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For de mange – ikke for de få  
Ti valg for et mer rettferdig Norge – og ett for en mer rettferdig 
verden 
 
Vedtatt av SVs landsstyre 20. mars 2021.  

 
Norge står foran avgjørende veivalg. Ulikheten øker, fordi makt og penger samles hos 
færre enn før. Det truer det beste med Norge, små forskjeller og sterke fellesskap i hele 
landet. Klimakrisen og ødeleggelsen av natur truer hele framtida vår, fordi kortsiktig 
fortjeneste settes foran miljø.  
 
Pandemien har også vært en forskjellskrise. Folk med god råd har klart seg godt, mens 
lavtlønte arbeidsfolk, småbedrifter og de mest sårbare blant oss har betalt den høyeste 
prisen. En rettferdig krisepolitikk, som hindrer at pandemien følges av en varig økning i 
ulikhet og arbeidsløshet, er en avgjørende oppgave for et nytt flertall. En rettferdig 
krisepolitikk må også være grønn, miljøkrisa krever det, og framtidas arbeidsplasser er 
avhengig av det. Regjeringen har gjort Norge mer oljeavhengig under pandemien i stedet 
for å bruke muligheten til å gjennomføre tiltak som både kan bidra til grønn omstilling og 
økt sysselsetting. Vi vil ha sikre arbeidsplasser, mindre forskjeller og mindre utslipp. Derfor 
trenger vi en ny regjering. 
 
Det er klart vi kan få forskjellene og utslippene ned! Vi har større muligheter enn noen 
gang til å bygge et samfunn for alle, ikke bare de få på toppen. Et rettferdig Norge og et 
rettferdig grønt skifte er viktigst for SV ved stortingsvalget i 2021. Og et rettferdig Norge 
må være et solidarisk Norge, som bekjemper rasisme og diskriminering her hjemme og 
bidrar til fred og utjevning også i verden rundt oss.  
 
Vi går til valg på å gjøre noe med de to største utfordringene i vår tid: Miljøproblemene og 
den økende ulikheten. Under disse hovedsakene vil vi vise hvilke veivalg vi står overfor og 
hvordan vi kan skape et samfunn som ikke bare er mer miljøvennlig, men også et samfunn 
som tar vare på flere, som gir alle like muligheter. Et samfunn for de mange – ikke bare de 
få. 

Rettferdig Norge 
Vanlige folk først – Ikke mer til eliten 
Rettferdig skattesystem med mindre skatt på lave inntekter og økt skatt på høye inntekter, 
store formuer og stor arv. Det må lønne seg å jobbe og skape, ikke bare arve. Omfordele 
for å prioritere vanlige folk og felles velferd, ikke den økonomiske eliten. Bedre 
inntektssikring for fattige familier, minstepensjonister, studenter og folk som trenger sosiale 
ytelser. Reversere usosiale kutt som har rammet fattige og syke 

Faste og hele stillinger– Ikke løsarbeid og sosial dumping 
Styrke retten til faste og hele stillinger. Fremme det organiserte arbeidslivet blant annet 
gjennom økt skattefradrag på fagforeningskontingenten og et sterkere lovverk. 
Forpliktende planer for å redusere lønnsforskjeller i offentlig sektor og offentlig eide 
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virksomheter. Avskaffe bemanningsbransjen. Bekjempe sosial dumping og diskriminering. 
Reversere deregulering av blant annet jernbane og taxinæring. 

Mer til felles velferd – Ikke profitt og privatisering 
Innføre gratis SFO i hele landet, sikre en tannhelsereform og styrke kommuneøkonomien 
for å sikre nok penger til skole og helse. Med mer til felles velferd kan vi sikre tilstrekkelig 
bemanning i offentlig sektor. Gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor for å sikre at 
fagkunnskap blir anerkjent, partssamarbeidet utvides og at vår felles velferd ivaretas 
gjennom god styring og medbestemmelse. Markedslogikken skal ikke styre velferden. 
Vrake foretaksmodellen for sykehus. Stoppe kommersialisering og forby profitt på 
velferdstjenester som barnehager, barnevern og pleie og omsorg.  

