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U5: Kamp mot dyrtida 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F01 Sosialistisk Ungdom Legge til 19 "I tillegg må studiestøtta løftes til over fattigdomsgrensa. " 
F02 Mari S Hansen Legge til 19 "Vi må også se på inntektsreglene på trygdeytelsene som inntektsgrenser på barnetillegg, slik 

at de som har en restarbeidsevne kan jobbe uten å være redd for å bli straffet med urimelige 
tilbakebetalinger. " 

 

U8: Studie- og utdanningssentrene – en joker i distriktssatsingen 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F03 Lørenskog SV Stryke 11-12 
 

F04 Lørenskog SV Legge til 27 Etter "...på en god måte":  "Det er et stort problem at universiteter og høgskoler mangler 
insentiver for å satse på desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. Resultatene 
institusjonene oppnår på disse feltene har lite eller ingenting å si for finansieringen deres. Det 
finnes ikke alltid ferdige studietilbud som fyller behovet, kravet til antall" 

F05 Lørenskog SV Endre 41-43 Setningen som starter med "SV vil..." endres til "SV vil at utdannings- og studiesentrene skal 
eies av fylkeskommunene og sikres stabil finansiering over statsbudsjettet. " 

F06 Lørenskog SV Legge til 57 Etter "kunne kombinere jobb og studier.":  "Studiesentrene må i tillegg til å tilby fysiske 
undervisningslokaler også ha god oversikt over og legge til rette for at digitale og/eller 
samlingsbaserte tilbud kan gjennomføres ved sentrene." 

F07 Lørenskog SV Legge til 58 "En slik organisering vil styrke både fylkeskommunen, universitetssektoren og studiesentrene 
gjensidig med" 

F08 Lørenskog SV Stryke 57-58 Stryke setningen som starter med "Overgangen inn i universitetssektoren skal..." 
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U13: EØS-avtalen må utfordres – bruk handlingsrommet for å sikre nasjonal 
politisk kontroll med strømmen 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F09 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Endre 1-3 "Demokratisk kontroll over krafta." 

F10 Torunn Olsnes Endre 1-3 "Bruk handlingsrommet i EØS-avtalen til å sikre politisk kontroll med krafta" 
F11 Ingrid Fiskaa Legge til 5 Tillegg før første avsnitt: «Børs og marked har vist seg uegna til å styre strømpris og bruk av 

kraft. Med de to siste utenlandskablene har Norge blitt fysisk koblet på EU-markedet for strøm i 
så stor grad at vi også importerer de høye europeiske prisene. Dermed har sårbarheten i et 
markedsstyrt system vist seg til fulle. De skyhøye og ustabile strømprisene krever kraftigere 
grep enn strømstøtte, ikke minst av hensyn til kraftkrevende industri og annet næringsliv. 
Kjøpekraft skal ikke avgjøre tilgang på kraft, men behov og samfunnsnytte.»  

F12 EU/EØS-utvalget Legge til 5 Nytt første avsnitt: "Dagens norske kraftpolitikk preges av et sterkt misforhold mellom 
nasjonale politiske beslutninger på den ene siden og et stadig mer inngripende overnasjonalt 
rammeverk på den andre. Kraftproduksjon og nasjonal nettutvikling følger som regel av ulike 
lokale og nasjonale politiske vedtak, mens utenlandshandelen og prismekanismene i økende 
grad styres av EUs energimarked under håndheving fra EUs energibyrå ACER. 
Misforholdet er ikke bærekraftig, og må løses for at ny kraftutbygging skal kunne mobiliseres til 
utslippskutt og ny grønn industriutbygging etter samme grunnleggende premiss som vi har 
bygget det norske industrisamfunnet på: med krafta som en nasjonal strategisk ressurs under 
demokratisk kontroll - ikke som et spekulasjonsobjekt på internasjonale børser. Energiloven 
må endres til å sikre formålet, og vi kan ikke akseptere at EØS-regelverket står i veien for en 
slik politikk. " 
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F13 Astrid Kjelsnes Legge til 9 Nytt avsnitt:  
"Videre stiller nå fagbevegelsen nye krav om tiltak mot dyrtida. 20. april kommer det nye 
streiker og aksjoner for kamp mot uakseptable kostnader og for økte inntekter. Matprisene 
økte med 11,5 % i fjor. Fagbevegelsen har tatt opp kampen om å ta tilbake verktøya i 
verktøykassa.  For å få politisk styring over en prisgalopp, som bare vil føre til økte forskjeller. 
Det stilles ikke bare krav om strømpris krise det blåses bl.a nå støv av lov om pristiltak. Det 
stilles spørsmålstegn ved å styre renta gjennom stramme handlingsregler, som i praksis betyr 
at vi har akseptert at økonomien skal styres etter lav rente uansett konsekvenser for 
arbeidsledighet og folk sine lån. Hvis forskjellene ikke skal fortsette å øke må sosiale ytelser på 
minimum et av Forbruksforskningsinstituttet SIFO sine satser. Revidert nasjonalbudsjett må ha 
en helt annen sosial profil enn høstens budsjett." 

F14 Torunn Olsnes Stryke 10 "streikene og" 
F15 Torunn Olsnes Stryke 11-12 "...lytte til kravene fra egne rekker og fra fagbevegelsen. Vi rekker ut ei hand til regjeringa og 

ber dem..." 

F16 EU/EØS-utvalget Endre 16-17 "Rimelig kraft har vært, og skal fortsatt være, et av svært få norske konkurransefortrinn, og vil 
være helt avgjørende for å lykkes med overgangen til grønn industri." 

F17 Torunn Olsnes Stryke 18 "bor slik at de" 
F18 Torunn Olsnes Endre 22 Flytte tekst fra linje 24-25 til linje 22.: "Norge må ha full kontroll over kraftflyten i 

utenlandsforbindelsene" 

F19 Sosialistisk Ungdom Endre 25-26 "Det bør ikke etableres nye, rene eksportkabler." 
F20 Torunn Olsnes Legge til 26 Etter  etter "kabelforbindelser": "før slik kontroll over kraftflyten er etablert. " 
F21 EU/EØS-utvalget Legge til 27 "Ytterligere avståelse av nasjonal politisk styring til EU må avvises. SV sier nei til EUs 

energimarkedspakke 4." 

