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Kjære landsmøte,  

Det fineste med Norge, er ikke fjorder og fjell. Det er ikke en gang Bergen. 

Det er små forskjeller og sterke felleskap. 

Historien om det moderne Norge er historien om hvordan de mange – arbeidsfolk og fattigfolk – 
kjempet, vant og formet landet. De få, rikfolk og pengefolk, fikk ikke lenger bestemme aleine. 

Sånn fikk vi et arbeidsliv hvor ingen lenger skulle stå med luen i hånden. 

Sånn fikk vi et skattesystem hvor de med mest skulle bidra mest. 

Sånn fikk vi en velferdsstat som skulle være et sikkerhetsnett for oss når vanskelige dager kommer, 
men også en trampoline å ta sats på i livet - så alle sine evner kan tas i bruk og også vanlige folk sine 
drømmer bli til virkelighet.  

For de mange, ikke for de få. 

Sånn styres ikke Norge lenger. Det skaper uro.  

Uro over ulikheten i makt og rikdom som igjen splitter oss. 

Uro over klimakrisen som nå for alvor truer oss. 

Uro over en regjering som alltid lytter mest til de få på toppen.  

Erna Solberg leder de rike sin regjering. 

Det er vanlig å si at hun ikke gjør noe for de svake i samfunnet. Det er jeg uenig i. Hun har jo tatt KrF 
og Venstre inn i regjering. 

Det er ufint å erte partier fordi de er små. Jeg bare synes det er litt deilig å spøke med sperregrensen, 
jeg har ventet på det i årevis. 

- 

For to år siden sto jeg på denne talerstolen og sa at vi kom til å bli en av vinnerne i valget.  

Vi ble dømt nord og ned. Men vi klarte det.  

Og vi har fortsatt å vokse.  

I dag møtes vi med de beste målingene på ti år i ryggen.  

Vi har fått 2378 nye medlemmer siden nyttår.  

Vi er nå 14 732 SVere. Hvis alle på landsmøtet gjør en verveinnsats når vi 15 000 i helgen! 

Vi bygger en folkebevegelse for rettferdig fordeling og miljø! 

- 

Vi har store mål. Vi skal vinne kommunevalget til høsten.  



Vi skal vinne alle de store byene. 

Vi skal vokse i distriktene og få ordførere i alle landsdeler. 

Og om to år skal vi ta makten fra høyresiden og gi Norge en ny regjering!  

 

Fram til det skal vi by regjeringen motstand.  

Det kommer et forslag om innstramming av abortloven. Sånn bidro Solberg og Ropstad helt ufrivillig 
til tidenes mobilisering på 8.mars.  

Vi kommer til å stemme mot enhver innstramming, men husk likevel:   

De hadde tenkt å foreslå en mye større svekkelse av kvinner sin rett til å bestemme over egne liv. Det 
fikk de ikke til. Den folkelige motstanden var for sterk.  

Folk har vist at Erna Solberg ikke kan gjøre som hun vil. Nå følger barnevernsopprør, barselopprør og 
klimaopprør. Kvinnebevegelsen har vist vei, takk til alle som var med! 

- 

Ulikheten i makt og rikdom øker.  

Tross all tåkelegging klarer ikke regjeringen å skjule hva som er den viktigste grunnen: De rikeste – 
den lille økonomiske eliten – drar fra resten av oss.  

Vi slites fra hverandre når forskjellene øker: 

Når det settes nye rekorder i antall milliardærer. 

Når en større andel av verdiene som skapes går til eierne, og mindre går til vanlige folk som jobber. 

Når lønnsforskjellene i arbeidslivet øker. 

Når det blir flere fattige. 

- 

Vi har en plan for å få ulikheten ned. Den har fem deler. 

For det første må vi fikse skattesystemet. Siv Jensen har rigget det for de på toppen.  

En ny rapport har undersøkt hvem blant oss som er mest bekymret for at forskjellene øker. Forskerne 
fant, sjokkerende nok, at overklassen bekymrer seg minst.  

Stein Erik Hagen ble intervjuet om ulikhet og eliter og sa at «den debatten er litt fjern for meg». «Litt 
fjern», og det er for mannen som kom hjem fra USA i fjor og hadde betalt flere millioner kroner for et 
18 meter høyt selvlysende plast-tre. 

Privilegier er usynlig for de privilegerte.  

