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Tid for forandring 1 

SV er en garantist for en ny politisk kurs. Vi skal få ned forskjellene og bekjempe 2 

miljøødeleggelsene, nasjonalt og globalt. SV vil felle dagens Høyre-regjering og jobbe for en 3 

ny kurs. Vårt mål er en radikal politisk forandring. SV er klar for å delta i en regjering med 4 

dette som mål og med en plattform for å få det til.  5 

Arbeidsfolk og de som har minst har betalt den høyeste prisen for langvarig økende ulikhet i 6 

makt og rikdom, pandemi og økonomisk krise. Høyre-regjeringa har lojalt stilt opp med 7 

skattekutt til landets rikeste, men sviktet arbeidsplasser og arbeidsløse.  8 

Miljøkrisa ødelegger livsgrunnlaget vårt, og vi merker allerede de alvorlige konsekvensene av 9 

klimaendringene og nedbygging av naturen. Vi har allerede ventet for lenge med å handle for 10 

å løse miljøkrisa, og det er naturen, folk, framtida og det globale sør som taper på det. Vi må 11 

legge om økonomien for å kutte nok utslipp, styre omstillinga fra fossile næringer og starte en 12 

storstilt satsning på grønne arbeidsplasser.  13 

En blind tro på markedet forsterker problemene vi står overfor. Markedskreftene øker 14 

forskjellene, sentraliserer makt og truer vårt felles livsgrunnlag. Et brudd med 15 

markedsstyringa er avgjørende for å snu denne utviklinga. 16 

I den kommende stortingsperioden er det avgjørende å bygge ei ny og felles framtid. Det er 17 

nå forskjellspolitikken må erstattes av sosial utjevning, full sysselsetting og utbygging av 18 

velferd. Det er i den kommende stortingsperioden det avgjøres om Norges klimamål kan nås 19 

og om vi lykkes med å omstille Norge. Det er nå vi må flytte makta nærmere folk, styrke 20 

distriktene og sikre mer demokrati. Det er nå vi kan få framskritt for likestilling og en mer 21 

rettferdig flyktningpolitikk.  22 

Ny politisk kurs 23 

SV jobber for et samarbeid mellom alle opposisjonspartiene på sentrum-venstresida for å 24 

sikre en ny politisk kurs og ei ny regjering. SV er klar til å delta i en ny regjering, men bare 25 

hvis vi får tilslutning fra andre partier til en kraftfull politikk for forandring i Norge.  26 

Hvis valget gir et nytt flertall, vil SV gå i forhandlinger med andre partier for å få dannet en slik 27 

regjering. Landsstyret vil vedta et mandat for slike forhandlinger etter valget. Et eventuelt 28 

forhandlingsresultat skal legges fram for partiorganisasjonen til beslutning, gjennom en 29 

uravstemning blant SVs medlemmer. Landsstyret vil fastsette nærmere bestemmelser for 30 

gjennomføringen av uravstemningen.  31 

SV kan samarbeide med både Ap, Sp, MDG og Rødt. SVs landsmøte oppfordrer disse 32 
partiene til å samles om en felles forpliktelse til å få valgt ei ny regjering i 2021. En 33 
sentrumsregjering med kun Ap og Sp, vil ikke kunne levere den forandringa som trengs og vil 34 
kunne gi høyresida makt og innflytelse i mange saker. Kun en rødgrønn regjering plassert på 35 
venstresida vil kunne sikre en ny politisk kurs. 36 
 37 
SV inviterer ikke bare partier, men folk, organisasjoner og bevegelser til en rødgrønn allianse. 38 

En allianse for arbeidsfolk som vil ha trygge jobber og alle som er tjent med velferd og 39 

fellesskap. Vi inviterer alle som frykter for naturens framtid, som lever av havet eller av jorda 40 

og hver dag ser miljøødeleggelsene rykke stadig nærmere. SV vil bygge en allianse for en ny 41 

politisk kurs som det store flertallet er tjent med. En politikk for de mange – ikke for de få. 42 
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