F22 EU/EØS-utvalget Endre 28-29 "Det må etablere et eget statlig salgsselskap - Statstrøm - som kortslutter markedsprisingen og 
overflødiggjør private salgsselskaper av strøm" 

F23 Sosialistisk Ungdom Endre 28-29 "Det må etableres et eget statlig salgsselskap - Statstrøm - som erstatter private 
salgsselskaper av strøm. " 

F24 Dagrun Agnes 
Vikesland 

Stryke 28-30 
 

F25 EU/EØS-utvalget Endre 32 "Det etableres et to-prissystem for strøm til husholdninger i Norge" 
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F26 Christian Haugen Stryke 32-33 "...luksusforbruk og overforbruk prises høyt, mens..." slik at det blir "Det etableres et 2-pris-
system for strøm i Norge, der grunnforbruket prises lavt" 

F27 Sosialistisk Ungdom Legge til 38 "Vi trenger mer fornybar energi når vi skal slutte med fossil energi og satse på grønn industri. 
Det skal bygges ut fornybar energi, særlig offshore vindkraft og solenergi. Det må også 
etterstrebes at solkraft særlig skal bygges ut i byer. " 

F28 Dagrun Agnes 
Vikesland 

Endre 39-41 "Med disse forslagene kan vi sikre norske forbrukere strømpriser å leve med og norske 
bedrifter vilkår de kan konkurrere, vokse og omstille seg under. " 

F29 Ingrid Fiskaa Legge til 42 Legg til «rettferdige» framfor «grønne» slik at det blir «det rettferdige grønne skiftet». 

F30 Ådne Naper, Grete 
Wold, Lars 
Haltbrekken, Knut 
Øygard, Kristian 
Takvam Kindt, Kari 
Elisabeth Kaski, 
Anne Lise Fredlund, 
Mona Berger, Eirik 
Faret Sakariassen, 
Øyvind Olsen, 
Sunniva Holmås 
Eidsvoll, Gunnell 
Sandanger, Magnus 
Delsett, Steinar 
Heldal, Olav Sannes 
Vika 

Endre Helhetlig 
endrings-
forslag 

"Få kontroll på strømprisene! 
 
Landsmøtet i SV krever at regjeringen får kontroll på strømprisene. Halvannet år med 
ekstraordinært høye strømpriser tærer på økonomien i familier og bedrifter. Strømprisene 
bidrar til dyrtid, høyere levekostnader, usikre arbeidsplasser og velferdskutt.  
 
Med mer uforutsigbart vær i Norge framover, og et Europa rammet av energikrise og dyrtid, er 
det nødvendig med ny politikk for å sikre forutsigbare strømpriser. 
 
SV krever derfor at: 
1. Prisene på norsk strøm må frikobles fra europeiske priser. Rimelig strøm er helt nødvendig 
for mange hundre tusen mennesker som bor slik at de ikke har alternativer til elektrisk 
oppvarming. Tilgang til rikelig og rimelig fornybar kraft er et nødvendig konkurransefortrinn for 
norsk industri, og er helt vesentlig for klimatiltak og for omstillingen til en grønnere produksjon. 
Samtidig må prisinga alltid innrettes slik at den stimulerer til energieffektivisering. 
  
2. Norge må ha full kontroll over vår del av kraftflyten i utenlandskablene. Vi må sikre 
mekanismer som gir tilstrekkelig politisk handlingsrom når det blir knapt med kraft, selv om det 
skulle utfordre EØS-avtalen. Samtidig er vi avhengig av gjensidig samarbeid med andre land 
slik at vi kan sikre import av kraft i tørrår og bistå i en tid med energikrise. Det må ikke 
etableres nye utenlandskabler ut fra dagens produksjonskapasitet. 
  
3. Det må etableres et eget statlig salgsselskap, Statstrøm, som gjør private 
strømsalgsselskaper overfløgide-. Forbrukerne må sikres forutsigbarhet og rimelige priser, og 
tilgang til gode fastprisavtaler for grunnforbruket. 
  
4. Det etableres et 2-pris-system for strøm i Norge, der luksusforbruk prises høyt, mens 
nødvendig grunnforbruk prises lavt. 
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5. Det iverksetter snarest et intensiv-program for ENØK-tiltak og energieffektivisering. Enovas 
mandat må endres slik at det omfatter energieffektivisering og moden teknologi. Målet er å 
realisere 20 twh gjennom energieffektivisering innen 2030. 
 
SV står klar til å forhandle med regjeringen for å sikre norske forbrukere strømpriser å leve 
med, og norske bedrifter vilkår de kan konkurrere, vokse og omstille seg under. Vi kan få 
nasjonal politisk kontroll over den viktigste innsatsfaktoren for det grønne skiftet – fornybar 
kraft i Norge." 

 

U15: Sex er mer enn samleie - vi krever bedre seksualitetsundervisning nå 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F31 Eira Garrido Endre 29-30 "En av fire jenter i Norge har opplevd voldtekt minst en gang i løpet av livet, halvparten før fylte 
18 år. " 

F32 Sosialistisk Ungdom Endre 29-32 Endre fra: "1 av 10 jenter blir utsatt for voldtekt i løpet av livet, halvparten før fylte 18 år. Da 
kan ikke unge gutter lære om sex fra porno som romantiserer voldtekt. Derfor er det viktig at vi 
har en seksualitetsundervisning som fungerer som en motvekt til pornoen, lærer unge hva et 
samtykke er og at kun et ja betyr ja. " 
 
Endre til: "28.februar 2023 kom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ut 
med en ny rapport om omfanget av vold og overgrep i den norske befolkning, som viser at en 
av fem kvinner oppgir å ha blitt voldtatt. Disse tallene viser en dyster utvikling, og at det fortsatt 
er en kultur vi må kjempe hardt mot. Da kan ikke unge gutter lære om sex fra porno som 
romantiserer voldtekt. Derfor er det viktig at vi har en seksualitetsundervisning som fungerer 
som en motvekt til pornoen, lærer unge hva et samtykke er og at kun et ja betyr ja. " 

F33 Vilde A Berg-Nilsen Endre Gjen-
takende 

Endre alle "1 av 10" til "1 av 5" 
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U25: Et sterkt offentlig helsevesen 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F34 Nina Stokke, Irmelin 
S Tjelflaat, Gunnel 
Mørk  

Endre 1-13 Det er ønskelig å bruke overskriften fra U14. 
Det er også et ønske om at redaksjonskomiteen baker inn linje 4 - 13 fra U14.  
Det er viktig for oss at det gjelder like mye kommunehelsetjeneste som sykehus.  

F35 Steinar Heldal Endre 8-9 Setning endres til: "Etter over 20 år med en organisering av sykehusene som 
bedriftsøkonomiske foretak, er situasjonen for den offentlige spesialisthelsetjenesten svært 
alvorlig." 