Jeg vil i den anledning gjerne få takke Øystein Stray Spetalen for at han fikk SV sitt landsmøte inn på 
forsiden av VG i går. En rasende Spetalen er et tegn på at vi er på rett kurs! 

De åtte rikeste personene i Norge har større formue enn halve folket til sammen.  



Likevel kutter regjeringen skatt på alt som gjør de rike rikere: store formuer, mange aksjer, skyhøy 
arv, topplederlønn.  

De 0,1 prosent rikeste, de få helt øverst i Norge, om lag 4000 personer, har til sammen fått 1,4 
milliarder i skattekutt av regjeringen. 

De rike drar i fra og Siv Jensen sitt svar er å føre en politikk som utstyrer dem med smørebuss, 
høydeopphold og energidrikk for at de skal øke forspranget enda mer.  

Norge har blitt et land hvor dårlige høyreorienterte ideer kommer for å dø. Lenge etter at andre land 
har innsett at skattekutt til de rike ikke sildrer ned til folket, venter norsk høyreside trofast på det 
samme mirakelet her til lands. Det er politisk overtro, økonomisk sjamanisme. Siv Jensen kan like 
gjerne danse regndans for å få billigere strøm. 

- 

For mye makt og for mye penger samles på for få hender. Vi vil spre makten og rikdommen.  

SV foreslår mer skattelette for folk med inntekt under 600 000 kroner enn regjeringen. 

Og vi vil omfordele fra privat luksus for noen få til felles velferd for de mange – velferdsstaten skal 
utvides, vi kan for eksempel begynne med gratis skolemat og en reform som endelig sikrer billig 
tannbehandling for alle, uavhengig av lommebok.  

Derfor foreslår vi nå nye luksusskatter for de på toppen.  

- 

Når oljedirektørene fikk 10 prosent lønnsvekst i fjor og de med høyest lønn drar fra må noe gjøres.  

Vi vil ha en ny direktørskatt på lønninger over 1,5 millioner. 

Når rike spekulanter kan kjøpe seg hundre boliger før mange arbeidsfolk kan kjøpe seg én må noe 
gjøres.  

Vi vil ha forsterket spekulantskatt for de som eier mange boliger. Bolig skal være til å bo i, ikke 
spekulere i.  

Når flertallet blant de hundre rikeste i Norge har arvet formuen sin, og rike dynastier får mer makt 
over framtiden vår må noe gjøres. 

Vi vil innføre en maktskatt på skyhøy arv. 

Direktørskatt. Spekulantskatt. Maktskatt. Mer skatt på luksus og privilegier, mindre skatt på det 
viktigste vi har: arbeid. 

Det er en skattepolitikk for de mange, ikke for de få. Det er overklassen sin tur til å stramme 
livreimen nå. 

- 

Det andre vi må gjøre for å bekjempe ulikheten er å sikre et trygt arbeidsliv.    

Løsarbeidersamfunnet er tilbake. 

Vi ser lønnsdumping og press på arbeidsforholdene bre om seg, fra bransje til bransje. 



På byggeplassene. 

I industrien. 

I havnene. 

På veiene. 

Ja, helt inn i helse- og omsorgssektoren. 

De siste ti årene har de ti prosent dårligst betalte i norsk arbeidsliv ikke hatt reallønnsvekst i det hele 
tatt. 

Og regjeringen lar det skje. Vet dere hvor mange ganger sosial dumping er nevnt i 
regjeringserklæringen? INGEN. 

Det beste vernet vi har mot denne voksende ulikheten i arbeidslivet er sterke fagforeninger.  

Noen av mine største helter er de som reiser rundt på byggeplasser, fabrikker eller sykehjem for å 
avsløre sosial dumping og organisere folk. En av de som hver dag reiser rundt på denne måten er 
Vigdis Vestvik i NNN i Hordaland.  

Det var Vigdis som nylig avslørte hvordan løsarbeiderbyråer undergraver Stortinget sitt forbud mot 
arbeidskontrakter som gir null lønn mellom arbeid. Hun viste meg en kontrakt på 3,8 prosents 
stilling, men med plikt til å være disponibel for arbeidsgiver hver eneste dag. Igjen skal arbeidsfolk stå 
med luen i hånden. 

Tålmodigheten vår er slutt. Hva skal vi med en bransje som har løsarbeid som forretningsidé? La oss 
forby innleie og hive bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv.   

