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Uttalelse fra SVs landsstyre 23. november 2019  
Rødgrønn samling 
Norge trenger en rødgrønn regjering, og en politikk for forandring og optimisme. Sosialistisk Venstrepartis 
landsstyre oppfordrer alle opposisjonspartiene på Stortinget til å samles om en felles forpliktelse til å etablere en 
ny regjering i 2021, og en felles politisk plattform for et nytt, rødgrønt flertall i norsk politikk. : 
 
Stortingsvalget i 2021 blir et avgjørende veivalg for Norge. Den folkelige misnøyen med Høyre-regjeringen er 
svært stor. Regjeringens politikk for økt ulikhet i makt og rikdom, mer sentralisering og mangel på handling for 
klimaet er dypt upopulær.  
 
Ved valget skal landet vårt velge retning i en tid preget av stort alvor. Kommende stortingsperiode blir helt 
avgjørende for om de norske klimamålene kan nås. Grunnlaget for et rettferdig, grønt skifte i norsk økonomi må 
på plass før tiden renner ut. Det trengs politisk handlekraft for å beskytte det beste ved det norske samfunnet, 
små forskjeller og sterke fellesskap. Vi må gjenreise en politikk for likestilling og et ryddig arbeidsliv, og gi landet 
en regjering uten høyrepopulister.  
 
De fem rødgrønne opposisjonspartiene må ta felles ansvar for å gi landet en slik regjering. Ved et rødgrønt 
flertall må valgresultat og forhandlinger om politikk avgjøre hvem som deltar i regjeringen. Å få en ny regjering 
på plass, og sørge for at den leverer den forandring som trengs, må imidlertid være en felles forpliktelse for alle 
fem.  
 
SV er derfor klar til å samarbeide med alle de andre opposisjonspartiene om en allianse for å få til dette. SVs 
landsstyre oppfordrer Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å åpne for det samme. SV oppfordrer Rødt til å gå 
tydelig inn for forpliktende samarbeid. SV oppfordrer Miljøpartiet de grønne om å velge side, og forplikte seg til 
å være med på å ta fra høyresiden makten.  
 
En ny regjering gir bare den forandringen som trengs hvis det også blir enighet om en ny politikk. Det må utvikles 
politiske løsninger for å få til en grønn og rettferdig omstilling av norsk økonomi, en reell reduksjon i sosial 
ulikhet og stopp i sentraliserings- og markedspresset i både næringsliv og offentlig sektor. SV går derfor inn for 
forhandlinger om en felles politisk plattform mellom de fem partiene før valget i 2021. I en slik plattform kan 
partiene samle seg om noen viktige forslag for handling og forandring.  
 
Omfanget av en slik plattform må diskuteres nærmere mellom partiene, og den vil ikke erstatte partienes egne 
programmer eller behovet for forhandlinger også etter valget. Forhandlingene om en slik plattform må være 
åpen for samtlige fem partier, ettersom det bare er slik vi kan være trygge på at det er flertall for forslagene hvis 
opposisjonen vinner valget.  
 
En rødgrønn samling om ny regjering og felles politikk vil skape optimisme og begeistring blant svært mange. 
Organisasjoner, bevegelser og mennesker som er kritiske til kursen til dagens regjering inviteres med i en bred 
debatt og mobilisering for en ny politikk for Norge. Å skape dette alternativet er den brede opposisjonens felles 
ansvar og felles mulighet. 