F36 Torunn Olsnes Endre 8-12 "Etter over 20 år med en organisering av vårt felles helsevesen som bedriftsøkonomiske 
foretak, er situasjonen et offentlig helsevesen der pasientene er kunder og der 
stykkprisfinansiering etter diagnoser har ført til nedlegging av lokalsykehus og sentralisering av 
tjenestetilbud for å holde budsjettene"  

F37 Steinar Heldal Legge til 9 Ny andre setning i avsnittet: "Situasjonen er like alvorlig i andre deler av vår helsetjeneste etter 
tiår med privatisering, markedstankegang og stramme offentlige helsebudsjetter, samtidig som 
eldrebølgen kommer for fullt".  

F38 Attia Mirza Mehmood Legge til 9-11 Legge til "og kvinnehelse" etter "...psykiatrien". 
F39 Nordland SVs Legge til 12 "Sykehusstruktur henger tett sammen med befolkningsstruktur. Endringer i sykehusstruktur er 

for viktig til at det kan overlates til et styre uten demokratisk forankring." 

F40 Steinar Heldal Legge til 16 "Og i kommunene står mange uten fastlege, og rekrutteringen til fastlegeyrket synker." 

F41 Nordland SV Legge til 17 "'I tett sammenheng med at helsetjenestene bygges ned foregår det en storstilt sentralisering 
fra et trygt pasientnært helsetilbud til større regionale enheter. I Nord-Norge ser vi allerede 
konturene av denne enorme sentraliseringen, med varslede kutt av tjenester på svært mange 
lokalsykehus. Dette frykter vi vil gjelde mange helseforetak/regioner. " 

F42 Torunn Olsnes Endre 18-21 "Har du penger kan du betale deg forbi køen i det offentlige helsevesenet. Nær 700.000 
voksne og 650.000 barn har tegnet privat helseforsikring. Silk er helsevesenet på vei til å bli en 
av de sterkeste forskjellsdriverne i Norge." 
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F43 Mali Steiro 
Tronsmoen 

Endre 23-27 Endre til: "En politikk der finansieringssystemet bidrar til at mange offentlige helsekroner går til 
private helseaktører, i kombinasjon med økende etterspørsel fra en kjøpesterk overklasse og 
øvre middelklasse, har ført til en raskt økende framvekst av et kommersielt privat helsemarked. 
I 2001 hadde vi ett privat sykehus i Norge. I 2021 var tallet 42. Dette private, kommersielle 
helsemarkedet tapper også det offentlige helsevesenet for helsepersonell, som er den 
ressursen det er størst knapphet på. Det trengs endrede finansieringssystemer og nytt lovverk 
for å sette en stopper for kommersialiseringen av helse." 

F44 Dagrun Agnes 
Vikesland 

Stryke 23-39 Stryke linje 23-25 t.o.m. setningen "I 2021 var tallet 42". Beholde resten av linje 25 samt 26-27.  
Stryke linje 29-39.  

F45 Torunn Olsnes Endre 25 "Et stadig voksende kommersielt privat helsemarked"  endres til "Kommersielle sykehus"  
F46 Torunn Olsnes Stryke 25 "også" 
F47 Torunn Olsnes Legge til 27 "Det tapper også helsetjenesten for pasienter som kan inkluderes i klinisk forskning og dermed 

bidra til bedre og mer effektiv behandling. " 

F48 Amund Røhr 
Heggelund 

Legge til 28 "'Ingen er tjent med en fastlegeordning i krise og utenfor politisk kontroll. At selvstendig 
næringsdrivende er bærebjelken for ivaretakelsen av kommunenes lovpålagte plikt til å sikre 
en fastlege til sine innbyggere skaper uforutsigbarhet og en lite robust tjeneste. 
Fastlegeordningen må være i kommunens kontroll for å løse krisen. " 

F49 Torunn Olsnes Legge til 34 "Samtidig må vi legge til rette for god bruk av fagfolk sin kompetanse ved hjelp av teknologi, 
forsking og innovasjon. Dette skjer ikke over natta og ikke uten ressurser til omstilling. Frem til 
denne fremtidsvisjonen er på plass, må vi derfor også sette av ressurser slik at helsearbeidere 
ikke må slite seg ut på jobb. I tillegg må samhandlingen mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten gjennomgås og sikres finansiering slik at når pasienter flyttes mellom 
nivåer, må dette skje på en måte som fungerer både for pasienten, sykehuset og 
kommunehelsetjenesten." 

F50 Marit Aklestad Legge til 35 Nytt avsnitt, henta frå U18: "Vi må styrke sykehusøkonomien gjennom bedre 
rammefinansiering. Faglige behov og vurdering av nødvendig beredskap må avgjøre 
tildelinger, ikke dagens kunstige markedstankegang. Nye store investeringer må finansieres 
direkte over statsbudsjettet, og ikke gå ut over sykehusenes daglige drift." 

F51 Nordland SV Legge til 35 "'Kvinnehelseutvalget som nylig la frem sin rapport, viet mye plass til fødsel - og 
barselomsorgen. "Utvalget ser også med stor bekymring på at stadig flere fødetilbud 
legges ned, og at dette skaper usikkerhet og 
utrygghet hos gravide i hele landet" Dette er en bekymring vi deler i SV og at dette vil skape 
utfordringer til bosetting og rekruttering i distriktene." 

F52 Torunn Olsnes Endre 39-40 "Flere kommer til å jobbe med helse fremover. SV vil sikre at disse jobber i vår felles, offentlige 
helsetjeneste som tjener alle innbyggere. " 
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F53 Amund Røhr 
Heggelund  

Legge til 40  "Offentlige helsetilbud må bygges opp slik at behovet for private tilbud reduseres kraftig, køene 
minsker og helsekronene brukes til å sikre helsetilbud for alle.  
Rehabilitering må være et reelt tilbud for pasienter.  Finansieringen må sikre rettighetene i 
praksis. " 

F54 Steinar Heldal Legge til 40 Nytt avsnitt: "Situasjonen i helsevesenet er mest alvorlig for behandlingskapasiteten, 
pasientsikkerheten og de ansatte. Men også den medisinske og helsefaglige forskningen 
møter utfordringer. Økt forskningsinnsats innen medisin og helse er nødvendig for å utvikle 
morgendagens sykdomsforståelse, diagnostikk, behandlingsmetoder, og vaksiner. Det er også 
et betydelig samfunnsøkonomisk potensiale gjennom at denne forskningen bidrar til nye, bedre 
og rimeligere behandlinger, legemidler og løsninger." 