Det er på grunn av den dramatiske situasjonen på arbeidsplassene vi er så sterk i vår kritikk av EØS-
avtalen. Fortvilelsen og raseriet som kommer fra så mange tillitsvalgte, de som er frontlinjen i 
kampen mot ulikheten, kan ikke overses.  

Når noen sier at EØS-avtalen har skapt velstand, spør vi «Velstand for hvem?».  

EØS-avtalen er en abonnementsordning på høyrepolitikk.  Vi vil ta makten over arbeidslivet tilbake, 
alle arbeidere i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsbetingelser!  

Og Vigdis? Hun er SV-kandidat til bystyret i Bergen til høsten. 

- 

Det tredje vi må gjøre for å bekjempe ulikheten er å sørge for at våre viktigste ressurser og 
infrastrukturen vår hører folket til.  

Jernbanereformen har gitt oss flere direktører, flere millionlønninger til direktørene og nye, fjollete 
navn. Vi har også vyer for framtiden: Vi skal igjen samle jernbanen på fellesskapet sine hender, 
selskapet kan for eksempel få navnet NSB – norsk jernbane skal frakte folk rundt i Norge, ikke utbytte 
ut av Norge! 

Før olje og gass hadde Norge en tusen år lang historie med fisk og sjømat som viktigste 
eksportnæring. Dette er – hvis vi tar vare på det - det eneste evige gullet i havet. Men hvem skal 
høste av rikdommen?   

Enorme verdier er i dag samlet på altfor få hender - hos noen få trålredere og kvotebaroner.  



Kystfiskerne og kystbefolkningen får ikke sin del. Vi vil grunnlovsfeste folkets rett til å eie ressursene i 
havet, og vi vil flytte store kvoter fra trålrederne til kystflåten. Fisken skal høre kystfolket til! 

Tom Vegar Kiil er skipper og fisker. Han og familien har vist hvordan framtiden kan se ut. På gården i 
Djupvik i Troms ligger nå en blomstrende fiskeribedrift, basert på råstoffet Tom Vegar henter på 
havet med sjarken Helena. 

Naturressursene, viktige bedrifter, infrastrukturen vår. Norge skal ikke selges, men bygges. 

Og Tom Vegar? Han er SVs andrekandidat i Nordreisa. 

- 

For det fjerde må vi bekjempe fattigdom heller enn å belønne rikdom.  

Listen over folk med lite som er utsatt for usosiale kutt av Solberg og Jensen er fryktelig lang.  

Uføre forsørgere 

Aleineforeldre 

Kronikere og funksjonshemmede 

Eldre med lave pensjoner som har fått mindre kjøpekraft flere år på rad.  

Cirka 35 000 færre får bostøtte enn før de rike sin regjering tok over.   

Nå settes mange på bar bakke på grunn av regjeringen sine kutt i arbeidsavklaringspenger. 
Mennesker som ønsker å jobbe kastes på sosialen før de har fått sjansen.  

En av dem vil jeg kalle Anne. Hun har vært hos meg og fortalt sin historie. Hun har jobbet i 20 år på 
apotek. Fulltid. De siste årene har hun jobbet 40 % fordi helsen sviktet, og fått 
arbeidsavklaringspenger for resten. Selv om hun ikke er ferdig med behandling nådde Anne for noen 
uker siden Erna Solberg sin nye maksgrense for hvor lenge du kan få stønad.  

Hvordan skal hun forsørge tre barn på 40 % lønn? Anne stolte på sikkerhetsnettet, men nå rives det 
vekk under henne.  

Jeg tenker på henne hver gang jeg hører noen fra regjeringen si at det går så bra med økonomien i 
Norge. Bra for hvem da? Er ikke Anne og barna hennes også Norge?  

Da regjeringen foreslo endringer i pleiepengeordningen skapte det frykt og utrygghet hos familier 
med alvorlig syke barn. Sammen med 4 andre mødre startet Bettina Lindgren en aksjon for å 
forbedre pleiepengeordningen. De kaller seg Løvemammaene.  

Sammen med Løvemammaene fikk vi flertall på Stortinget for endringer som vil hjelpe mange 
familier. Sammen med Løvemammaene kjemper vi videre for rettferdighet. 

Erna Solberg sa i sin tale på Høyres landsmøte at hennes prosjekt har lykkes.  

Jeg kan oppsummere Erna Solbergs politiske karriere i to setninger.  

Hun skrev en bok som het mennesker, ikke milliarder.  

Og så gjorde hun det motsatte.  

