Et sosialistisk folkestyre
Kampen for rettferdighet og frihet for alle mennesker kan aldri avsluttes. Ingen
ideologi eller samfunnsform er et mål i seg selv. SV kjemper for et sosialistisk
samfunn fordi en ny samfunnsorganisering er nødvendig for å løse de store
oppgavene i vår tid og sikre alle mennesker frihet og like muligheter.
Et sosialistisk samfunn kan ikke utvikles på tegnebrettet, men må formes
gjennom folkelig deltakelse og politisk kamp. Et sosialistisk samfunn må
innebære at klasseskiller fjernes og at godene deles for å sikre økonomisk og
sosial likhet, at politikken demokratiseres for å fremme folks aktive deltakelse og
at ressursene eies og kontrolleres av de som arbeider eller av fellesskapet.
Selv om samfunnets rikdom skapes av vanlige mennesker gjennom arbeid, er
eiendom i kapitalistiske samfunn konsentrert i hendene på et mindretall. Den
skeive fordelingen av eiendom fører til ulikhet og klasseskiller. Skal godene deles
rettferdig, må arbeidslivet demokratiseres. SV ønsker en økonomi med
arbeidereie, samvirker og selvstendig næringsvirksomhet. Men demokrati i
arbeidslivet er likevel bare en forutsetning for rettferdighet. Også i en økonomi
dominert av demokratiske eierformer, vil økonomiske forskjeller måtte jevnes ut
av det offentlige.
En sosialistisk økonomi må sikre fellesskapet råderett over samfunnets viktigste
ressurser. En utvidet offentlig sektor stiller strenge krav til åpenhet, direkte
folkemakt og kontinuerlig kamp mot korrupsjon og maktmisbruk.
Et sosialistisk samfunn har behov for så vel sentral planlegging som
markedsmekanismer. Alle skal ha rett til å påvirke økonomien, og menneskers
behov skal styre produksjonen. Samfunnsmessig styring er nødvendig for å
ivareta hensynet til miljøet og rettferdig fordeling av samfunnets ressurser. På
en del områder er likevel et marked den beste måten å organisere forholdet
mellom konsumenter og produsenter. Utjevning av økonomiske forskjeller vil
gjøre at markedet i langt større grad vil reflektere ulike ønsker og behov, og ikke
først og fremst ulik kjøpekraft slik som i dag. Rettferdig fordeling er en
forutsetning for et velfungerende marked.

