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SV og Miljøpar.et De Grønne er best på Fredspoli.kk!
Tirsdag kl 17.00 fremlegges «Fredspoli6sk regnskap 2009» på Li=eraturhuset i Oslo. De=e er en
treC siders studie av ni par6ers poli6ske program i forhold 6l 6 fredspoli6ske indikatorer deﬁnert
av fredsorganisasjonene i Norge. Analysen konkluderer med følgende fredspoli6ske terningkast 6l
par6ene:
MDG: 5+

SV: 5+

Sp: 4+

Krf: 4

Rødt: 4

Ap: 3

Venstre: 2 Høyre: 1

Frp: 1-

SVs valgprogram er overlegent alle andre program når det gjelder omfang som brukes på
fredssaker. Par6ets program innkasserer derfor ﬂest fredspoeng i forhold 6l 9 av de 10
fredspoli6ske indikatorene som ligger 6l grunn for fredspoli6sk regnskap. SV iden6ﬁserer seg klart
som et fredspar6 i deres program, og de har god poli6kk på de aller ﬂeste fredssaker
programmene undersøkes i forhold 6l.
Miljøpar6et De Grønnes program er langt
kortere enn SVs, men har sam6dig ﬂere
fredsmoment per side. MDG har dessuten
en eksepsjonelt klar fredsproﬁl i sine
program, legger ikkevoldsprinsippet 6l
grunn for all sin poli6kk, og gir oss derfor et
så godt helhetsinntrykk at de får dele
seieren med SV. Det Fredspoli6ske
regnskapet konkluderer videre at norsk
fredspoli6kk er tjent med at den Rødgrønne
regjeringen får fortse=e.
Norges fredsråd (fredsbevegelsens
paraplyorganisasjon) registrerer dessverre
også at de ﬂeste par6enes program har
utviklet seg i nega6v retning siden 2005.
Eksempelvis kan hverken Frp eller Høyre
sies å ha nedrustningspoli6kk i sine
program, ﬁre av de ni par6ene har valgt å
ikke omtale norsk våpeneksport i sine
program, og ﬂere par6er unnlater å omtale
norsk krigføring i Afghanistan.
Fredspoli6sk regnskap vil lanseres på
Li=eraturhuset i Oslo (Amalie Skram salen)
kl 17.00 6rsdag 1. september. På de=e
møtet vil de poli6ske par6ene som
analyseres i de=e regnskapet få respondere
på funnene, sam6dig som vi inviterer 6l
fredspoli6sk deba= par6ene i mellom. I
forkant av denne lanseringen vil også www.regnskap.norgesfredsrad.no lanseres. Her vil det legges
ut mer enn hundre sider med bakgrunnsmateriale for regnskapet, fredsquiz og graﬁske
frems6llinger av regnskapets funn. Alle er velkomne 6l Li=eraturhuset, og vi håper så mange som
mulig vil delta på de=e fredspoli6ske høydepunkt i valgkampen 2009. Arrangementet er gra6s!