 



Flertallet i Norge er ikke avhengig av arbeidsavklaringspenger eller bostøtte. Men hvem som helst av 
oss kan trenge det i morgen. Sikkerhetsnettet rakner under vekten av skattekuttene til de rike. Vi skal 
sy det sammen igjen.  

Og Bettina? Hun er ordførerkandidat for SV i Sola til høsten. 

- 

Ulikhetsdebatten er ubehagelig for høyresiden.  

Derfor vil de heller snakke om innvandrerne. Tenk så praktisk – å finne noen med lite makt og rikdom 
som kan få skylden for at ulikheten i makt og rikdom øker.  

En integreringspolitikk som virker og kamp mot ulikhet er to sider av samme sak.  

At alle lærer å skrive og lese godt norsk. 

At alle kan få et fagbrev eller andre kvalifikasjoner til arbeid. 

At ikke en eneste bydel eller nabolag overlates til fattigdom og isolasjon. 

At kvinner har de samme mulighetene som menn, at ingen i Norge holdes nede av kultur, religion 
eller tradisjon. 

At ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Økt barnetrygd er jo like viktig selv om mange av de fattige 
familiene har minoritetsbakgrunn. Hvert eneste barn i dette landet er vårt barn, ingen nordmann er 
andreklasses norsk. 

- 

At alle nordmenn er representert i demokratiet vårt. Jeg er utrolig stolt av våre SV-kandidater med 
minoritetsbakgrunn ved valget i høst. En av dem er faktisk ordførerkandidat her i Ullensaker. 
Mahmoud Ahmad. Og hans plan er å ta fra Fremskrittspartiet makten i denne kommunen. 

 

Og så trengs mobilisering mot det som rammer bare noen blant oss: rasismen. Ordet vi nesten ikke 
får si i Norge mer, fordi det alltid kommer en eller annen lett krenkbar figur for å sette PK-stempelet i 
pannen på den som tør å snakke om det. 

Det er på tide å avblåse kulturkrigen. De viktigste forskjellene i dette landet er ikke de som handler 
om tro og bakgrunn, men de som handler om makt og rikdom. 

 

Vi lar oss ikke presse til å tie stille om flyktningkrisen heller. Regjeringen gjemmer seg bak EU sine 
stengte grenser. Vi krever at Norge lytter til FN sin bønn om å ta mer ansvar i en urolig verden. Vårt 
samfunn må bygges på solidaritet med hverandre, og andre.  

- 

Det femte vi må gjøre for å redusere forskjellene er å styrke velferden. 

I dette lokalvalget vil kampen om velferden stå som den viktigste fordelingssaken.  



Vi satser på mennesker, ikke markeder. Mennesker som Christina Beck-Jørgensen. Etter ti år som 
hjelpepleier fikk hun endelig økt stillingen sin. Fra 16,9 til 21 prosent.  På den måten kan Christina nå 
full stilling om cirka 800 år.  

- 

I dag er over halvparten av stillingene i kommunesektoren deltid. Det betyr utrygghet. For 
arbeidsfolk - først når neste vaktliste kommer vet du hvilke helger du får være med barna og om 
regningene kan betales denne måneden. Og for de som trenger velferden - eldre og barn som får 
stadig nye ansikter å forholde seg til. Selvfølgelig vil mindre gjennomtrekk gi bedre tjenester. 

Til høsten bør det ikke velges en eneste ordfører som ikke vil ta et oppgjør med deltidskulturen i sin 
kommune!  

Og Christina? Hun stiller til valg for SV i Elverum.  

- 

Barnehager skal drive med pedagogikk, ikke butikk. Sykehjem skal gi stor omsorg, ikke stor 
omsetning. Barnevernet er barna sin tjeneste, det skal ikke handle om fortjeneste. 

Hver eneste skattekrone som er betalt inn til velferd skal gå til velferd, ikke en eneste krone til 
internasjonale oppkjøpsfond og formuer for de få.  
 

På Høyres landsmøte erklærte Erna Solberg at veksten til venstresiden er farlig, og må møtes med 
«verdikamp». Når hun skulle nevne hva denne verdikampen bestod i var det første hun tok opp at 
konkurranseutsettingen måtte fortsette. Velferdsprofitt til de få er altså Høyres viktigste verdi når de 
skal stoppe vår vekst! Vi er SÅÅÅ klar for den verdikampen.  

La oss stoppe all privatisering i kommunene våre og innføre et nasjonalt forbud mot profitt på 
grunnleggende velferd!  