F55 Mali Steiro 
Tronsmoen 

Legge til 41 Nytt bombepunkt (tillegg): 
"Stanse kommersialiseringen av helsesektoren" 

F56 Amund Røhr 
Heggelund 

Legge til 47 Nytt kulepunkt: "Trappe opp innsatsen for kommunalt ansatte fastleger " 

F57 Mari S Hansen Legge til 47 "'SV vil styrke lokalsjukehusa slik at små lokalsamfunn får forsvarleg helsehjelp. 
Lokalsjukehusa må vera opprusta til å fungera. Ein må sikra at operasjonar og inngrep som 
kan gjennomførast lokalt, vert det." 

F58 Kjersti Tommelstad Legge til 48 "'- styrke økonomien i de kommunale helsetjenestene: spesielt fastlegeordningen, økt 
grunnbemanning og eller bemanningsnorm, sikre lavtelskertilbud som Raskere psykisk 
helsehjelp og styrke skolehelsetjenesten. " 

F59 Steinar Heldal Legge til 48 Nytt kulepunkt: "Styrke den medisinske og helsefaglige forskningen" 
F60 Torunn Olsnes Endre Gjennom-

gående 
"kommersielt privat" endres til "privat, kommersielt" gjennomgående i teksten 
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F61 Marian Hussein Endre Helhetlig 
endrings-
forslag  

Et sterkt offentlig helsevesen   

En av de viktigste bærebjelkene i den norske velferdsstaten er et sterkt offentlig helsevesen. 
Folk skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den.   

Det er mer enn 20 år siden helseforetaksmodellen ble innført. I 2023 har vi hørt stadig nye 
historier om rystende hendelser i både kommunehelsetjenesten og i sykehusene. Vi har fått et 
system preget av mistillit til innbyggere og ansatte, der ansatte og pasienter forteller om 
uholdbare forhold. Antallet direktører vokser, samtidig som tilbud svekkes eller legges ned. 
Derfor vil SV ha en kraftig opprydning i helsevesenet vårt som sikrer mer og bedre behandling, 
og mindre unødvendig byråkrati. Vi må gå bort fra bedriftsorienterte tellekanter og over til tillit til 
fagfolk. Norge trenger en ny helsereform, der befolkningens behov er i sentrum.   

Ny helsereform   

Siden 2002 har sykehusene vært styrt etter en markedslogikk. Pasientene ble kunder, og 
stykkprisfinansiert diagnosesystemer danner grunnlag for inntjening i sykehusene. Ansatte i 
helse- og omsorgssektoren forteller om mange og strenge rapporteringskrav. Faglig integritet 
og tillit til helsepersonell sine vurderinger ble erstattet av detaljstyring. I dag bruker 
helsepersonell stadig mer av tiden som skulle gått til pasientbehandling til å fylle ut skjema. 
Mistilliten må endres med en tillitsreform. Velferden kan ikke bygges rundt modeller som skal 
skape et innbilt overskudd, velferdstjenestene skal bygges for å løse felles utfordringer i 
fellesskap.   

At sykehusene selv må spare for å få råd til å investere i nye bygg går ut over både 
driftsbudsjetter og kvaliteten på nye bygg. Resultatet ser vi nå i hele landet, der stadig flere 
helseregioner melder fra at de ikke har råd til å bygge planlagte og nødvendige sykehusbygg. 
Samtidig går kostnader til investering ut over nødvendig behandling.   

Beslutninger som før ble tatt politisk, er flyttet over til byråkratiet. Denne politiske 
ansvarsfraskrivelsen resulterer i et demokratisk underskudd. Vi ser at helseforetakene stadig 
vekk tar beslutninger basert på deres interne økonomiske budsjetter og som overkjører 
behovene til kommunene og befolkningen. Det manglende demokratiske sinnelaget til 
helseforetakene truer også den norske arbeidslivsmodellen der stadig flere helsepersonell 
forteller om manglende eller begrensede medvirkningsprosesser.   

Det må bli slutt på det manglende samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og de viktigste 
samarbeidspartnerne, kommune/primærhelsetjenesten når man skal planlegge tjenestetilbud. 
Planleggingen av helsetilbud kan ikke reduseres til helseforetakets behov, men er viktig 
forutsetning for landets beredskap, bosetting og utvikling av næringsliv.  
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SV mener vi trenger en helsereform der sykehusene styres etter en forvaltningsmodell med 
demokratisk styring, der drift og investering er skilt. Modellen med innsatsstyrt finansiering skal 
avvikles.   

Helsetilbud i hele landet   

Flere og flere kommuner melder om en fastlegekrise. Barselbrølet fra nybakte mødre i hele 
landet har pekt på behov for en mye tettere oppfølging. Brennpunkts dramatiske avsløringer 
om mangler i eldreomsorgen viste det pårørende i hele landet har kjent til lenge. Køene i 
psykisk helse øker, mens tilbudene svekkes. Vi legger ned rehabiliteringstilbud i en tid der en 

aldrende befolkning har økende behov for hverdagsrehabilitering hvis de skal kunne bo 
hjemme.   

Fortellingen er like over hele landet, og i hele landet hører vi også om kommuner og sykehus 
som sliter med å rekruttere ansatte, og som i stedet for å investere i helsetilbud må bruke 
millioner på innleie av vikarbyråtjenester for å i det hele tatt kunne tilby den omsorgen de skal. 
Dette er en trend som har styrket seg over flere år. Samtidig popper det opp stadig flere private 
tilbydere, både som kommersielle sykehus, helkommersielle allmennlegetilbud, private 
helseforsikringer og vikartjenester.   

Riksrevisjonen pekte i 2019 på at helseforetakene i liten grad hadde planer og tiltak for å 
beholde og rekruttere nødvendig personell. Flere helsepersonell som har sluttet i det offentlige 
helsevesenet forteller også at helseforetakenes stadig flere kontroll- og rapporteringskrav, som 
ikke er faglig fundert, har ført til at de søker seg andre jobber.  

I løpet av høyresidens tid i regjering ble det lagt til rette for en privatiseringsfest i helsevesenet. 
Den ser vi nå resultatet av, og det offentlige utarmes stadig mer. Selv om sittende regjering har 
tatt noen grep, går det for sakte. SV ønsker en tydeligere regulering av helprivat og 
kommersielle helsetilbydere.  

Det er nødvendig å skape et offentlig helsevesen der helsepersonell faktisk ønsker å jobbe. 
Det innebærer å sikre nødvendig finansiering, nødvendig grunnbemanning og gode 
turnusordninger.   

