Gjennomgang av Høyres program for Valg 09

Parti nr 2: Høyres fredspolitikk
Indikatorer:
Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning
Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og
ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle
fredsaktivister. Dette er noe en samlet fredsbevegelse
synes å samle seg bak. Hele ti fredsorganisasjoner
avga sine posisjoner til regjeringens
nedrustningsmelding i fjor høst.

Omtale i partiprogram:
AP: «arbeide for sterkere internasjonalt
samarbeid mot spredning av atomvåpen og
andre masseødeleggelsesvåpen»

1

AP: «Det viktigste er å styrke Forsvaret
for å skape balanse mellom pålagte oppgaver,
struktur og bevilgninger, å øke aktivitetsnivået
i hele Forsvaret og å styrke Hæren.»

-1

Sum
NATOs krigføring i Afghanistan
Bakgrunn for indikator: Norge er i krig i Afghanistan.
Ønsker man fred bedriver man selvsagt ikke krig. Den
mest åpenbare fredspolitiske dreiningen Norge i dag
kan gjøre i sin sikkerhetspolitikk er derfor å slutte å
krige, for heller å bygge fred i Afghanistan.

0
AP: «H vil: fastholde medlemskapet i NATO og
sikre at Norge bidrar aktivt og lojalt i alliansens
arbeid.»

-1

AP: «Hvil: oppheve politiske begrensninger på
hvor norske styrker kan operere i Afghanistan.»

-1

AP: «H vil: prioritere militære bidrag til
operasjoner i regi av NATO og EU .»

-1

Sum
Kvinner fred og sikkerhet

Freds-poeng

-3
Ingen omtale

0

Ingen omtale

0

Siden sikkerhetsråds-resolusjon 1325 ble vedtatt i
2000 har fredsbevegelsen vært blant dens primære
voktere, og fungert som vaktbikkjer ovenfor
myndighetenes forpliktelser og oppfølgingen av
denne. Denne sikkerhetsråds-resolusjonen
anerkjenner kvinners nødvendige roller, deltakelse og
involvering i alle aspekter av fred og sikkerhetspolitikk.
Norsk våpeneksport og internasjonal
våpenhandel
Motstanden mot norsk krigsprofitt skapt gjennom den
norske våpeneksporten er stor i folket, og unison i
fredsbevegelsen. Politikk for regulering av
våpenhandel er ved siden av nedrustning det mest
artikulerte og profilerte politikkfelt utviklet av norsk
fredsbevegelse de senere år. Nedbygging av de
militærindustrielle kompleks er avgjørende for å
bekjempe militarisme og opprustning. Dette
adresseres ofte gjennom fredsbevegelsens
våpenhandelarbeid.
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Indikatorer:
Alternativer til militær verneplikt, og forholdet til
kvinnelig verneplikt
Fredsfolk ønsker ikkevoldelige forsvarsformer
velkomne, også i det norske Forsvaret. Vi er
motstandere av private militære selskap og generell
privatisering av militærvesenet. Fredsbevegelsen har
stått opp mot forslagene om å innføre kvinnelig
verneplikt i Norge i den senere tid. Beveggrunnen for
dette er at fredsaktivister motsetter seg den
militariseringen av samfunnet en slik reform vil
medføre.
Defensiv norsk forsvarspolitikk
Fredsfolk ønsker en defensiv militær innretning. Dette
innebærer at norsk forsvarspolitikk bør innrettes etter
de menneskelige og samfunnsmessige
sikkerhetsbehov heller enn statssikkerhet og militære
forpliktelser i NATO og EU.

Omtale i partiprogram:
AP: «gjennomføre og evaluere den nylig vedtatte
sesjonsplikten for kvinner. Høyre vil styrke
kvinners deltakelse på alle nivåer i Forsvaret.»
AP: «H vil: opprettholde den allmenne
verneplikten.»

