Forandring er mulig
Vår sosialistiske overbevisning bygger på at alle mennesker er like mye verdt.
Klasseskiller kan erstattes av rettferdig fordeling og mer demokrati. Vår visjon er et
samfunn der ingen har makt til å utnytte andre mennesker og der hensynet til miljøet
settes foran profitt.
Vi mennesker er skapere av vår egen virkelighet. Vi påvirkes og formes av det
samfunnet vi lever i. Vi fødes inn i et samfunn som er fullt av normer og lover som er
blitt skapt av mennesker gjennom årtusener. Samfunnet endres stadig ettersom folk
påvirker det. Det gjør at folk gjennom sin bevissthet og sine aktive handlinger har
forutsetninger for å skape et likestilt og solidarisk samfunn.
Mennesket er i sin natur aktivt og produktivt. Det gjør at vi kan skape, men også løse,
store felles problemer som møter menneskeheten. SV arbeider for et samfunn som gir
alle muligheter til utvikling og deltakelse. Rettferdig fordeling og mangfold gir
forutsetninger for at mennesker kan leve på ulike måter og utvikle sine relasjoner og
skapende evner. SV arbeider for et samfunn der vi løser viktige oppgaver i fellesskap.
Mennesker har en unik evne til solidaritet og til å sette seg inn i andres opplevelser. SV
arbeider for et samfunn der vi ikke dømmes og rangeres etter kjønn, hudfarge, seksuell
legning eller størrelsen på lommeboka.. Det gjør at det er selvsagt for oss å kjempe på
lag med de gruppene i samfunnet som diskrimineres, undertrykkes og usynliggjøres.
SV skal arbeide for at barns rettigheter synliggjøres og konkretiseres i utviklingen av
det norske samfunnet.
Sterke allianser
For SV går arbeid i og utenfor folkevalgte organer hånd i hånd. Demokratiet utvides og
fungerer best når folk flest engasjeres i politisk arbeid og har direkte innflytelse på
politiske beslutninger. Folkelige demokratiske bevegelsers innflytelse på politikk er en
forutsetning for et velfungerende demokrati. Det er begrenset hva et sosialistisk parti
kan oppnå gjennom et parlamentarisk system alene.
Deltakende demokrati på ulike samfunnsområder er en bærebjelke i SVs strategi for økt
folkemakt.
SV deler mange mål med store folkelige bevegelser og vil styrke båndene til bevegelser
og organisasjoner. Internasjonalt vil vi være en del av brede sosiale bevegelser som
mobiliserer en motmakt mot globale konserner og politiske eliter. Nasjonalt er vi et
talerør inn i politikken for radikale folkelige bevegelser som vil trekke Norge mot
venstre.
SV er et feministisk parti, og en av våre viktigste allierte er derfor kvinnebevegelsen. Vi
har lenge stått sammen i kampen for kvinners rettigheter og like muligheter uavhengig
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av kjønn. Det å organisere seg er en forutsetning for å kunne drive effektiv kvinnekamp.
Det er kun når vi står sammen vi er sterke nok til å utfordre den skeive maktfordelingen
mellom kjønnene. SV må fortsette å samarbeide med kvinnebevegelsen og jobbe for å
styrke dens posisjon. Bare slik kan vi drive den feministiske kampen framover
Kapitalkreftenes viktigste organiserte motkraft i dag er fagbevegelsen. Den sitter på
maktmidler som kan utfordre kapitalkreftene, fordi den organiserer folk som gjennom
sitt arbeid skaper verdiene i samfunnet. SVs samarbeid med fagbevegelsen og SVs
politiske arbeid for å styrke fagbevegelsens posisjon i samfunnet er derfor avgjørende.
SV vil være en drivkraft for å bygge broer og kraftfulle allianser mellom fagbevegelsen
og andre sosiale bevegelser, både nasjonalt og internasjonalt.
Kampen for sosialisme må først og fremst drives gjennom en massiv folkelig
mobilisering, forankret i de sosiale gruppene som rammes når markedskreftene får styre
fritt. Et sosialistisk parti er aldri sterkere i folkevalgte organ enn den folkelige
mobiliseringen som skjer utenfor. Det er her vi henter vår styrke. Vi kjemper for et
folkestyre og for sosialisme nedenfra. Et sosialistisk folkestyre kan først bli en realitet
når folk selv er med på å forandre samfunnet. I kampen for sosialisme trengs ikke bare
et sosialistisk parti, men en folkebevegelse. SVs sjel ligger i sosialisme nedenfra.
Gjennom politisk oppslutning i valg vil SV bruke sin posisjon til å drive fram forandring.
På alle nivåer kan folkevalgte organer ha stor makt, og arbeidet med å stille til valg og
vinne flertall er nøkkelaktiviteten for et politisk parti. Ingen grunnleggende forandring i
sosialistisk retning er mulig uten å vinne flertall i folkevalgte organer.
SV vil bruke folkevalgte organer til å demokratisere økonomien og forvaltningen av våre
felles naturressurser gjennom offentlig eierskap, politiske reguleringer og folkevalgt
styring.
SV vil samarbeide med andre partier i folkevalgte organer for å få gjennomslag for vår
politikk. Posisjoner er aldri noe mål i seg selv. SV søker maktposisjoner når dette kan
dreie samfunnsutviklingen mot venstre. Nasjonalt vil vi søke regjeringsmakt og flertall i
Stortinget for en allianse som kan oppnå dette. Lokalt vil vi søke ulike samarbeid og
konstellasjoner basert på hva som kan gi størst uttelling for vår politikk i det enkelte
fylke og den enkelte kommune. SV vil internasjonalt, nasjonalt og lokalt samarbeide
med sosiale bevegelser og interesseorganisasjoner som kan bidra til å styrke vår
politiske gjennomslagskraft.
Vi styrer samfunnsutviklingen selv. Samfunnet er skapt av mennesker og kan endres av
mennesker. Sammen kan vi forandre verden og hverdagen til det bedre.
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