Gjennomgang av Aps program for Valg 09

Parti nr 5: Arbeiderpartiets 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:
«Arbeiderpartiet vil bidra til at nedrustning og
ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen
kommer høyere opp på den internasjonale
dagsorden.»
«Vi vil arbeide for sikkerhet på lavest
mulig rustningsnivå gjennom folkerettslig
bindende avtaler.

1

1

«Vårt mål er en verden fri for både atomvåpen
og andre masseødeleggelsesvåpen gjennom
forpliktende avtaler som omfatter
alle land.»

1

«NATO må arbeide videre med å redusere
atomvåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken.»

1

«Vi vil arbeide for avskaffelse av våpen som
forårsaker uakseptable humanitære lidelser.»

1

«Norge må søke allianser med likesinnede land
og med det sivile samfunn i dette arbeidet.»

1

«Ap vil arbeide for å fjerne alle strategiske og
taktiske atomvåpen. Ingen nye kjernevåpen må
utplasseres i Europa»

1
1

«Ap vil ha flere atomvåpenfrie soner, særlig i
områder med fare for spredning, som Midtøsten
og den koreanske halvøy.»
«Ap vil arbeide for at prøvestansavtalen skal tre i
kraft og en full gjennomføring av
ikkespredningsavtalen.»
«Ap vil mobilisere for å redusere atomvåpnenes
rolle gjennom å arbeide for en vellykket
tilsynskonferanse i 2010. Om dette arbeidet ikke
fører fram vil vi vurdere en egen konvensjon mot
atomvåpen.»

Sum

Freds-poeng

1

1
1
1

1

«Ap vil arbeide mot all opprustning i
verdensrommet.»

1

«Ap vil bidra til fortgang i gjennomføringen av
avtalene om kjemiske og biologiske våpen.»

1

«Ap vil arbeide for bredere tilslutning til
minekonvensjonen og avtalen om forbud mot
klasevåpen.»

1
16
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Indikatorer:
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.
Kvinner fred og sikkerhet
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.

Omtale i partiprogram:

Freds-poeng

«Ap vil med forankring i FNs
sikkerhetsresolusjoner, videreføre vårt
engasjement i Afghanistan både sivilt og militært,
med sikte på å støtte demokrati, utvikling, godt
styresett, fred og sikkerhet i regionen og
likestilling for afghanske kvinner.»

-1

«Ap vil at Norge bidrar til at FN, NATO og EU
øker kvinneandelen i sine bidrag.»

1

«Ap vil at likestillingsarbeidet i FN styrkes.»
«En rettferdig verden er en likestilt verden.
Arbeiderpartiet mener derfor det er viktig at Norge
skal være en forkjemper for likestilling og
kvinners rettigheter, både i kontakt med andre
land og i internasjonale fora.»

Sum
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.

1
2

«Ap vil at alle land må merke håndvåpen med
selger og førstekjøper, og arbeide for systemer
med merking og sporing av ammunisjon og
håndvåpen.»

1

«Ap vil føre stram kontroll med norsk
våpeneksport, og arbeide for å få
sluttbrukererklæring fra flest mulig land.»

1

«Ap vil arbeide for en internasjonal konvensjon
som regulerer alle typer konvensjonelle våpen.»

1

«Ap vil ha særlig fokus på arbeidet for å få en
internasjonal avtale om håndvåpen.»

1

«Ap vil arbeide for internasjonale avtaler om
globale finansieringskilder som kan medvirke til
omfordeling og til styrking av FN-institusjonene:
flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller
avgift på valutatransaksjoner.»

1

«Ap vil at store anskaffelser til Forsvaret skal
bidra til økt verdiskaping i Norge gjennom
gjenkjøpsavtaler.»
Sum

0

1

1

-1
6
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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.

Omtale i partiprogram:
«Ap vil at siviltjenesten må gjøres mer
fredsrelevant og kompetansebyggende»
«Forsvaret må gjenspeile det samme mangfoldet
som preger resten av samfunnet, enten det
gjelder etnisk bakgrunn, likestilling mellom
kjønnene eller aldersspredning.»
«Arbeiderpartiet ønsker å øke kvinneandelen og
andelen med etnisk minoritetsbakgrunn i
Forsvaret.»
«Ap vil innføre sesjonsplikt for begge kjønn, og
på bakgrunn av erfaringene med dette vurdere å
innføre verneplikt for begge kjønn på sikt.»

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.

