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Noe av det beste med Norge er små forskjeller og sterke 
fellesskap. Vi har bygd landet på tanken om frihet og likhet. Nå 
er det fineste med Norge truet. Høyre-regjeringen fører en 
politikk for økte forskjeller, og tar ikke klimakrisen på alvor. 
Det kan vi gjøre noe med.

For regjeringen lar de på toppen få stadig mer, mens resten blir 
hengende etter. Vi setter rekord i antall milliardærer, samtidig som 
tallet på barn som vokser opp i fattige familier har passert 100 000. Og 
økt ulikhet går ut over fellesskapet, og rammer oss alle.

Når fellesskapets penger brukes på skattekutt til de på toppen, blir det 
mindre til bedre skole, sykehus og eldreomsorg. Når høyre-regjeringen 
svekker arbeidsmiljøloven, blir arbeidslivet for resten mer utrygt og 
bemanningsbyråer og velferdsprofittører kan tjene seg rik.

Mens mange folk gjør sitt for få ned utslippene, tar ikke regjeringen 
klimakrisen på alvor. Oljeselskapene får fortsette å bore etter olje og 
gruveselskapene får skumme fløten på å dumpe giftig avfall i rene 
fjorder. 

Og når den økonomiske eliten sitter igjen med mer makt og rikdom, 
forvitrer tilliten og samholdet. Vi får et mer polarisert samfunn, som 
trues av mistenkeliggjøring og fremmedfrykt.

Men det finnes en løsning. Vi kan skape et samfunn med sterke 
fellesskap og små forskjeller. Et samfunn som handler, ikke bare prater, 
i møte med klimakrisen. Et samfunn for vanlige folk, der de på toppen 
bidrar mer. Der alle kan lykkes og ingen blir gitt opp.

FOR DE MANGE
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• En skole der alle barn kan lære, lykkes og trives, med nok lærere, 
    skolelekser og skolemat 
• En bedre velferdsstat, der profitører ikke tjener seg rik på 
    fellesskapets penger
• Et sikkerhetsnett som hindrer at de som faller utenfor blir fanget i 
    fattigdom
• Et næringsliv der fellesskapet eier ressursene og grunnleggende 
    infrastruktur
• En grønn rettferdig omstilling, som kutter klimautslipp, sikrer 
    verdiskapning og utjevning  

Da trenger vi:

- IKKE FOR DE FÅ



4

Rett til å gå på 
nærskolen, fremfor 
sentralisering
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Kjære velger,

Fylkeskommunen styrker lokaldemokratiet. Det trengs fylker 
for å løse oppgaver som er for store for den enkelte kommune, 
og best løses når de er forankret lokalt. Vi i Viken SV vil jobbe 
for å gjøre Viken til et fylke med mindre forskjeller og mer 
fellesskap.

Trygghet og tilhørighet er grunnpilarene for å tilegne seg kunnskap og 
bli ansvarlige samfunnsborgere. Men ungdomstida er ei brytningstid. 
Samfunnets krav og forventninger kan oppleves overveldende. 
Elevenes tilhørighet er først og fremst til skole, klasse og faggruppe, og 
vi i Viken SV mener at arbeid med inkludering og tilhørighet til disse 
må videreutvikles. Vi vil jobbe for at videregående skoler skal ha 
nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering,  styrke fagskoler og 
arbeidsinstitutter, og skape et godt og velfungerende støtteapparat 
som er der når elevene trenger det. 


Mer enn hundre års kamp har gitt oss arbeidsmiljølov, tariffavtaler og 
faglige rettigheter. Trua på at markedet regulerer seg sjøl har satt dette 
i fare. Fagforeninger er viktigere enn noen gang. Det er derfor viktig å 
øke kunnskapen om fagforeningenes historiske utvikling og om 
kollektive avtaler, og hvordan multinasjonale avtaler som omfatter 
arbeidslivet påvirker dette. Viken SV ønsker god kjønnsbalanse i 
arbeidslivet, færre velferdsprofittører, og sette ned et eget likelønnsråd 
i Viken som skal sikre gode tiltak til veien mot likelønn. Vi ønsker også å 
skape et inkluderende arbeidsliv med ansettelse av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn, og støtte 
kommunenes arbeid med frisklivssentraler.

Mindre forskjeller...
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Alle skal være trygge på at vi får hjelp når vi blir syke eller 
skadet. Derfor må det alltid finnes gode helsetjenester i 
nærheten av der folk bor. Viken SV vil ha gode fagmiljø på alle 
sykehus og akuttfunksjoner i Viken.

Viken SV ønsker å styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske 
beredskapen. Trygghet og helse skal ikke avhenge av hvor du bor. Vi 
ønsker å styrke sykehusene ved å hindre sentralisering og dårlig 
økonomistyring. Sykehus er ikke butikk. 

I Viken SV ønsker vi at offentlig kommunikasjon må bli det naturlige 
valget. Da må bussen gå, t-bane bygges der busser vanskelig kan dekke 
behovet, og togene må være i rute. Vi er ferdig med den tida der vi 
øker veikapasiteten, nå må midlene gå til å sikre veiene slik at det er 
trygt for alle å ferdes i trafikken. Derfor ønsker vi i Viken SV å gjøre 
kollektivprisen billigere, legge til rette for pendlerparkering, og skape 
gode kollektivløsninger i hele Viken. Det skal være lettere å velge en 
kollektivløsning enn egen bil! I tillegg ønsker vi å gjøre veiene i Viken 
enda tryggere, ved å følge opp alle ulykker med sikte på å forebygge 
kommende ulykker og sette opp midtdeler på trafikkerte veier. 

Viken SV mener at det nye fylket trenger et mangfoldig kulturliv for et 
mangfoldig samfunn. Kunst inspirerer, irriterer og bidrar til refleksjon. 
Kunst griper tak i det unevnelige, - det vi ikke kan sette ord på. Vi 
ønsker å gi støtte til lokale kunstforeninger og regionale kunst-
institusjoner, og jobbe for å opprette et system for fylkeskommunale 
kunstnerstipend. Kulturelle opplevelser og deltakelse gir oss tilhørighet 
og økt livskvalitet. Alle skal ha tilgang til et mangfoldig kulturtilbud.

...mer fellesskap
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• Å prioritere nærskoler, fremfor sentralisering
• Å skape et felles kollektivtilbud for hele Viken, med en fast pris
• Å prioritere vedlikehold av fylkesveier, fremfor flere motorveier
• Å styrke kulturtilbudet fra Halden til Hemsedal
• Å skape gode lavterskeltilbud for aktivitet i alle kommuner
• Å skape kjønnsbalanse og likelønn i arbeidslivet
• Å styrke fagforeningene i hele Viken
• Å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet
• Å gi elever gratis skolemat, og erstatte hjemmelekser med
    heldagsskole

VIKEN SV JOBBER FOR:



sv.no

Meld deg inn i SV!
Send SMS med INNMELDING 

<DIN E-POST> til 2090 
(100 kroner)

Bruk stemmeretten 
9. september!




