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Endringsforslag til Sosialisme på norsk 

Dette dokumentet inneholder en rekke endringsforslag til komiteens foreslåtte prinsipprogram 

for SV: «Sosialisme på norsk». Vi som har skrevet forslagene ønsker at flest mulig 

medlemmer skriver seg på som forslagsstillere. Fristen for å melde fra til Ole Jørgen S. 

Abrahamsen som hvilke forslag du støtter er torsdag 1. desember klokken 15:00. Ole Jørgen 

kan nåes enten på Facebook eller E-postadressen oleabrahamsen@protonmail.com. Legg ved 

navn, hvilke forslag du støtter og hvilket organisasjonsledd du er tilknyttet. 

Forslag 1 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand) 

Gjennomgående endringsforslag: 

Endringsforslag som gjelder hele teksten: endre ordet «arbeidsgiver» til 

«arbeidskjøper» 

Begrunnelse: 

 

Forslag 2 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand) 

Linje 19-24 

Endringsforslag:  

Fra: Sosialisme på norsk kommer ikke fra en bok eller en teori, men fra dype trekk og 

praksiser i vår kultur og historie. Fellesskapstradisjonen ser vi i hverdagen, på 

arbeidsplassen, på dugnad for korpset eller velforeningen. Sosialisme på norsk er ikke 

en fremtidsutopi. Fellesskapstradisjonen har dype røtter i historien vår, kjempet frem 

av overbevisning om at utfordringer må løses sammen. Det er denne tradisjonen vi 

kommer fra, og som vi vil bygge samfunnet videre på. 

Til: Sosialisme på norsk er ingen framtidsutopi skissert ferdig i én bok, men bygger 

videre på arbeiderbevegelsens historie. Det finnes trekk av sosialisme i dagens 

samfunn, på arbeidsplassen, på dugnad for korpset eller velforeningen. Samtidig 

lever vi i et samfunn dominert av kapitalistiske strukturer som deler samfunnet opp 
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i to klasser; de som arbeider og de som eier. Arbeiderbevegelsens historie handler 

om en klassekamp for makt og innflytelse til de som arbeider. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 3 

Forslagsstillere: Alf Holmelid (Kristiansand) og Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) 

Linje 28 

Tilleggsforslag: 

Legg til: […] miljøbevegelsen. Vi bygger på arbeiderbevegelsens og fagbevegelsens 

klassekamp for fordeling og velferd. Vi […] 

Begrunnelse: 

 

Forslag 4 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) 

Linje 34-37 

Strykningsforslag: 

Stryk følgende tekst: Historisk har fellesskap vært det norske samfunns og den norske 

sosialismens viktigste strategi for overlevelse og realisering av muligheter. Sterke 

fellesskap, hvor ethvert menneske ses på som en ressurs, har vært nøkkelen til å lykkes 

i både små og store samfunn, i medvind som i motvind. 

Begrunnelse: Norge verken er eller har vært et sosialistisk land. Historien om Norge er ikke 

primært en historie om fellesskap. 

 

Forslag 5 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) 

Linje 49-54 
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Strykningsforslag: 

Stryk følgende tekst: I stedet har mange varianter av fellesskaplige ordninger preget 

bygd og samfunn, fra uformelle institusjoner som tok vare på de i lokalsamfunnet som 

trengte omsorg, til større prosjekter utført på dugnad. Fiskeriene og jord- og 

skogbruket omsatte produktene sine gjennom samvirkeorganisasjoner. I samenes 

tradisjonelle samfunnsorganisering sørget siida-systemet for fordeling av makt og 

ressurser, mens lokal etablering av kraftlag, boligbyggerlag og sparebanker var måter å 

løse felles utfordringer og gi muligheter. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 6 

Forslagsstillere: Hanna Jarstø Ervik (Oslo), Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf 

Holmelid (Kristiansand). 

Linje 63-64 

Endringsforslag: 

Fra: Fellesskapets viktigste oppgave er derfor å legge til rette for […] 

Til: Et av samfunnet viktigste oppgave er å legge til rett for […] 

Begrunnelse: Er ganske tautologisk når man leser med den neste setningen der det fremstår 

som av felleskap krever fellesskap. 

 

Forslag 7 

Forslagsstillere: Hanna Jarstø Ervik (Oslo), Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf 

Holmelid (Kristiansand). 