Vi kan ikke sammenligne det norske helsevesenet med land med begrenset velferdstilbud, og 
et arbeidsliv som er annerledes enn det norske. I helsepersonellkommisjonens rapport vises 
det ikke bare til at Norge mangler helsepersonell, men den bruker også en sammenligning 
med andre OECD-land som grunnlag for at vi skal fortsette med det, uten at rapporten tar 
hensyn til norske arbeidslivet, og den norske velferden. Hvis vi skal lykkes med å rekruttere og 
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beholde helsepersonell i framtiden finner vi løsningen i Norge, ikke ved å se til land med 
begrenset velferdstilbud.    

SV mener vi må sikre en stabil, og god finansiering, og arbeidsforhold som er basert på tillit og 
faglig utvikling. Vi må redusere bruken av dyre toppbyråkrater, og i stedet sikre nok ansatte og 
nok støtte og oppfølging i arbeidshverdagen.  

Fremtidens helsevesen:  

For å løse fremtiden helseutfordringer trenger vi mer samarbeid istedenfor sektortenkning der 
bøter til kommuner og pasienter har blitt sett på som løsning. Vi trenger mer samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Vi trenger mer samarbeid mellom 
helsevesenet og pasientene og deres pårørende. Vi trenger mer samarbeid mellom 
utdanningssektororen og helsevesenet, slik at vi utdanner og kurser riktige mennesker og gjør 
arbeidet i velferdstjenesten attraktivt, med de viktige faglige debattene. SV mener at vi løser de 
store utfordringene i fellesskap, med tillit og samarbeid. 

 
U26: Fornybar energi til landets største klimatiltak 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F62 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Endre 1-2 "Grønn industrikraft i 100 nye år" 

F63 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Endre 8-9 Endre første setning til «Norge har vært verdensledende i kraftkrevende industri siden Vemork 
kraftstasjon på Rjukan sto ferdig som verdens største kraftverk i 1911.» 

F64 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Legge til 10 Legg til: «og dersom den har tilgang til rimelig, fornybar kraft.» 

F65 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Legge til 12 Tillegg etter «fornybar kraft»: «, en tilgang som nå er sterkt trua av de høye strømprisene.» 

F66 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Endre 27 Erstatt «70 prosent» med «55 prosent».  
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F67 Birgit Oline Kjerstad Endre 36 -53 "Sammen med fastlandsindustrien må nå myndighetene legge realistiske planer for hvordan 
utslippene i fastlandsindustrien skal kuttes, og Stortinget må involveres i regjeringens 
strategier som har vesentlig betydning for statsbudsjettet, norsk arealforvaltning og samlet 
ressursbruk. Myndighetenes bidrag til elektrifiseringen av norsk industri, både 
fastlandsindustrien og olje og gassindustrien, må skje innenfor forutsigbare økonomiske 
rammer behandlet av Stortinget, og ut fra prinsippet i forvaltningsloven om at en sak skal være 
tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes. Omstillingen må skje innenfor Naturavtalen og 
Parisavtalens rammer, samt FNs konvensjon om menneskerettigheter. SV krever at utlippskutt 
og omstilling i fastlandsindustrien får større oppmerksomhet fra norske myndigheter framover, 
slik at utslippsmålene nås og vi unngår dramatiske klimaendringer. " 

F68 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Legge til 39 Legg til «rimelig, » før «fornybar» slik at det blir «tilgang til rimelig, fornybar energi.» 

F69 Beate Aasen Bøe Legge til 39 "'For å sikre tilgang på fornybar kraft må vi prioritere de tiltakene som har minst negativ effekt 
på natur, som energieffektivisering og solkraft på tak- og fasadearealer, parkeringsplasser og 
avsluttede deponier. Utbygging av fornybar kraft skal alltid ta hensyn til naturverdier, og de 
som bor i og bruker området fra før, som urbefolkning." 

F70 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Legge til 40 "'Industriens langsiktige kraftkontrakter er i ferd med å gå ut. Dersom nye avtaler skal 
forhandles fram i et marked med langt høyere priser enn tidligere, vil det ikke være mulig å 
skaffe industrien de kraftprisene de trenger for å opprettholde sitt internasjonale 
konkurransefortrinn. Derfor haster det å ta kontroll over prissettingen på strøm, ved å erstatte 
den importerte prisgaloppen via børs og marked med demokratisk styring." 

F71 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Legge til 40 "'I dag trues dessuten krafttilgangen for kraftkrevende industri av mangelen på prioritering av 
krafta. Førstemann til mølla-prinsippet gjør at alle som søker, og som har tilstrekkelig 
kjøpekraft, får tilgang til kraft uavhengig av samfunnsnytte og miljøpåvirkning. Elektrifisering av 
oljeindustrien med kraft fra land, store datasenter til ymse formål som for eksempel 
kryptovaluta, og andre svært kraftkrevende virksomheter som gir få arbeidsplasser, vil kunne 
skaffe seg forrang foran den høyproduktive industrien, true kraftbalansen og nettkapasiteten, 
og presse prisene ytterligere opp i dagens markedsbaserte system. Det er på høy tid å lage 
kriterier for krafttilgang slik at prosessindustrien ikke går tapende ut, og ny grønn industri ikke 
må stille bakerst i køen." 

F72 Amund Røhr 
Heggelund 

Stryke 42-43 Stryke "Det mangler derimot ikke på planer for å kutte oljeindustriens utslipp."  



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 25. ordinære landsmøte | 17.-19. mars 2023       13 

F73 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Endre 47 Erstatt setninga med: «Fastlandsindustrien fortjener like gode muligheter til utslippskutt og 
omstilling som olja, ettersom den både har lavere marginer og lengre tidshorisont. Da kan vi 
ikke tillate at oljeindustrien suger opp mer enn hele dagens norske kraftoverskudd til sine 
utslippskutt, men må kreve at den selv utvikler energi- og utslippsløsninger på industrielt og 
miljømessig bedre premisser enn kraft fra land, for eksempel gjennom utvikling av flytende 
havvind og offshore karbonfangstteknologi.» 

F74 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Endre 51-52 Erstatt «sikre fortgang i utbygging av fornybar energi og nettkapasitet til rene klimatiltak i 
eksisterende industri i Norge» med «sikre tilgang på rimelig, fornybar energi og tilstrekkelig 
nettkapasitet til eksisterende industri i Norge» 

F75 Astrid Kjelsnes og 
Ingrid Fiskaa 

Endre 52-53 Erstatt «og flere muligheter for industrien for å søke risikoavlastning ved utvikling og bruk av 
miljøteknologi» med «Vi trenger en aktiv stat for å sikre en rettferdig grønn omstilling, både 
gjennom krav til utslippskutt, direkte eierskap, støtteordninger, låne- og garantiordninger, og 
investeringsstøtte.» 