AP: «For Norge er det et overordnet mål å bidra
til at NATO kan utføre sine samlede
sikkerhetsoppgaver på en troverdig og effektiv
måte.»
AP: «Økt tilstedeværelse og evne til å operere i
nordområdene vil, sammen med evnen til å
bidra i internasjonale operasjoner, være sentralt
for den fremtidige dimensjoneringen av
Forsvaret.»
AP: «H vil: at Heimevernet fortsatt skal utdanne
sine egne soldater.»

Sum
Sivile fredsstyrker

Freds-poeng

0

0

-1

-1

1
-1

Ingen omtale

0

AP: «Høyres mål er en sterk og uavhengig
frivillig sektor som kan utgjøre et tredje
tyngdepunkt og alternativ til både markedet og
den politiske styringen.»

1

I den senere tid har fredsorganisasjoner blitt
avgjørende meningsbærere i forhold til sivile
fredsstyrker. Ønske om å etablere en norsk sivil
fredsstyrke er utbredt i fredsbevegelsen.
Støtte til fredsbevegelsen
Fredsbevegelsen er blant Norges minst bemidlede
NGOer, på tross av at vi er avgjørende
meningsbærere for norsk sikkerhetspolitisk diskurs. Vi
trenger støtte både moralsk og pengemessig for vårt
virke, også fra politiske partier. På tross av økende
aktivitet synes ikke innsatsen å materealisere seg i
form av økende inntekter i betydelig grad.
Fredsbevegelsen bør støttes slik at man kan få
etablert trygge sekretariat og langsiktig finansiering av
fredsprosjekter som ledd i norsk fredspolitikk.

Sum

AP: «Finansieringen av det frivillige arbeidet må
bygge opp under organisasjoners uavhengighet
og styrke bredden. Høyre vil ikke knytte
bevilgninger til bestemte politiske formål.»

1
1

AP: «H vil: fjerne skatten på frivillighet ved å ta
bort momsplikten for frivillige organisasjoner.»

1

AP: «øke skattefradraget på gaver til frivillige
organisasjoner og utvide ordningen til også å
omfatte lokale organisasjoner og prosjekter.»

1

5
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Indikatorer:

Omtale i partiprogram:

Fredsundervisning og fredskultur
Selv om fredsorganisasjoners holdninger til dette bare
i begrenset grad er blitt artikulert gjennom politiske
posisjoner de senere årene, utgjør dette en så
omfattende del av moderne fredsaktivisme og dens
idégrunnlag at indikatorene uansett må inkluderes i
denne sammenheng
Styrking av folkeretten og FN pakten
Fredsbevegelsen tar avstand fra angrepskrig, og
jobber for å styrke folkeretten for å forebygge krig. FN
pakten må i denne sammenheng vernes om.

Freds-poeng

AP: «legge til rette for mer aktiv bruk av
konfliktråd og at såkalte stormøter kan
gjennomføres ved alle landets konfliktråd.»

1
1

PP: «Høyre mener en FN-ledet verdensorden er
avgjørende for stabilitet, fred og en utvikling som
ivaretar interessene til både små og store land,
og der respekten for menneskerettigheter er
grunnlaget.»

1
1

AP: «H vil bygge opp under og styrke FNs rolle
og autoritet, samt støtte reformer som kan gjøre
Sikkerhetsrådet mer representativt for dagens
internasjonale maktforhold.»

1
1

AP: «H vil at norsk deltakelse i internasjonale
militære operasjoner skal ha grunnlag i
folkeretten.»

1

Sum

5

Oppsummering av Høyres program: 8 fredspoeng!
Fredspoeng pr indikator

0

1: Nedrustningspolitikk

-3

2: Krigen i Afghanistan

0
0
0

3: Kvinner, fred og sikkerhet
4: Norsk våpeneksport
5: Forholdet til verneplikt

-1

6: Defensivt forsvar

0

7: Sivile fredsstyrker

5

8: Fredsbevegelse

2

9: Fredskultur og fredsundervisning

5

10: Styrking av FN og folkeretten

-5

-2,5

0

2,5

5
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