Linje 73-75 

Strykningsforslag: 
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Stryk følgende tekst: Til tross for en høyt utvikla teknologi og framveksten av store 

byer er menneskene i økologisk sammenheng fremdeles dyr, på talløse måter knyttet 

sammen til miljøet og naturen vi lever i og med. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 8 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Alf Holmelid (Kristiansand) og 

Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand) 

Linje 83-91 

Endringsforslag: 

Fra: Fellesskapet har alltid blitt utfordret av de som ønsker egen vinning på bekostning 

av andre. Sterke pengeinteresser og en nyliberal ideologi har styrt økonomien i retning 

av stadig mindre demokratisk kontroll. Etter flere tiår med nyliberale reformer rettet 

mot å krympe statens makt og deregulere markeder er vi i dag underlagt en form for 

kaoskapitalisme; nyliberalismen har effektivt fjernet barrierer for kapitalen, samtidig 

som den har drevet frem en økonomisk globalisering som de politiske institusjonene 

ikke har klart å holde følge med. Konsekvensen er en kompleks internasjonal økonomi 

som nasjonalstatene ikke har forutsetning for å styre, og en kapitalisme som i liten 

grad tøyles. Vi har fått en kaoskapitalisme som tjener stadig færre, men som rammer 

og ødelegger livene til desto flere. 

Til: Fellesskapet har alltid blitt utfordret av de som har interesse av egen vinning på 

bekostning av andre. Kapitalistisk markedsøkonomi står i motsetning til en økonomi 

lagt under demokratisk kontroll. De siste tiåra med hegemonisk nyliberal ideologi 

har lagt til rette for kapitalen og drevet fram en økonomisk globalisering som de 

demokratisk styrte institusjonene ikke har klart å følge med på. Konsekvensen er en 

kompleks internasjonal økonomi som nasjonalstatene ikke har forutsetning for å 

styre. Kapitalismens posisjon har blitt styrket og økonomien tjener nå stadig færre, 

samtidig som den ødelegger livene til desto flere. 

Begrunnelse: 
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Forslag 9 

Forslagsstillere: Hanna Jarstø Ervik (Oslo), Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf 

Holmelid (Kristiansand). 

Linje 109 

Endringsforslag: 

Fra: Daglig ødelegges økosystemer, og klimaet svekkes. 

Til: Unike økosystemer ødelegges og forringes dag for dag, samtidig som 

katastrofale og ukontrollerbare klimaendringer blir stadig mer sannsynlig. 

Begrunnelse: Upresist hva som menes med at «klimaet svekkes». 

Forslag 10 

Forslagsstillere: Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand) og Ole Jørgen S. Abrahamsen 

(Kristiansand) 

Linje 114-116 

Strykningsforslag: 

Stryk følgende tekst: I en sosialisme for vår tid sidestilles målet om sterke fellesskap 

med små forskjeller og stor grad av mangfold, med målet om sterke økosystemer med 

stort artsmangfold. Mennesket er ikke bare avhengig av naturen, vi er en del av den, 

og vi deler dens skjebne. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 11 

Forslagsstillere: Hanna Jarstø Ervik (Oslo) og Alf Holmelid (Kristiansand). 

Linje 119 

Strykningsforslag: 

Stryk følgende tekst: […] samle flokken […] 

Begrunnelse: Gir litt for mye "hyrde" visjoner 
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Forslag 12 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand). 

Linje 154 

Strykningsforslag: 

Stryk følgende tekst: , etnisiteter 

Begrunnelse: Ideen om at mennesker kan deles inn i ulike etnisiteter er sosial konstruert. 

Derfor burde det ikke anvendes i vår analyse, ettersom det innebærer en mening om at det 

eksisterer etniske skiller blant mennesker. 

Forslag 13 

Forslagsstillere: Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand). 

Linje 

Strykningsforslag: 

Stryk følgende tekst: På samme måte som at mangfold er en styrke i økologien, er det 

også det for mennesket. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 14 

Forslagsstillere: Hanna Jarstø Ervik (Oslo), Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand), Alf 

Holmelid (Kristiansand) og Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand). 

Linje 

Endringsforslag: 

Fra: Både lokale initiativer og nasjonale bevegelser har stått sentralt i byggingen av 

den norske modellen. 

