Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 09

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt
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.

AP: « Derfor er vi imot innkjøp av nye kampfly uavhengig av om
de er svenske eller
amerikanske.»

1

AP: «Rødt arbeider for atomnedrustning og forbud mot ABCvåpen»

2

AP: «Rødt arbeider for forbud mot produksjon av spaltbart
(radioaktivt) materiale til våpenbruk.»

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
4

AP: Rødt arbeider for å gjøre slutt på all norsk støtte til
okkupasjonene og koloniseringen av Irak og Afghanistan»

1

PP: «I hele den vestlige verden øker kontrollsystemene
dramatisk under dekke av "krigen mot terror". Vi vil aldri godta
overvåkningssamfunnet der innskrenking av de demokratiske
rettigheter ses som nødvendig.»

1

AP: «Rasismen har fått et kraftig oppsving som følge av USAs
okkupasjon av Irak og Afghanistan. Islam presenteres som
vestens fiende, for å legitimere imperialistiske kriger.
Rasebegrepet handler ikke lenger så mye om rangering av
raser, men om rangering av personer etter religion og antatt
kultur der såkalt vestlig kultur oppfattes som overlegen.»

1

1
Sum
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.

4
Ingen omtale

0
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Norsk våpeneksport og
internasjonal våpenhandel

Ingen omtale

0

AP: «Rødt arbeider for å sikre retten til politisk militærnekting»

1

AP: «Rødt arbeider for å sikre retten til politisk arbeid i militæret,
og sikre sivile vernepliktige retten til å få opplæring i sivile
motstandsformer, teknikker og organisering»

2

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.
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.
Sum

AP: «Rødt arbeider for desertering hvis forsvaret blir brukt mot
landets egne innbyggere og oppfordring om ikke å verve seg til
imperialistiske aggresjonkriger»
AP: «Rødt arbeider for kjønnsnøytral verneplikt»

2

-1
4
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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.

PP: «Til tross for bildet som blir tegna av Norge som nøytral,
internasjonal fredsmekler, opptrer landet mer og mer åpent som
agent for stormaktsinteressene, særlig USAs. Det gjelder også
på det militærpolitiske planet. Tilpasninga av det norske
militæret til den nye NATO-doktrinen er et eksempel på Norges
avhengighetsforhold til USA. Militærapparatet knyttes sterkere til
de imperialistiske storebrødrene i takt med den økonomiske
satsinga i utlandet. Forsvar av norsk territorium er blitt ei
underordna sak. Det viktigste er å sikre borgerskapets
investeringer i utlandet.»
AP: «Gjennom "Out of area"-linja fra 1999 så har NATO tatt nok
et skritt mot å bli et reint militært krigsredskap for USA. USAs
prosjekt er verdenshegemoni gjennom en allianse med det USA
kaller "de villige". Og Norges regjering er villig. Villig til å sende
norske soldater som deltakere i USAs kriger. Villig til å utvikle og
kjøpe våpen som gjør norske militære nyttige for USA. Villig til
å bidra til USA – imperialismens effektivitet.»
AP: «Rødt arbeider for å melde Norge ut av Nato»
AP: «USA står i spissen for å gjenoppta den klassiske
koloniseringspolitikken ved å ta i bruk våpenmakt og
okkupasjoner for å sikre kontroll over strategiske områder og
vitale ressurser. NATO er i dag USAs viktigste redskap for å
knytte Norge og andre land til sin aggresjonspolitikk»
PP: «Vi frykter den profesjonaliseringa av det norske militæret
som nå foregår, der hovedvekten legges på å delta i
operasjoner i andre land. Norge blir mer og mer en juniorpartner
i USAs tokter over hele verden, også militært.»
AP: « Rødt arbeider for at Norge ikke skal delta i såkalte
humanitære intervensjoner. Norge må bryte med og motarbeide
imperialistmaktenes militære intervensjonspolitikk, også når de
kamufleres som støtte til humanitære operasjoner»
AP: «Det norske militærapparatet innrettes mindre og mindre på
forsvar, og mer og mer på deltakelse i USAs angrepskriger.»
AP: «Rødt arbeider for å hindre norsk tilknytning til den
europeiske sikkerhets og forsvarspolitikken gjennom
ESDP (European Security and Defence Policy)»
AP: «Rødt arbeider for å stanse forhåndslagringen av NATOmateriel»
AP: «Rødt arbeider for å få slutt på NATO-øvelser på norsk jord»
AP: «Rødt arbeider for oppløsning av norske enheter som er en
del av NATO eller EUs innsatsstyrker»
AP: «Rødt arbeider for at internasjonal deltakelse i
fredsbevarende operasjoner bare skal skje der alle parter
aksepterer tilstedeværelsen»
AP: «Stortingsflertallet prioriterer et profesjonelt militærapparat i
stor grad basert på vervede mannskaper, som skal settes inn i
intervensjonskriger verden rundt. Rødt går imot å bevilge
penger til et slikt militærapparat, og oppfordrer folk til ikke å
verve seg til slik tjeneste (...) I stedet går Rødt inn for å utvikle
et forsvar som tar sikte på å bekjempe en okkupasjon, både
gjennom en vernepliktshær og opplegg for å mobilisere
befolkningen til ulike former for motstandskamp.»
AP: «Rødt arbeider for å hindre en profesjonalisering av
militæret»
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Sum