F76 Ådne Naper, Torgeir 
Fylkesnes, Kari 
Elisabeth Kaski, Lars 
Haltbrekken, Eirik 
Sakariassen, Freddy 
Andre Øvstegård, 
Christian Torset, 
Sara Bell 

Endre Helhetlig 
endrings-
forslag  

Grønn industri nå! 
 
Fastlandsindustrien og olje og gassproduksjonen står samlet sett for over halvparten av 
Norges totale utslipp. Skal vi overholde Norges klimaforpliktelser, er vi avhengig av store 
utslippskutt i industrien. Samtidig er norsk økonomi i dag altfor avhengig av olje og 
gassproduksjon. Det er svært sårbart når etterspørselen etter fossil energi på sikt er ventet å 
falle dramatisk, samtidig som fossil energi nettopp er årsaken til klimakrisa. For å hindre 
industridød og tap av arbeidsplasser i Norge, er det derfor nødvendig med et rettferdig grønt 
skifte.  
 
Våre viktigste handelspartnere vil etterspørre stadig grønnere løsninger, og i mindre grad 
godta fossile utslipp. USA har nettopp vedtatt Inflation Reduction Act (IRA) som trolig er 
verdenshistoriens største satsing på grønn omstilling. EU har akselerert omstillingen, og 
varslet enda kraftigere satsing i lys av USAs initiativ. Det er gode nyheter for klima, men gjør at 
behovet for en storstilt omstilling av norsk økonomi enda større.  
 
Heldigvis har Norge gode forutsetninger. Vi har vært verdensledende i kraftkrevende industri 
siden Norsk Hydro bygde Vemork på Rjukan i 1911, og vi har en leverandørindustri som kan 
omstilles til nye grønne markeder. Men det kommer ikke av seg selv. Vi kan ikke være passive 
og tro at markedskreftene vil gjøre jobben. Det vil være katastrofalt for både arbeidsplasser og 
klima. 
 
Skal vi ta opp den internasjonale konkurransen for grønn industri, trenger vi flere og sterkere 
virkemidler for å sikre klimatiltak i fastlandsindustrien og å legge til rette for nye 
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industrietableringer uten fossile utslipp. Vi trenger en aktiv stat, både gjennom krav til 
utslippskutt, direkte eierskap, støtteordninger, låne og garantiordninger, og investeringsstøtte. 
 
All innsats og virkemidler må settes inn på å vri norsk økonomi, fra avhengighet og prioritering 
av olje og gass-produksjon til grønn næring, industri og bærekraft. Kompetansen som har blitt 
bygget opp gjennom mange år med investeringer i fossil energi-produksjon må nå vris til nye 
grønne industrimuligheter. SV mener Norge må spesielt bygge industri rundt flytende havvind, 
grønne maritime industri, hydrogen- og ammoniakkproduksjon, batteriproduksjon, bioindustri 
og karbonfangst - bruk og lagring. Målrettet nasjonal satsing på næringer i brytningstid har 
alltid vært Norges fortrinn, og det må bli det også denne gangen. 
 
Vårt viktigste konkurransefortrinn har alltid ligget i tilgangen til rimelig og rikelig fornybar kraft. 
For å opprettholde dette fortrinnet må vi sikre nok kraft og nett til de største klimatiltakene.  
 
Utslippene fra fastlandsindustrien kommer fra relativt få industriområder i Norge, som for 
eksempel Grenland i Telemark, Sauda og Karmøy i Rogaland, Sunndal i Møre og Romsdal, 
Årdal Husnes, Tyssedal og Høyanger i Vestland, Øra i Østfold, Finnfjorden i Troms og 
Mosjøen og Mo i Nordland. Skal vi sikre arbeidsplassene og nå klimamålene våre må vi 
prioritere omstilling av disse områdene nå.  
 
Omstillingen må være rettferdig, bidra til fordeling og styrke norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi 
må stille krav til at industriutviklingen skal få lokale ringvirkninger når staten stiller opp. 
 
Denne nødvendige og store omstillingen vil kreve både kapital, strøm, kompetanse og 
arbeidskraft. Det vil være uansvarlig å ha en storstilt satsing på grønn industri samtidig med et 
høyt investeringsnivå i olje og gassproduksjon. Derfor må rammevilkår for omstilling i 
industrien få forrang foran gunstige rammevilkår for profitt i olje- og gassproduksjon.  

 

U27: Styrk den offentlige tannhelsetenesten først! 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F77 Kathrine Steinvik Endre 5 fra "SV's" til "SVs"  
F78 Eira Garrido Endre 5-6 "SV har som mål at nødvendig tannbehandling blir likestilt med andre helsetjenester." 
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F79 Anne Lise Fredlund Endre 5-12 "SV vil likestille tannhelse med andre helsetjenester, og starten på tannhelsereformen er i 
gang! I 2022 fikk vi gjennomslag for at 21-22-åringene skal betale halv pris på tannbehandling i 
den offentlige tannhelsetjenesten, i 2023 er dette utvidet til å gjelde helt fram til kalenderåret 
man fyller 26. Samtidig er kapasiteten for tilrettelagt tannhelsetilbud for tortur- og 
overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (TOO) økt slik at ventetiden 
for å få behandling er redusert. Dette har gjort at den offentlige tannhelsetjenesten er tilført mer 
midler, og er en av de største utvidelsene av tannhelsetjenesten på flere tiår. " 

F80 Marit Aklestad Stryke 9-12   "Konkret betyr det for Vestland at i 2022 fikk 6375 21- og 22-åringane behandling til halv pris i 
den offentlige tannhelsetjenesten, og ventetiden for å få behandling for traumer og odontofobi 
er redusert med et halvt år." 

F81 Anne Lise Fredlund Endre 14-16 "Lov om tannhelsetjenesten er utdatert, og etter krav fra SV ble tannhelseutvalget satt ned i 
2022. Utvalget har et radikalt mandat, og skal blant annet: «utarbeide og vurdere forslag som 
kan skre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for 
egenandelstak. Dette innebærer å vurdere en økning av det offentlige ansvaret for 
tannhelsetjenester». SV ser fram til å få forslag på ulike alternativer for regulering av priser og 
innføring av nødvendige refusjonsordninger." 