- 

Seksåringer er fulle av lyst til å lære. Du kan se gløden i øynene deres den første skoledagen. Etter 
hvert som årene går slukker den i altfor mange.  

Hvorfor er det sånn? 

Er en skole hvor alle barn kan lære, lykkes og trives en utopi? Jeg tror ikke det. 

- 

Det er mulig å skape en skole som passer for han lille seksåringen som er fryktelig nysgjerrig, men 
ikke så flink til å sitte stille. En som passer for hun åtteåringen som mister konsentrasjonen tidlig hver 
dag fordi hun ikke har spist. En som passer for han tiåringen som elsker å bygge ting, men hater å 
stirre på en tavle. En som passer for hun fjortenåringen som sjelden får hjelp med leksene fordi 
mamma er mye borte på jobb eller pappa ikke snakker så godt norsk. 

Det er mulig å skape en sånn skole med vårt forslag til ny skoledag, det vi kaller heldagsskolen – en 
mer praktisk og variert skoledag. 

Mer tid til praktiske fag, mer fysisk aktivitet, mer fri lek, gratis mat til alle og leksene inn i skoledagen 
med lærer til stede. Det er framtidsskolen! 



 

Vet dere hva det verste ordet jeg vet er? Læringstrykk. Det er et ord Høyre-folk elsker, og det viser 
hva slags forfeilet syn på kunnskap de har. Kunnskap er ikke noe du kan trykke i trynet på barn, eller 
stappe inn gjennom ørene deres.  

Vår skole kjennetegnes av et annet ord: læringslyst.  

Det går an å skape en skole hvor gnisten ikke slukkes hos et eneste barn.  

- 

Den nye skoledagen kan kommunene begynne å skape. Marianne, Inga Marte og Oslo SV har 
gjennomført en liten revolusjon med gratis aktivitetsskole – altså SFO - på skoler over hele byen. Før 
var det et klasseskille mellom barn med foreldre som hadde råd til å ha dem på aktivitetskolen, og de 
som måtte gå hjem. Nå får alle være med. 

Med Marianne Borgen som ordfører har Oslo, vår mest klassedelte by, blitt en kommune som tar opp 
kampen mot den økende ulikheten.    

- 

Gratis AKS i Oslo er finansiert med en eiendomsskatt. En eiendomsskatt som mange av de rikeste og 
mektigste i landet, med adresse på beste vestkant, har gått til rettssak mot. De synes 
eiendomsskatten er urettferdig. Det er nemlig sånn at de med store villaer i Holmenkollåsen må 
betale mens folk med en 3-roms i Groruddalen slipper. Ingen skal si at landets rikeste ikke er opptatt 
av rettferdig fordeling!  

- 

Da jeg så listen over hvem som saksøker Oslo kommune trodde jeg først at det var gjestelisten til 
Christian Ringnes sin hagefest. Så tenkte jeg i mitt stille sinn at byrådet kommer til å vinne valget. 

Og Marianne Borgen? Hun skal gjenvelges som ordfører i Oslo! 

- 

Jeg ble starstruck her om dagen. Noe jeg skrev på Twitter ble nemlig likt av Greta Thunberg. 

- 

Forrige fredag var et vendepunkt, herfra vil klimaopprøret bare vokse og vokse. Til slutt vil ingen 
kunne overse det. Ungdommen har fått nok av de voksnes grenseløse tålmodighet. 

Hva sier Greta? 

Jeg vil ikke at dere skal være fulle av håp. Jeg vil at dere skal ha panikk. Jeg vil at dere skal føle frykten 
jeg føler hver dag. Og så vil jeg dere skal handle. Jeg vil dere skal handle som om huset vårt står i 
brann. 

- 

Ungdommen som ikke vil ha vårt håp, er vårt eneste håp. 
 
 



Hvordan møtes dette brølet om handling av dem som er satt til å styre norsk klimapolitikk? 
 
«Vi inviterer gjerne elevene til et møte», sa klimaminister Ola Elvestuen.  

Samme dag som regjeringen hans utlyste 90 nye letelisenser til oljedirektørene. 

Jan Tore Sanner fulgte opp. 

«Streik er en dårlig løsning», sa Sanner. «Skolen burde heller gripe denne muligheten til å diskutere 
med elevene i samfunnsfag»   

Den norske regjeringens beskjed til dem som vil redde verden er: Tilbake til samfunnsfagstimen. 