Til: Både lokale initiativer og nasjonale bevegelser har stått sentralt i denne 

kampen. 
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Begrunnelse: Begrepet «den norske modellen» er problematisk. Det lager en historiefortelling 

om at den sosialdemokratiske samfunnsutviklinga som tidligere var i Norge var noe særskilt 

nasjonalt, dette stemmer ikke.  

 

Forslag 15 

Forslagsstillere: Hanna Jarstø Ervik (Oslo), Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Alf 

Holmelid (Kristiansand) og Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand). 

Linje 337-338 

Endringsforslag: 

Fra: Det skaper avmakt når en er avhengig av offentlig sektor, men ikke har mulighet 

til å orientere seg i tilbud eller ha innflytelse på det en mener er feil. 

Til: Det skaper avmakt når en er avhengig av offentlig sektor, men møter stengte 

dører og mistillit i et system der en har liten innflytelse på det en mener er feil . 

Begrunnelse: "Orientere seg i tilbud" er ikke en heldig formulering, fremstår som om dette 

er et marked med mange valg. 

 

Forslag 16 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand). 

Linje 410 

Endringsforslag: 

Fra: og etnisitet. 

Til: sosial- og kulturell bakgrunn. 

Begrunnelse: Ideen om at mennesker kan deles inn i ulike etnisiteter er sosial konstruert. 

Derfor burde det ikke anvendes i vår analyse, ettersom det innebærer en mening om at det 

eksisterer etniske skiller blant mennesker. Vi mener «Sosial- og kulturell bakgrunn» er et 

bedre og mer dekkende begrep for det som problematiseres her. 
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Forslag 17 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Alf Holmelid (Kristiansand) og 

Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 433-435 

Endringsforslag: 

Fra: Kapitalismens behov for uavbrutt vekst har skapt en sterk velstandsutvikling, men 

driver også fram større global og nasjonal ulikhet, en livstruende miljøkrise og 

systemtruende finanskriser. 

Til: Kapitalismens behov for uavbrutt vekst har skapt en sterk prdouktivitetsvekst, 

men driver også fram større global og nasjonal ulikhet, en livstruende miljøkrise og 

finanskriser. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 18 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand) 

Linje 437-442 

Endringsforslag: 

Fra: I den nyliberalistiske markedsøkonomien reguleres markedene til fordel for de 

største og mektigste aktørene. Vårt mål er markeder som bygger på prinsippet om 

rettferdig konkurranse og som er regulert for å ta vare på mennesker og miljø. 

Reguleringene må gjøre det umulig å tjene penger på å underbetale arbeidere og 

ødelegge miljøet. Vi vil styrke de aktørene i økonomien som vil bruke sin skaperevne 

og tiltakslyst til å løse de felles utfordringene vi står ovenfor. 

Til: Kapitalistisk markedsøkonomi er til fordel for de største og mektigste aktørene. 

Vårt mål er en økonomi bygget på prinsipper om rettferdig fordeling av makt og 

rikdom, som ikke går ut over naturens tåleevne. En økonomi som evner å løse de 

felles utfordringene vi står ovenfor. 

Begrunnelse: 



9 
 

 

Forslag 19 

Forslagsstillere: Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand), Alf Holmelid (Kristiansand) og 

Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 484-488 

Endringsforslag: 

Fra: Etter hvert som menneskenes grunnleggende materielle behov dekkes, bør en 

større del av samfunnets ressurser prioriteres til andre goder som øker livskvaliteten. 

Dette inkluderer kultur, idrett, reise og andre opplevelser, men også undervisning, 

helse og omsorg. Det betyr at en større andel av inntektene bør brukes på å forbedre 

velferdsgodene gjennom skatteinntektene. 

Til: Produksjonen av materielle goder er bare en side av økonomien. Å investere i 

mennesker, gjennom god utdanning, velfungerende helse- og omsorgstjenester og et 

velutviklet kulturliv som sikrer menneskers fysiske og psykiske helse er avgjørende 

for å sikre velstandsutvikling og gode liv. I Norge har vi i årtier lyktes godt med å 

løse velferdsoppgavene gjennom demokratisk styring av en sterk velferdsstat og 

kommuner med økonomisk handlefrihet. Markedstenkning i og underfinansiering av 

offentlig sektor må erstattes av tillit til de ansatte og et skattesystem som sikrer 

finansieringen av disse fellesskapsoppgavene. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 19 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Mali Steiro Tronsmoen 

