 

sammensatt komité for oppnåelse av FNs bærekraftsmål, etter modell fra Sverige. 2379 
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• Satse på kvinnerettet bistand. Barneekteskap, manglende tilgang til prevensjon, 2380 
abort og medisinsk hjelp under svangerskap og fødsel utgjør en stor helserisiko for jenter 2381 
og kvinner, men er også et stort hinder for politisk, økonomisk og sosial deltakelse. På 2382 
dette området er støtte til progressive lokale aktører, både kvinneorganisasjoner og 2383 
religiøse aktører, veldig viktig. 2384 

• Støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere. Å styrke lokale aktivister må 2385 
være blant de prioriterte oppgavene for norske utenriksstasjoner, blant annet gjennom 2386 
rettssaksobservasjoner og gjennom å styrke sivilsamfunnsaktører. 2387 

• Slette all illegitim gjeld. SV vil jobbe for at det opprettes bindende internasjonale 2388 
retningslinjer for ansvarlig långivning som sørger for åpenhet i låneprosessene og 2389 
demokratisk forankring i låntakerland. 2390 

• Utrede utviklingseffekten av norsk støtte til privat sektor. Vi vil jobbe for å 2391 
finne gode tiltak som kan styrke utviklingseffekten. 2392 

• At Norge skal gå foran internasjonalt for å fremme urfolks rettigheter. Vi vil 2393 
utvikle nye retningslinjer og en konkret handlingsplan for norsk innsats for urfolk i 2394 
utviklingspolitikken. 2395 

• At Norge skal ta initiativ til en internasjonal beredskapsplan for å utrydde 2396 
hungersnød. 2397 

• At bistanden skal fremme bærekraftig forvalting av naturressurser. 2398 
• Støtte etablering av flere utviklingsbanker som kan være supplement til 2399 

Verdensbanken.  2400 

 2401 

Fred 2402 
Da jernteppet mellom øst og vest forsvant, var det et framskritt for fred og frihet. I dag ser vi at 2403 
autoritære og udemokratiske krefter igjen har fått fotfeste i tidligere østblokkland. SV ønsker 2404 
avspenning og nedrustning i det nye Europa.  2405 

Norge skal være en fredsnasjon, og avstå fra krigføring mot andre land. Norsk innsats i 2406 
internasjonale væpnede konflikter bør begrenses til sivil innsats og humanitær bistand, og 2407 
deltakelse i internasjonale operasjoner i FN-regi.  2408 

Atomvåpen er en trussel mot menneskeheten. Derfor går SV inn for aktiv nedrustning og et 2409 
forbud mot atomvåpen både i Norge og internasjonalt.  2410 

SV vil: 2411 

• Arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 2412 
• At Norges innsats i internasjonale konflikter endres fra krig til mekling, sivil 2413 

innsats og humanitær bistand.  2414 
• At Stortinget skal godkjenne all bruk av militær makt.  2415 

 2416 
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Forsvar 2417 
Forsvaret skal ivareta norsk suverenitet og sikkerhet. SV ønsker et forsvar med en stabiliserende 2418 
rolle i nordområdene og med forankring i verneplikten. Forsvaret skal være underlagt 2419 
demokratisk kontroll. 2420 

SV vil erstatte medlemskapet i NATO med et utvidet nordisk samarbeid, og en defensiv nordisk 2421 
forsvarspakt. Så lenge Norge er en del av NATO, vil SV arbeide for å reformere NATOs 2422 
sikkerhetspolitikk i retning av mer mekling og samarbeid, og motarbeide ytterligere utvidelse av 2423 
alliansen. 2424 

SV ønsker å bedre beredskapen mot terror, både i fastlands-Norge og for oljeinstallasjonene til 2425 
havs. Overvåkningen av våre egne havområder skal styrkes. Det er et mål for SV å styrke det 2426 
nasjonale forsvaret i årene som kommer, slik at Norges forsvarsevne økes.  2427 

DISSENS 81: Et mindretall på tre ønsker å stryke siste setning i avsnittet over.  2428 

 2429 

SV vil: 2430 

• Øke forsvarssamarbeidet i Norden. 2431 
• Bedre overvåkingen av norske havområder. 2432 
• Styrke forsvaret og øke den norske forsvarsevnen. 2433 

DISSENS 82: Et mindretall på tre ønsker å erstatte punktet over med følgende punkt: 2434 
• Redusere utgiftene til forsvar og militærapparatet.  2435 

 2436 

• Redusere innkjøpet av antallet F-35 jagerfly. 2437 

DISSENS 83: Et mindretall på to vil erstatte punktet over med følgende punkt:  2438 
• Avlyse kjøpet av F-35 jagerfly. 2439 

 2440 

• Eksternt evaluere kampflyprogrammet. 2441 