I samfunnsfagbøkene i framtiden kommer det til å være et langt kapittel om Greta Thunberg og 
ungdommen sitt klimaopprør. Og ikke ett ord om Jan Tore Sanner. 

- 

De fem varmeste årene noensinne målt har vært… de fem siste. Noe er veldig alvorlig galt.  

Skaden har i stor grad skjedd i en tid hvor menneskene har visst at utslipp av klimagasser ødelegger 
kloden. Halvparten av klimagassene som er sluppet ut til atmosfæren og nå varmer opp jorden er 
sluppet ut de siste 30 årene.  

Jeg tror Greta Thunberg kan vise seg å bli vår tids Rosa Parks. Hun som med sin sivile ulydighet viser 
noe alle egentlig har visst lenge, men som mange har skjøvet foran seg.  At endring er det eneste 
mulige.  

Akkurat som i kampen mot segregering, den gangen Rosa Parks satte seg i de hvite sin del av den 
bussen i Montgomery, virker det først nesten umulig å vinne. Fordi å vinne, betyr å frata noen 
privilegier de ikke vil gi slipp på.  

Jeg er møkk lei av de som sier at «vi er alle i samme båt» i klimadebatten. Vi er ikke det. Vi vil alle 
rammes knallhardt hvis klimaendringene får fortsette, mens bare noen få tjener store penger på å 
utsette handling mot krisen. 

Det er direktørene og de store aksjonærene i fossilselskapene, mot alle oss andre. Det er her du 
finner eliten i klimaspørsmålet, fossil-eliten. 

Denne måneden ble det lansert en rapport om lobbyvirksomhet som viser at de fem største 
oljeselskapene i verden bruker 1,7 milliarder kroner I ÅRET på å forsøke å kontrollere, hindre eller 
forsinke tiltak for å kutte klimagassutslipp.  

Markedet tvinger fram satsing på det som lønner seg på kort sikt, ikke det som er nødvendig på lang 
sikt. 

Derfor er klimapolitikk også sosial konflikt, en kamp om makt. Samme hvor mye vanlige folk ønsker 
endring er det noen få på toppen som har makt til å hindre forandring.  

Vi trenger en grønn politikk for de mange, ikke en grå for de få. 

- 

Det er også en annen grunn til at den økonomiske eliten ikke kan få bestemme over det grønne 
skiftet. Da blir det ikke rettferdig.  



Hvis ikke skiftet vi skal gjennom bygges på små forskjeller og sterke fellesskap blir det gule vester i 
stedet for grønn forandring.  

En plan for å få ned både utslippene og ulikheten vokser nå fram i mange land. Drevet fram av 
venstresiden. Den kalles Green New Deal.  

- 

Hvis klimaet hadde vært en bank hadde det vært reddet for lengst. I en finanskrise brukes enorme 
ressurser på å få banker og bedrifter i gang igjen.   

I en krig samles nasjonens beste hjerner for å forske fram teknologi som fører til seier. Da USA gikk 
inn i krigen i 1942 ga Roosevelt grei beskjed til lederne i bilindustrien, nå skulle det produseres fly og 
panservogner. Hver eneste bilfabrikk tatt i bruk og resten av krigen ble det ikke bygget en eneste 
privatbil i USA.  

Klimakrisen er mer alvorlig enn en finanskrise, og en like eksistensiell trussel som en krig. Det er på 
tide vi behandler den på samme måte. 

- 

I flere europeiske land er våre samarbeidspartier i gang med å lage sine varianter av en Grønn ny 
deal. Det kan være nøkkelen til å bryte handlingslammelsen og løse begge de to store krisene i vår tid 
– klimakrisen og den økende ulikheten.  

Norge må være med. Vi trenger en plan som kan: 

Bygge landet grønt 

Bygge landet rettferdig 

Bygge hele landet 

- 

Før valget i 2021 skal vi legge fram vårt helhetlige forslag til en Grønn ny deal for Norge.  

Greta Thunberg har rett. Vi trenger ikke mer prat om håp. Nå skal vi gi ungdommen det svaret de 
fortjener - en plan for handling! 

-- 

Vi vestlendinger er vokst opp med oljeindustrien rundt oss. Et symbol på velstand og framgang. Jeg 
er stortingsrepresentanten til mange som går på arbeid i oljen hver dag. 