(Kristiansand), Alf Holmelid (Kristiansand) og Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 492-498 

Endringsforslag: 

Fra: For å lykkes er vi nødt til å anerkjenne behovet for å ha andre mål for samfunn og individ 

enn vekst og materielt forbruk – gode livsbetingelser, økt fritid fremfor økt inntekt og et 

sirkulært forbruksmønster er eksempler på dette. Samtidig har vi en lang vei å gå for å nå 
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målet om å dekke menneskelige behov, og derfor må økonomisk omfordeling og en godt 

finansiert velferdsstat være en sentral del av den grønne omstillingen av økonomien. Skal det 

norske samfunnet kunne oppleves som et reelt fellesskap, må de økonomiske ulikhetene 

reduseres i stedet for å forsterkes. 

Til: For å lykkes er vi nødt til å skape en systemendring. Vi må skape en sosialistisk 

økonomi som ikke har vekst og økt materielt forbruk som grunnleggende insentiver for 

produksjon. Økonomien må legge til rette for gode livsbetingelser, sirkulært 

forbruksmønster, mindre ulikhet og økt fritid. Skal dette lykkes i vår tid, må sosialisme på 

norsk også innebære at en godt finansiert velferdsstat er en del av den grønne omstillingen. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 20 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) 

Linje 503-504 

Endringsforslag: 

Fra: Naturen er alt liv på jorden, også mennesket, og har en verdi som er uavhengig av dens 

nytte for mennesker. 

Til: Naturen er utgangspunktet for alt liv på jorden, vi har bare en klode. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 21 

Forslagsstillere: Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand), Alf Holmelid (Kristiansand) og 

Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 503-504 

Endringsforslag: 

Fra: Naturen er alt liv på jorden, også mennesket, og har en verdi som er uavhengig av dens 

nytte for mennesker. 
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Til: Naturen har en verdi som er uavhengig av dens nytte for mennesker. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 22 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Mali Steiro Tronsmoen 

(Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand). 

Linje 510-515 

Endringsforslag: 

Fra: Gjennom historien har menneskene over hele jordkloden tilpasset seg 

naturmangfoldet ved å skape tilsvarende varierte og komplekse samfunn. Denne 

kompleksiteten er en kvalitet som gjør naturen og samfunnet sterkere og mer 

livskraftig på alle nivåer. Kunnskapen fra slike samfunn om hvordan det er mulig å 

leve innenfor naturens tåleevne og høste bærekraftig av naturens ressurser er i dag 

viktig for beredskaps- og overlevingsevnen verden over, og for å leve gode liv nå og i 

framtiden. 

Til: I mange samfunn har menneskene klart å tillegge seg kunnskap om hvordan det 

er mulig å leve innenfor naturens tåleevne og høste bærekraftig av naturens 

ressurser. Dette er kunnskap og erfaring som trengs i den omstillingen som nå ligger 

foran oss. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 23 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand). 

Linje 528-529 

Endringsforslag: 

Fra: ved å svekke våre koblinger til den globale frihandelsøkonomien som driver fram 

krisene; 
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Til: ved å si opp EØS-avtalen og svekke våre koblinger til den globale 

frihandelsøkonomien; 

Begrunnelse: Fint å spesifisere hva det snakkes om her. 

 

Forslag 24 

Forslagsstillere: Mali Steiro Tronsmoen (Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand). 

Linje 528-531 

Endringsforslag: 

Fra: Norge må møte disse endringene på flere måter: ved å svekke våre koblinger til 

den globale frihandelsøkonomien som driver fram krisene; ved å omstille til fornybar 

energi uten at det går ut over naturmangfoldet; ved å redusere overforbruk og gå over 

til en sirkulær økonomi med fornybare innsatsfaktorer. 

Til: Disse krisene må møtes gjennom å utfordre den globale kapitalismens jag etter 

profitt. Naturødeleggelser, unødvendig transport og klimagassutslipp må erstattes av 

at mer av produksjonen gjøres lokalt, basert på fornybare innsatsfaktorer og 

gjenbruk av ressurser gjennom en mer sirkulær økonomi. 

Begrunnelse: Tungt og uklart.  

 

Forslag 25 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Lars Berge (Kristiansand). 

