Gjennomgang av Miljøpartiet De Grønnes program for Valg 09

Gjennomgang av fredspolitikken i MDGs program:
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.

PP «Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for totalforbud mot
atomvåpen, alle former for radioaktiv ammunisjon, kjemiske og
bakteriologiske våpen og alle slags miner.»
PP: (Kjerneenergi) «Ulykkesrisiko, nærhet til våpenteknologi og
lagring av avfall er gode grunner til å ikke satse på
kjerneteknologi som løsning på klimakrisen. Miljøpartiet De
Grønne ønsker internasjonal avvikling av kjerneenergi, og
forbud mot all dumping av radioaktive emner i havet.»

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.

1

6
PP: «NATOs «out of area»strategi er et alvorlig anslag mot
kollektiv sikkerhet og konflikthåndtering, fordi den er basert på
atomvåpen, og fordi den er løsrevet fra FN og derfor alltid vil
kunne mistenkes for å bunne i egeninteresser.

Sum
Kvinner fred og sikkerhet

5

1
1
1

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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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.

PP: «En bred og kontinuerlig opplæring og beredskap av
befolkningen i sivile forsvarsmetoder som ikkesamarbeid og
direkte ikkevoldsaksjon, kombinert med militært heimevern, kan
gjøre landet nær uinntakelig, og styrke befolkningen både mot
indre og ytre fiender.»

2

PP: «Miljøpartiet De Grønne vil uansett forsvarsform kreve
retten til totalnekting av enhver militær deltaking på ethvert
grunnlag. Denne retten må også gjelde i krigssituasjoner.»

2

Sum
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.

6
PP: «Deltakelse i offensivt rettede militære allianser som NATO
og EUs forsvarssamarbeid er uforenlig med våre prinsipper.»

2

PP: «4.1.3 Fred med fredelige midler»

1

PP: «Bruk av militære metoder for å skape et fredelig og
rettferdig samfunn vil ofte slå feil, fordi de militære metodene er
basert på udemokratiske maktstrukturer og på voldsbruk som i
seg selv er forrående og nedverdigende for alle parter i
konflikten. Noen kulturer har hatt og har høyere terskel for
voldsbruk enn andre ved konflikter og i andre sosiale
sammenhenger. Dette overbeviser oss om at det er mulig å
utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert
til et minimum, der krig betraktes som usivilisert.»
PP: «Vi har ingen illusjoner om at verden i dag er klar for dette,
men grønn politikk for sikkerhet og konflikthåndtering må vise
vei. Miljøpartiet De Grønne tror på ikkevold både på grunn av
menneskesynet vårt og fordi vi mener ikkevoldelige metoder ofte
er mest effektive.»
PP: Militarismen som strategi og tenkemåte handler om langt
mer enn militære tiltak i seg selv, og må uansett erstattes av en
mer allsidig tenkning rundt fred og sikkerhet.

Sum
Sivile fredsstyrker
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.

1
1

1
1

1
1

2

1

10
PP: Militære midler må i tråd med FN pakten være siste utvei,
og alltid kombineres med sivil og ikkevoldelig innsats.

1
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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.

PP: «MDG vil alltid støtte de underkulturene som deler våre
idealer innen økologisk og sosial bærekraft, demokrati og
ikkevold.»
PP: «Miljøpartiet De Grønne innser at vi ikke sitter med
fullstendige løsninger på alle de eksistensielle problemene
menneskeheten står overfor, eksempelvis klima og
ressurskrisene. Vi inntar derfor en ydmyk og lyttende holdning
overfor fagkompetanse, forskermiljøer og miljø, freds og
solidaritetsbevegelsen. Vi ønsker å etablere nær kontakt med
slike miljøer, slik at våre vedtak forankres i mest mulig
kompetent og faglig analyse.»
PP: «Tvert imot mener vi at mer frivillig og sosial aktivitet vil gi
oss en annen og rikere form for vekst.»
PP: «En statusheving for den uformelle økonomien: Den
uformelle økonomien omfatter arbeid som utføres på frivillig
eller selvhjelpsbasis uten bruk av penger som vederlag, og som i
hovedsak ikke blir registrert eller skattlagt. Dette dreier seg for
eksempel om arbeid gjennom foreninger, livssynssamfunn,
politiske partier, nabohjelpssentraler og bytteringer. I tillegg til
den direkte nytten av arbeidet, bidrar slik virksomhet til bygging
av viktige sosiale nettverk. Samfunnslønn vil bety at frivillig
arbeid ikke nødvendigvis må være fritidsarbeid»
PP: «De grønne partiene verden over har hatt nær tilknytning til
miljøbevegelsen, men grønn politikk er langt mer enn miljøvern.
Antiautoritære strømninger, feminisme og fredsarbeid er også
viktige deler av de grønne partienes historie. Grønn politikk
bæres fram av mennesker med vidt forskjellige personlige
inspirasjonskilder, som religion, humanisme, økofilosofi, eller
bare enkel rettferdighetssans og en ukomplisert kjærlighet til
verden og livet.»
PP: «Ikkevoldelig sivil ulydighet er en metode som rett brukt ikke
truer demokratiet, men tvert imot virker demokratisk fostrende.
Miljøpartiet De Grønne vil ikke sette denne metoden i bås med
vanlige ordensforstyrrelser.»
PP: «Mens ikkevoldelig sivil ulydighet ikke truer demokratiet, har
sivil lydighet vist seg å være en forutsetning for mange av de
verste hendelsene i historien.»