En Grønn ny deal skal skape trygghet, på Sotra og i Nordhordland, i Kristiansund og Stavanger, på 
Haugalandet og i Florø, for alle mennesker rundt om i Norge som har sine arbeidsplasser knyttet til 
oljen. Det er ikke de som skal betale prisen for å nå klimamålene. 

Norge skal være BÅDE fornybarsamfunn, velferdsstat og industrinasjon. 

Vi har fortsatt et valg: Enten gjør vi norsk økonomi mindre oljeavhengig gradvis, mens vi ennå har litt 
tid. Eller så skjer det raskt og brutalt når verden i panikk begynner å kutte utslipp noen år inn i 
framtiden. Det er da vi vil få massearbeidsløshet og industridød i Norge. Folkens: Å ta klimakrisen på 
alvor er ansvarlig økonomisk politikk! 

 



En Grønn ny deal betyr å bruke staten sine muskler til å bygge landet grønt. Til å elektrifisere kysten, 
bygge nye skip uten utslipp, skape nye markeder for industrien, pøse ressurser inn i forskning og 
utvikling, bygge ny og moderne infrastruktur. 

En Grønn ny deal betyr å sikre at gevinstene fra ressursene våre og den nye teknologien kommer 
hele folket til gode. 

En Grønn ny deal betyr å ta jorden og havet i bruk.  

Sånn bygger vi Norge grønt, og sånn bygger vi hele Norge.  

- 

Og så skal vi bygge Norge rettferdig.  

Vi skal ikke løse klimakrisen ved å sende regningen til vanlige folk og gevinsten til de på toppen. 

Av og til må vi bruke pris for å få vekk forurensing. Det kan være rushtidsavgift for å sikre frisk luft å 
puste i, eller økt CO2-avgift for å gjøre nullutslipp mer lønnsomt. Hvis det kombineres med skattekutt 
for de rike og større forskjeller har folk grunn til å bli sinte. Men det kan også kombineres med et helt 
annet prinsipp, det som er SVs prinsipp: at hver krone som tas inn i nye miljøavgifter skal tilbake til 
folket.  

Vi foreslår en folkebonus. En grønn folkebonus! 

Sånn kan vi gjøre klimapolitikken rettferdig og populær, også de gangene vi må gjøre det dyrere å 
forurense.  

Det er tre måter å gjennomføre en grønn folkebonus på, og jeg vil invitere partiet og bevegelsene 
rundt oss til debatt om hvilken som er best.  

Den første varianten av grønn folkebonus er å gjennomføre et grønt og rettferdig skatteskifte. Det vil 
si at folk med vanlige og lave inntekter får like mye eller mer i skattelette og at pensjonister og 
trygdede får like mye eller mer i økt inntekt som miljøavgiftene øker.  

Den andre varianten av grønn folkebonus er å innføre danske tilstander. I Danmark har de siden 2010 
hatt en ordning med det de kaller grønn sjekk. Alle med inntekt under en viss grense får en årlig 
utbetaling med kompensasjon for grønne avgifter. De som har minst skal altså gå i pluss. 

Den tredje varianten av grønn folkebonus er at hver krone som tas inn i nye klimaavgifter betales 
direkte tilbake til alle nordmenn – en lik sum i året til hver av oss. På den måten får de fleste tilbake 
igjen det de har betalt inn, og for de som klarer å leve mer klimavennlig er det penger å tjene.  

Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg mener er den beste løsningen. La oss begynne debatten om det 
her på landsmøtet. Det jeg er helt sikker på er at en grønn folkebonus er en viktig del av en Grønn ny 
deal.  

Når vi gjør den grønne omstillingen mer rettferdig gjør vi den mer realistisk.  

Vi skal bygge landet grønt. 

Vi skal bygge hele landet. 

Vi skal bygge landet rettferdig. 

 



Det er dette som er e norsk Grønn Ny deal. Litt Roosevelt, litt Gerhardsen, litt Greta Thunberg og null 
Siv Jensen.  

- 

I dag har jeg snakket om klima med vekt på alt vi sier JA til. Men det er fortsatt nødvendig å si noen 
rungende NEI.  

Det er allerede funnet mer kull, olje og gass enn det som kan brennes uten å utløse global katastrofe. 
Vi nøyer oss ikke med Lofoten, Vesterålen og Senja – vi sier: ingen nye oljefelt til fossilselskapene!  

Skal vi ha penger til å modernisere landet kan vi ikke binde opp milliardene i gammeldagse løsninger. 
Skrinlegg sløseprosjekter som fergefri E39 og monstermotorvei på E18 til Oslo! 