Linje 546-647 

Strykningsforslag: 

Stryk følgende tekst: I det nyliberalistiske systemet skal naturen overvinnes, utnyttes 

og kontrolleres for å tjene mennesket. 

Begrunnelse: Dette går dypere enn nyliberalismen og målet er heller ikke å "tjene 

mennesket", men å sette profitt foran både mennesket og miljø. 

 



13 
 

Forslag 26 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) 

Linje 658 

Endringsforslag: 

Fra: etnisk- 

Til: sosial- 

Begrunnelse: Ideen om at mennesker kan deles inn i ulike etnisiteter er sosial konstruert. 

Derfor burde det ikke anvendes i vår analyse, ettersom det innebærer en mening om at det 

eksisterer etniske skiller blant mennesker. Vi mener sosial- og kulturell bakgrunn er et bedre 

og mer dekkende begrep for det som problematiseres her. 

 

Forslag 27 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Mali Steiro Tronsmoen 

(Kristiansand), Alf Holmelid (Kristiansand) og Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 679 

Tilleggsforslag:  

Legg til følgende tekst: […] andre, og skaper konstruerte interne klassemotsetninger 

blant arbeidere. Dette svekker den internasjonale arbeiderbevegelsen og styrker 

kapitalen. 

Begrunnelse: Det er viktig å koble rasisme til klasse, stadfeste at en klasse tjener på 

rasismen, mens en annen ikke gjør det. 

 

Forslag 28 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Mali Steiro Tronsmoen 

(Kristiansand), Alf Holmelid (Kristiansand) og Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 764 

Tillegsforslag: 
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Legg til følgende tekst: […] trygghet på tvers av landegrenser. 

Begrunnelse: Spesifiserer at vi også har et internasjonalt ansvar, hovedformålet med 

sikkerhetspolitikken er ikke å sikre den norske nasjonalstatens interesser. 

 

Forslag 29 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand). 

Linje 795-799 

Endringsforslag: 

Fra: Samtidig må Norge kunne forsvare våre demokratiske verdier og institusjoner. Vi 

trenger et territorialforsvar med tilstrekkelig evne til å hevde vår suverenitet. 

Forsvarssamarbeid og sikkerhetsallianser med andre land kan inngås utfra felles 

geografiske, defensive forsvarsinteresser. Vårt mål er at slike allianser skal ivareta 

forsvaret av landområder, og ikke brukes som instrument for stormaktsinteresser eller 

ha atomvåpen som del av sin strategi. 

Til: Samtidig må vi kunne forsvare våre demokratiske verdier og institusjoner. Dette 

gjør vi best ved å bygge allianser med arbeidere på tvers av landegrenser, 

fredsarbeid, dialog og avmilitarisering som mål. SV mener opprustning øker faren 

for menneskefiendtlige og miljøskadelige kriger. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 30 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Mali Steiro Tronsmoen 

(Kristiansand) og Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 848 

Endringsforslag: 

Legg til følgende tekst som nytt avsnitt: 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 
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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. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 31 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand), Mali Steiro Tronsmoen 

(Kristiansand) og Alf Holmelid (Kristiansand). 

Linje 863-864 

Endringsforslag: 

Fra: Myndige mennesker, som har innflytelse over egen hverdag og fremtid, er en 

styrke for fellesskapet. 

Til: Som et sosialistisk parti er vår oppgave å skape fellesskap som styrker alle 

menneskers evne til å ta kontroll over egen hverdag og framtid. 

Begrunnelse: 

 

Forslag 32 

Forslagsstillere: Ole Jørgen S. Abrahamsen (Kristiansand) og Hanna Jarstø Ervik (Oslo). 

Linje 864-867 

Endringsforslag som lager et nytt avslutningsavsnitt: 

Fra: SV står i tradisjonen til den demokratiske venstresiden. 

Fellesskapsløsninger og sosialistiske praksiser preger Norges historie. Vanlige 

menneskers organisering og deltakelse har formet samfunnet til fordel for de mange, i 

konflikt med de rike og mektige. SV bygger videre på vår bevegelses seire, og vet at et 

rettferdig samfunn er mulig. Fordi folk forandrer verden. 

Til: SV står i tradisjonen til den demokratiske venstresiden, og vet at et rettferdig 

samfunn er mulig. Fordi folk forandrer verden.  
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Begrunnelse: 