Freds-poeng

1
1
0
1

0
3

«Ap vil arbeide for at NATO styrker sitt fokus på
alliansens kjerneoppgaver og utfordringer knyttet
til medlemslandenes eget territorium og
nærområder.»
«Hæren må bygges ytterligere opp, og må på
sikt også samordnes i større grad med
Heimevernet i retning av et landforsvar.»
«Ap vil at Norge bidrar til flernasjonale
fredsstøttende operasjoner i regi av FN, NATO
og EU,»

Sum

1

1

-1
1

Sivile fredsstyrker

0
Ingen omtale

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

«Aktiv demokratisk deltakelse forutsetter adgang
til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer
den enkeltes verdiorientering, kjennskap til
beslutningsprosesser og samfunnsforhold.
Utdanningssystemet må, sammen med
folkeopplysningsinstitusjoner, bidra til å sikre at
alle kan søke slik informasjon, og samtidig kan
forholde seg kritisk til den.»
«Ap vil øke statsstøtten til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner.»
«Ap vil støtte og oppfordre lag og organisasjoner
til å inkludere minoriteter.»
«Ap vil støtte frivillige organisasjoner som særlig
satser på inkludering av minoritetskvinner i
integreringsøyemed.»
«Vi vil øke rammene for frivilligheten med 1
milliard kroner i momskompensasjon, slik at
momspengene kommer tilbake til frivilligheten.»

1

1
1
1

1
1

6
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Indikatorer:
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

Sum

Omtale i partiprogram:

Freds-poeng

«Norge skal ha en aktiv freds- og
forsoningspolitikk.»
«Ap vil stille krav om forhold som etikk, antall
lærlinger, arbeidstakerrettigheter og
klimasertifisering ved offentlige innkjøp og anbud,
og sikre at konkurransen er reell»
«Ap vil arbeide mot hatkriminalitet»
«Ap vil jobbe aktivt mot mobbing i skolen»
«Ap vil styrke innsatsen for å forbygge voldelig
ekstremisme.»
«AP vil at bedrifter som har staten som eier skal
ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt.»
«Politiet skal ha tid og ressurser til forebyggende
arbeid.»
«Sosialt fellesskap og fokus på samarbeid i
skolen gir færre sosiale konflikter i det norske
samfunn.»
«Arbeiderpartiet vil prioritere bekjempelse av vold
som rammer kvinner, barn og eldre.»
«Volden som utøves i hjemmene er et offentlig
ansvar og et alvorlig og omfattende
kriminalitetsproblem. Vi må bli bedre til å
oppdage, anmelde, oppklare og domfelle denne
typen kriminalitet, samt sørge for et bedre hjelpeog behandlingstilbud.»
«En annen viktig bærebjelke i den norske
modellen, er at alle skal med. Derfor må vi bygge
ned barrierene for deltakelse. Alle skal ha de
samme rettigheter, plikter og muligheter
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn,
funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Det
betyr at vi må bidra til økt aksept for at folk kan
være ulike.»
«Vi må finne politiske løsninger på
underliggende konflikter, og legge større vekt på
forebyggende tiltak. Vi må bygge broer og utvikle
samarbeid mellom ulike kulturer og religioner.»
«Ap vil at norsk næringsliv må ta
samfunnsansvar og respektere OECDs
retningslinjer, FNs Global Compact,
grunnleggende internasjonale miljø- og
våpenkonvensjoner og grunnleggende ILOkonvensjoner, uansett hvor de opererer.»
«Ap vil fortsette arbeidet mot bruken av
dødsstraff både i krig og fred, samt innsatsen
mot all bruk av tortur.»
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Indikatorer:

Omtale i partiprogram:

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

«Vi vil bygge videre på folkeretten, og ønsker FN
i ledelsen av et internasjonalt samarbeid basert
på rettsprinsipper og representative, effektive
institusjoner.»
«Et sterkt internasjonalt rettsamfunn er vår beste
sikkerhetsgaranti.»
«Arbeiderpartiets viktigste innsats for å møte
dette er å arbeide for en FN-ledet verdensorden
basert på samarbeid, der konflikter løses på
grunnlag av folkeretten og maktbruk er forankret i
FN-pakten.»
«Flernasjonale fredsstøttende operasjoner skal
være forankret i et klart og utvetydig FNmandat
eller annet anerkjent folkerettslig grunnlag hvis
Norge skal delta.»

2

1

1
1

1
1

«Ap vil gå inn for å opprette regionale
overvåkingsmekanismer som ledd i FNs
konfliktforebyggende virksomhet.»
«Ap vil bidra til å styrke FNs rolle med
fredsbygging.»
«Ap vil at lede an i arbeidet med å få flere
nasjoner til å anerkjenne den internasjonale
straffedomstolen.»

1
1
1

Sum

10

Oppsummering av Aps program: 57 fredspoeng!
16

1: Nedrustningspolitikk

-1

2: Krigen i Afghanistan

2

3: Kvinner, fred og sikkerhet

6

4: Norsk våpeneksport

3

5: Forholdet til verneplikt

1

6: Defensivt forsvar

0

7: Sivile fredsstyrker

6

8: Fredsbevegelse

14

9: Fredskultur og fredsundervisning

10

10: Styrking av FN og folkeretten

-10

0

10

20