OG: Å dumpe 30 millioner tonn avfall i Repparfjorden og 250 millioner tonn stein og slam i 
Førdefjorden er IKKE miljøpolitikk. La fjordene leve! 

-  

Å løse klimakrisen innebærer å ta den like alvorlig som en krig. Det som kan ødelegge sjansen vår til å 
gjøre det er om alle ressursene i stedet GÅR til krig.  

I det Europa trenger å ruste seg mot sosial krise og klimakatastrofe vil Trump og Putin igjen gjøre 
kontinentet vårt til arena for en kald krig med atomopprustning.  

Igjen mobiliserer stormaktene mot hverandre. Vi vil et Norge som ikke dilter etter Washington, vi vil 
ha slutt på å delta i USA sine kriger i andre land, vi vil heller bygge et sterkt nasjonalt forsvar og jobbe 
for lavere spenning i det høye nord. 

- 

Tenk at Høyre og Arbeiderpartiet står sammen om å si nei til FN sitt atomvåpenforbud. De har satt 
Norge på feil side av historien.  

Jeg har tenkt en del på Finn i det siste. Finn Gustavsen. Han som ble valgt inn på Stortinget da 
Sosialistisk Folkeparti stilte liste for første gang i 1961 og var vår bevegelse sin første landskjente 
politiker. Han sa ja umiddelbart da en gjeng fra Sosialistisk Ungdom i Bergen inviterte ham over til 
årsmøte en gang midt på 90-tallet. Det ble det første av flere møter, og jeg fikk bli litt kjent med ham 
mot slutten av livet hans. 

- 

Før jul hadde jeg vært på fjelltur med familien, og på kjøreturen nedover E16 mot Oslo stoppet vi på 
noe som heter Bruktbua på Hjørnet, i Tollefsrud i Valdres. De har stoler og bord, og kopper og klær 
og haugevis med detektivromaner. Midt i den bokhyllen så jeg plutselig de to memoarbøkene til Finn 
– Rett på Sak og Kortene på bordet. 

Så i vinter har jeg lest dem, for første gang på mange år. Jeg har lest om 1.mai 1959. Den dagen kom 
ukeavisen Orientering, med Finn som redaktør, ut med et nummer som provoserte ledelsen i 
Arbeiderpartiet voldsomt. Prosessen som endte med at Finn og flere andre ble ekskludert fra 
Arbeiderpartiet kom snart i gang.  

Vet dere hva som stod på den forsiden? 

«Nei til atomvåpen. Ja til sosialisme».  



Det er seksti år siden i år, men det er jammen ikke alt som har forandret seg.  

Dette er arven vi har med oss. Vi er fortsatt mot atomvåpen. Og vi er fortsatt for sosialisme. 

I land etter land ser vi at den demokratiske sosialismen er tilbake som en positiv kraft for forandring.  

En Gallup-måling fra i fjor viser at 51% av unge amerikanere ser positivt på sosialisme, mens færre 
har et positivt syn på kapitalisme. I USA!  

Det er i en sånn tid regjeringen vår har funnet navn til seg selv. De kaller seg «den ikke-sosialistiske 
regjeringen».  

Det er ganske stusselig. De vet ikke hva de er, bare hva de IKKE er.  

I blant får jeg spørsmål fra folk på høyresiden om jeg kan nevne ett eneste land hvor sosialisme har 
fungert. Da flirer de selvsikkert, veldig sikre på at de har stilt et spørsmål jeg ikke kan svare på.  

Et land jeg tror du også har vært i, pleier jeg å svare da. Norge. 

Det vakreste med Norge er ikke fjorder og fjell, men små forskjeller og sterke fellesskap. Det er mer 
sosialisme i dette samfunnet enn i de fleste andre.  

SV har alltid stått for sosialisme på norsk. Vokst fram fra norsk virkelighet og norsk hverdag.  

Sosialisme er veien vi går mot det vi alltid har kjempet for, alltid har drømt om, alltid vil bevege oss 
mot:  

Et samfunn hvor makt og privilegier ikke samles på noen få hender, hvor kortsiktige markedskrefter 
ikke får herje med oss, hvor menneskene og naturen sine behov får styre.  

Et samfunn hvor alle kan reise seg i sin fulle lengde 

Sånn er vår sosialisme. For de mange, ikke for de få.   

Takk, godt landsmøte. 

 

 

 