Sum
Fredsundervisning og fredskultur
Side 1 av 2
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

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

12
PP: «Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn
for alle områder av politikken. Vi mener økologisk og sosial
bærekraft, demokrati og respekt forebygger konflikter gjennom
fjerning av strukturell vold i fredstid. Vi mener også at
ikkevoldelig motstand og dialog kan dempe, forvandle og løse
konflikter når de oppstår.»
PP: «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes
sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet
både lokalt og globalt.»
PP: «Sosial trygghet og noenlunde jevn fordeling av goder er en
forutsetning både økologisk bærekraft, livskvalitet og fredelig
samkvem folk imellom.»

1
1
1
1
1

1
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Fredsundervisning og fredskultur
Side 2 av 2
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

Sum

PP: «Mennesket legger allerede beslag på store deler av
jordens areal og naturressurser, noe som truer fred, velferd og
selve eksistensen til mange medmennesker samt en rekke
andre arter.»
PP: «Miljøpartiet De Grønne erkjenner og respekterer
fagbevegelsens makt, og tror den kan bli en avgjørende
medspiller dersom sosial og økologisk bærekraft blir tatt hensyn
til i en alternativ tariffpolitikk.»
PP: «Vi vil derfor satse storstilt på forskning som kan lette
overgangen til et grønt samfunn, for eksempel innen alternativ
økonomi, grønn teknologi og ikkevoldelig konfliktløsning.»
PP: «Innføring av samfunnslønn vil være en sosial reform som
på en avgjørende måte legger til rette for grønn politikk på en
rekke andre områder, som for eksempel helse, kultur og
demokrati.»
PP: «For voldsutøvere må det etableres tilbud av typen
Alternativ til vold i alle fylker.»
PP: «Miljøpartiet De Grønnes hovedbidrag til helsepolitikken er
forebygging i videste forstand.»
PP: «I skolen vil bygging av selvfølelse og trygghet blant annet
gjennom opplæring i konfliktløsning kunne forebygge både
spiseforstyrrelser og voldsbruk. Også det behandlende
helsevesenet må legge til grunn at mennesket er en helhetlig
organisme i et fysisk og sosialt miljø.»
PP: «Miljøpartiet De Grønne legger medmenneskelighet,
omsorg og ansvar til grunn for sin kriminalpolitikk»
PP: «I et samfunn og et miljø der folk føler seg fremmede,
rotløse og avmektige, vil aggresjon, vold og kriminalitet ha gode
vekstmuligheter. Vaksine nummer én mot kriminalitet er et
meningsfylt liv i et inkluderende fellesskap basert på sosial
rettferdighet, likestilling og likeverd for alle grupper.»
PP: «Opplæring i ikkevoldelig konflikthåndtering må få en
større plass i skolen»
PP: «Dagens massemedia viser for liten kulturell bredde, og gir
dårlig grunnlag og insitament til opplysning, debatt og
demokratisk deltakelse»
PP: «Disponeringen av det offentlige rommet må avgjøres
demokratisk på samme vis som andre samfunnsspørsmål, med
respekt for mindretallet.»
AP: «Økonomisk styrking av og økte krav til folkeopplysning og
kulturelt mangfold i NRK; avvikling av konsesjonsplikt for TV og
radio når tekniske begrensninger ikke krever det.»
PP: «Unntaket er offentlige media, i hovedsak NRK, som i større
grad enn i dag må pålegges ansvar for opplysning og mangfold
av kultur og livssyn.»
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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.

PP: «I internasjonale spørsmål bygger Miljøpartiet De Grønne
på menneskerettighetene og folkeretten.»
PP: «Denne historien skapes fremdeles, og alt internasjonalt
avtaleverk, så vel som handel, bistand og andre innsatser, må
tolkes kritisk i lys av dette.»
PP: «Overnasjonale domstoler og rettspraksis vedrørende
folkeretten og menneskerettighetene må styrkes og utvides.»
PP: «Miljøpartiet De Grønne setter hensynet til det globale
fellesskapet foran nasjonenes interesser, og vil konsekvent
arbeide for å fremme en internasjonal rettsorden.»
PP: «Folkerett og sikkerhet, menneskerettigheter, biomangfold
og klimapolitikk bør tas hånd om av overnasjonale organer.»
PP: «Det samme gjelder internasjonal kriminalitet, der handel
med mennesker, narkotika og våpen ofte er sammenvevd med
ordinære krigshandlinger.»
PP: «FN er med alle sine svakheter foreløpig det beste vi har å
bygge på i denne sammenhengen. Organisasjonen må utvikle
seg til et demokratisk og effektivt organ hvor alle land og
folkegrupper har reell makt og innflytelse, hvis denne rollen skal
fylles.»
PP: «Finansieringen av FN må endres slik at rike land ikke kan
bruke trussel om tilbakeholdelse av kontingent som pressmiddel
mot organisasjonen.»
PP: «Internasjonal innsats for forebygging og konfliktløsning i
regi av FN er viktig.»
AP: «MDG vil arbeide for å få WTO, Verdensbanken og Det
internasjonale pengefondet inn under FN, der de må støtte opp
om FNs øvrige arbeid»
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Oppsummering av MDG program: 68 fredspoeng!
6

1: Nedrustningspolitikk

3

2: Krigen i Afghanistan
3: Kvinner, fred og sikkerhet

0

4: Norsk våpeneksport

0
6

5: Forholdet til verneplikt

10

6: Defensivt forsvar
7: Sivile fredsstyrker

1
12

8: Fredsbevegelse

18

9: Fredskultur og fredsundervisning

12

10: Styrking av FN og folkeretten

0

10

20