Bolig for alle – Ikke spekulasjonsobjekt for noen få 
Ny sosial boligpolitikk med utbygging av ikke-kommersielle eie- og leieboliger, flere 
studentboliger, bostøtte til flere og en styrket Husbank til å utvikle boliger i bygd og by. 
Innføre en nasjonal boligplan som tar hensyn til boligbehovet i hele landet. Bruke 
skattesystemet til å hindre spekulasjon og holde boligprisene nede. Bygge opp offentlige 
tomte- og utbyggingsselskap for å drive fram boligutbygging med en sosial profil. 

Styrke kvinners rettigheter – Ikke likestilling i revers 
Styrke kvinners rettsikkerhet, innføre en samtykkelov i Norge og innføre fri rettshjelp i 
saker om likestilling, diskriminering og voldsoffererstatning. Det skal bli gratis å oppholde 
seg på krisesenter og det må innføres flere tiltak mot vold mot kvinner. Kvinners rett til å 
bestemme over egen kropp må styrkes og Høyre-regjeringens innskrenkninger i 
abortloven skal reverseres. Sikre et godt og desentralisert fødetilbud og styrke 
barselomsorgen. Kvinnehelse skal være et satsningsområde.  

Rettferdig grønt skifte 
Nå Norges klimamål – Ikke ny oljeleiting 
Kutte nok innenlands utslipp i perioden til at vi i 2025 er i rute til å nå de norske 
klimamålene for 2030. Det skal styres etter et forpliktende klimabudsjett. Ikke tildele flere 
leitelisenser på norsk sokkel, eller bygge ut nye felt. Subsidieringen av oljeselskapene må 
ta slutt. Øke CO2-avgiften, og sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder gjennom en 
grønn folkebonus 

Massiv grønn utbygging – Ikke arbeidsløshet 
Kutte utslipp, sikre arbeidsplasser og bygge hele landet gjennom massive investeringer i 
grønn teknologi, industri og energi. Vi skal velge satsinger ut fra hvor mye energi og 
arealer som kreves, og hvor mange arbeidsplasser og verdier som skapes. Sikre et 
rettferdig grønt skifte som reduserer både utslippene og forskjellene. 

Ta vare på naturen – Ikke ødelegge den.  
Nedbyggingen av norsk natur, matjord og strandsone og tapet av naturmangfold skal 
stanses gjennom mer vern og nei til naturødeleggende utbygginger. Prioritere opp 
jernbane, sjøtransport, kollektivtrafikk, sykkel, gange og trygge rassikre hverdagsveier. 
Prioritere ned nye motorveier.  
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Ta havet tilbake og jorda i bruk – Ikke legg ned lokalsamfunn 
Fisken skal komme kystsamfunnene til gode. Vi vil omfordele fiskekvoter fra hav til kyst, gi 
ungdom og kvinner muligheter, og sikre at nærhet til ressursene gir høstingsrett. Ta jorda 
tilbake i bruk, og gjøre det lønnsomt å drive mindre bruk, ikke bare store gårder. Vi vil øke 
selvforsyninga betraktelig. Sammen skal våre fornybare ressurser høstes, dyrkes og bli en 
sentral del av nye bio-næringer. 

Bygg hele landet – Ikke sentralisering 
Vi vil ha gode lokalsamfunn over hele landet. Det skal settes et nasjonalt mål om 
folketallsvekst i distriktene. Desentraliserte offentlige arbeidsplasser og gi bedre tilgang på 
helse- og utdanningstilbud. Dele opp tvangssammenslåtte fylker og kommuner som 
ønsker det. 

Rettferdig verden 
Tilslutte Norge FNs forbud mot atomvåpen, og si nei til økt amerikansk militær aktivitet i 
Norge. Stå fast på flyktningkonvensjonens forpliktelser og bygge politikken på solidaritet 
og medansvar. Øke antallet kvoteflyktninger. Sikre en solidarisk handels og 
utviklingspolitikk. Utrede alternativer til EØS-avtalen.  
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