F82 Anne Lise Fredlund Endre 18-26 "Den offentlige tannhelsetjenesten har over flere år vært underfinansiert og det er utfordrende 
å rekruttere personell til tannhelsetjenesten flere steder i landet. Dette er utfordringer som må 
adresseres selv om tannhelseutvalgets arbeid og anbefalinger ikke er klare enda. " 

F83 Marit Aklestad Legge til 25 Legge til "for SV" slik at setninga blir: "Derfor har det vært en helt bevisst strategi for SV å øke 
bevilgningene til den fylkeskommunale offentlige tannhelsetjenesten de siste to 
statsbudsjettene" 

F84 Anne Lise Fredlund Endre 28-39 "Det er særlig to grunner til at SV har prioritert å utvide tannhelsetilbudet til 21-26 åringene, en 
gruppe som i utgangspunktet har veldig god tannhelse fra før. For det første er det en 
aldersgruppe hvor mange har liten inntekt og mange slutter å gå regelmessig til 
tannbehandling fordi de ikke har råd. Utvidelsen er derfor et viktig helsebidrag til en gruppe 
med lave inntekter. 
 
For det andre er det et bidrag til å gi den offentlige tannhelsetjenesten en mer variert 
pasientgruppe. I dag har den offentlige tannhelsetjenesten ansvar for å gi et tilbud til barn og 
ungdom opp til og med 18-år, psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, grupper av 
eldre, langtidssyke eller uføre i institusjon eller hjemmesykepleie, ungdom som fyller 19 eller 
20 i behandlingsåret, ruspasienter og fengselsinnsatte. Ved å utvide pasientgruppen med i all 
hovedsak friske 21-26-pringer kan derfor også være et rekrutteringstiltak." 
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F85 Dagrun Agnes 
Vikesland 

Stryke 28-64 
 

F86 Nina Stokke Endre 35-38 "'I tillegg til barn og ungdom, har den offentlige tannhelsetjenesten ansvaret for psykisk 
utviklingshemmede, eldre, langtidssyke, uføre i institusjon og hjemmesykepleie og 
rusavhengige. Mange av de sykeste og mest ressurskrevende pasientene." 

F87 Anne Lise Fredlund Endre 41-64 "For SV er det vesentlig at de første hundre millionene, og etter hvert milliardene, til 
tannhelsereformen kommer i form av reelt bedre tannhelse hos folk, og ikke som profitt i 
velferd og senere i skatteparadis. Vi står nå ved et veivalg om hvilken retning 
tannhelsereformen skal ta. Og det er med kunnskap om barnehagereformens bakside hvor 
små familiebarnehager og ideelle barnehager ble kjøpt opp av barnehagekonsern med eiere 
som tok ut enorme midler i utbytte i mente vi nå tar til orde for en at tannhelsereformen først 
må handle om styrking av den offentlige tannhelsetjenesten." 

F88 Kristian Takvam 
Kindt 

Stryke 44-59 
 

F89 Marit Aklestad Endre 44-64 "Det er ikke vanskelig å pøse på med milliarder i en ny tannhelsereform, der vi betaler hele 
eller deler av regningen til den allerede svært privatiserte tannhelsetjenesten i Norge. Men det 
er ikke en slik reform vi trenger. Vi må sørge for at pengene går til å bygge ut den offentlige, 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og gjøre tannhelse til en del av folketrygda. Bare slik kan 
vi sikre at midlene kommer fellesskapet til gode, og ikke bare øker overskuddet i private 
tannklinikker.  " 

F90 Anne Lise Fredlund Endre 66-77 "'SV har starta arbeidet med en etterlengtet tannhelsereform. En kraftig utvidelse av 
velferdsstaten hvor lommeboka ikke skal styre hva slags tannhelse hver enkelt av oss har. 
Tannhelsereformen må gjennomføres med klokskap og politisk styring. Den eneste og sikreste 
måten å hindre profitt i velferd og få mest tannhelse for pengene til oss alle er å styrke den 
offentlige tannhelsetjenesten.  
 
Sammen med et sterkt SV og rødgrønne flertall i høstens fylkestingsvalg kan vi sikre utbygging 
av nye tannklinikker i distriktene, styrke tannhelsetjenesten slik at dagens pasientgrupper får et 
enda bedre tannhelsetilbud og sørge for at penger til tannhelse går til tannbehandling og ikke 
overskudd i skatteparadis eller som formuer i private hender. " 

F91 Eira Garrido  Legge til 74 "høstens fylkestingsvalg skal vi sikre utbygging av nye offentlige tannklinikker i distriktet," 

F92 Kristian Takvam 
Kindt 

Endre 74 endre "distriktet" til "hele landet" 
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U31: NAV med mennesket i sentrum! 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F93 Lørenskog SV Legge til 18 "Med bakgrunn i dette mener SV at de lokale NAV-kontorene må få flere ansatte slik at hver 
veileder har ansvar for færre brukere. Videre bør Arbeids- og inkluderingsdepartementets 
bevilgning til arbeidsmarkedstiltak baseres på hvor mange som trenger hjelp for å komme i 
jobb, ikke hvor mange som er ledige. I dag reduseres NAV-kontorenes tiltaksbudsjetter når 
arbeidsmarkedet er godt, men det burde styrkes slik at flere får delta i tiltak og etterhvert 
konkurrere mot færre søkere om jobbene. Videre må den statlige og den kommunale delen av 
NAV-kontoret ha felles behandlingsansvar for brukerne og dele persondata der dette er 
nødvendig for å levere gode og 
hensiktsmessige tjenester." 

F94 Lørenskog SV Stryke 18-20 Stryke følgende:  
"styrkes betraktelig, blant annet ved at de ansatte gis kompetanseheving på 
saksbehandlingsprosesser hos statlige NAV-avdelinger. NAV-ansatte skal ha opplysningsplikt 
om brukernes rettigheter og plikter." 

 
U37: SV fordømmer Tyrkias brudd mot internasjonal rett og menneskerettigheter 
Forslags-
nummer 

Forslagsstiller Type forslag Linjenr Innkommet forslag 

F95 Internasjonalt utvalg Legge til 19 "Dette føyer seg inn i rekken av tilfeller hvor partier som i stor grad representerer kurdere har 
blitt tvangsnedstengt og er en del av regjeringspartiet AKPs nasjonalistiske politikk som går 
særlig på bekostning av etniske og religiøse minoriteter." 

F96 Sosialistisk Ungdom Legge til 21-22 Angrepene har særlig vært retta mot den kurdiske befolkningen. 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 25. ordinære landsmøte | 17.-19. mars 2023       18 

F97 Internasjonalt utvalg Legge til 31 Nytt avsnitt: "Erdogan endret politisk kurs i 2015 og har siden da ført en stadig mer 
høyrenasjonalistisk politikk for å sikre seg flertall. Denne konservative dreiningen har ført med 
seg en rekke konsekvenser, spesielt for allerede utsatte grupper i Tyrkia. Mellom 2016 og 
2018 var landet i unntakstilstand, som tilrettela for nedstengingen av en rekke uavhengige 
organisasjoner og institusjoner. Blant annet 1748 organisasjoner som representerte kvinner, 
LHBTQ+-miljøet, kurderne og andre etniske og religiøse minoriteter. I 2021 trakk Tyrkia seg fra 
Istanbul-konvensjonen, samtidig som myndighetene aktivt har motarbeidet forebygging og 
kartlegging av vold mot kvinner. Den siste tiden har Erdogan utnyttet Tyrkias NATO-
medlemskap og den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa til å forsøke å svekke 
vernet av menneskerettighetene internasjonalt." 

F98 Sosialistisk Ungdom Endre 37-39 Endre fra:" SV anerkjenner at Tyrkia har legitime sikkerhetsutfordringer og en rett til å forsvare 
seg selv 
og egen befolkning, men anser at de gjentatte angrepene og okkupasjonen av områder i 
Syria og Irak er fullstendig uproporsjonale tiltak som utgjør et klart brudd på folkeretten. " 
 
Endre til: "De gjentatte angrepene og okkupasjonen av områder i Syria og Irak er fullstendig 
uproporsjonale tiltak som utgjør et klart brudd på folkeretten." 

F99 Diane Berbain Endre 37-40 Erstattes med: "SV fordømmer de gjentatte angrepene og okkupasjonen av områder i Syria og 
Irak, som utgjør et klart brudd på folkeretten." 

F100 Amund Røhr 
Heggelund 

Legge til 41 "En skarp kritikk av Tyrkias menneskerettighetsbrudd står ikke i motsetning til å yte stor 
humanitær bistand nå til de jordskjelvrammede områdene. " 
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F101 Andreas Landmark 
og Per Gunnar 
Salomonsen  

Endre Helhetlig 
endrings-
forslag 

Situasjonen i Midtøsten – Tyrkias og Israels handlinger må fordømmes (overskrift) 
Tyrkia har beveget seg i en autoritær retning hvor ytringsfriheten og organisasjonsfriheten 
stadig blir innskrenket. Den tyrkiske regjering har brukt  
antiterrorlovgivning til å fengsle flere ledende journalister, menneskerettighetsforsvarere, og 
politiske motstandere. Det er en spesielt bekymringsfull utvikling i opptakten mot valget i mai 
2023.  
 
Ifølge Human Rights Watch har den tyrkiske regjeringen i 2022 fortsatt en kampanje for å 
kriminalisere det kurdiske opposisjonspartiet Peoples’ Democratic Party (HDP), som har 56 
seter i det tyrkiske parlamentet. En tiltale mot HDP tatt ut i landets konstitusjonelle domstol 
søker å bannlyse 451 politikere og partimedlemmer fra politisk aktivitet i 5 år. Videre 
beslaglegge partiets eiendeler noe som i praksis kan føre til en nedstengning av partiet like før 
valget. 
 
Tyrkia har de siste årene ført en aggressiv utenrikspolitikk med militære angrep og okkupasjon 
av områder i Syria og Irak som grenser til Tyrkia. Det er rapportert om pågående og 
omfattende menneskerettighetsbrudd mot sivilbefolkningen i områder kontrollert av Tyrkia.  
 
SV fordømmer de gjentatte bruddene mot internasjonal rett og menneskerettigheter begått av 
tyrkiske myndigheter både mot egen befolkning og mot sivilbefolkningen i naboland. 
 
SV er sterkt bekymret for den stadige innskrenkingen av ytringsfrihet og organisasjonsfrihet i 
landet, og SV fordømmer den systematiske forfølgelsen av journalister, 
menneskerettighetsforsvarere, og politiske motstandere i Tyrkia. 
SV krever at norske myndigheter: 
 
• Fordømmer tyrkiske myndigheters bruk av antiterrorlovgivning til å straffeforfølge og fengsle 
legitime politiske motstandere, journalister, og menneskerettighetsforkjempere. 
• Bruker diplomatiske og offentlige kanaler for å legge press på Tyrkia for å løslate politiske 
fanger, og for å forhindre en nedstengning av HDP. 
• Fordømmer de folkerettsstridige tyrkiske angrepene mot mål i Syria og Irak og de pågående 
menneskerettighetsbruddene mot sivilbefolkningen i områder i Syria og Irak kontrollert av 
Tyrkia 
 
I Israel og Palestina er situasjonen til det palestinske folket sterkt forverret gjennom økt 
trakassering, undertrykking og ulovlige Israelske bosetninger på palestinsk jord. 
 
Den israelske okkupasjonen har som hensikt å kolonisere palestinske områder gjennom 
systematisk, umenneskeliggjørende undertrykkelse og fordrivelse av palestinere.   
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Den ekstreme og ultranasjonalistiske israelske regjeringen har nå enkelte medlemmer som 
åpent oppfordrer til vold mot den palestinske sivilbefolkningen.  
 
I 2022 har bosettervolden økt med dramatiske 170 % og antall drepte palestinere er det 
høyeste på to tiår. Gazastripen har i 2022 vært utsatt, som først og fremst rammer 
sivilbefolkningen, som nå lever i sitt syttende år med en permanent og folkerettsstridig blokade. 
 
Situasjonen for den palestinske sivilbefolkningen forverres, mens verdenssamfunnet lar være 
gripe inn, slik man etter internasjonal lov og konvensjoner er forpliktet til,.  
 
Vilkårene for å forhandle frem en fredelig løsning avhenger av at verdenssamfunnet legger 
tilstrekkelig press på den israelske staten gjennom faktisk handling.  
 
SV vil kjempe for at Norge tar det første steget for å forsvare folkerettens legitimitet for det 
palestinske folkets rett til selvbestemmelse.  
 
SV vil arbeide for: 
• At Norge anerkjenner Palestina som egen stat 
• Å få på plass et nasjonalt lovverk som forbyr og sanksjonerer handel, samarbeid, innkjøp og 
investeringer i virksomheter, varer og tjenester involvert i de ulovlige israelske bosetningene. 
• Statens Pensjonsfond Utland og finansielle institusjoner må trekke sine investeringer ut fra 
selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av 
okkupasjonsøkonomien. 
• At Norge skal forplikte seg til å iverksette tiltak i nasjonale og internasjonale fora, som holder 
den israelske staten ansvarlig og innføre økonomiske sanksjoner dersom Israel fortsetter sitt 
apartheidregime i Palestina og i Israel. 
• At Norge må kreve at den ulovlige israelske okkupasjonen umiddelbart avsluttes 
• At Norge arbeider for at FN setter inn fredsbevarende styrker i de okkuperte palestinske 
områdene 
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