18

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.

PP: «Utfordringa er å skape en bevegelse som samler kreftene
på en måte som lar dem beholde sin egenart, samtidig som man
går til felles kamp. Et godt eksempel på ei slik samling er de nye
bevegelsene mot nyliberalisme og krig, som har vokst fram de
siste åra.»
PP «Partier kan aldri erstatte folkelig organisering nedafra –
hverken nå eller under sosialismen»
AP: «Folk må derfor gis anledning til å engasjere
seg, kjempe for saker og ikke gi opp krav som peker mot en mer
solidarisk og rettferdig verden»

0

1

AP: «Rødt arbeider for tiltak som gjør politiske
beslutningsprosesser mer tilgjengelige og åpne for alle
innbyggere»

1

AP: «Politiets brutale aksjoner mot demonstranter og høye
bøter for ulovlige demonstrasjoner er angrep på ytringsfriheten,
og vil få alvorlige følger om de får fortsette.»

1

AP: «Rødt arbeider for utvidet rett til demonstrasjoner. Ingen
avgrensinger av hvor mange demonstranter som er tillatt.
Bøteterroren mot demonstranter må stoppes.

1
1

AP: «Det er viktig for Rødt å knytte sammen
den globaliseringskritiske bevegelsen med alle de som kjemper
for fred og mot at uskyldige sivile blir lidende i imperialismens
maktspill»

1

PP: «Det er positivt at brede lag av befolkninga er begynt å
samles om kampen mot nyliberalisme og krig, ikke bare i Norge,
men i hele verden. Innafor denne alliansen finnes grupper med
røtter i arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen og
miljøbevegelsen, pluss ei rekke utstøtte og marginaliserte
grupper og mange fra middelklassen.»
Sum

1

1

8
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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

AP: «Rødt vil jobbe for at «Alternativ til vold» bygges ut over
hele landet»
AP: «Arbeid mot menns vold mot kvinner må gjøres ut fra et
rettslig, sosialt, økonomisk og helserelatert perspektiv, og ut fra
et likestillingsperspektiv.»
AP: «Rødt vil jobbe for økt støtte og full beskyttelse til
voldsutsatte kvinner og barn»
AP – kjønnslemlesteting: «Det skal være tiltak som omfatter
tilbud om medisinsk, sosial og psykologisk oppfølging både til
offer og familie.» og «Rødt ønsker ikke tvangsundersøkelser av
jenter, men økte midler til forebyggende arbeid.»
AP: Rødt mener at en av de viktigste jobbene en kan gjøre for å
hindre langvarige psykiske helseproblemer hos mennesker, er å
følge opp dem som er i en livskrise eller som har opplevd
traumer på et mye tidligere tidspunkt.»
Ap: «Det må derfor opprettes kriseteam og krisesentre der
mennesker kan få hjelp til bearbeiding av traumer på et frivillig
grunnlag og med utgangspunkt i traumene som er opplevd»
Ap: «Rødt arbeider for opprustning av det kommunale
barnevernet. Gi barna hjelp nå ikke still dem i kø.»
Ap: «Sametinget må videre arbeide for å avverge etniske,
kulturelle og næringsmessige konflikter , og ta opp situasjonen
for anna befolkning i de samiske områdene, så som innvandrere
og innflyttere fra ”norske” områder»
PP: «Imperialismen fører med seg kulturell dominans, og det
skapes politiske og kulturelle forestillinger som skal
rettferdiggjøre utbytting og krig.»
PP: «Rødt støtter kvinneaktivister og kvinneorganisasjoner over
hele verden som slåss mot kvinneundertrykking og for
frigjøring.»
PP: «Rødt ser kampen mot menns vold mot kvinner som et
samfunnsansvar – kvinner og barn må ha rett til beskyttelse.»
PP: «Rødt går mot at biologi brukes som begrunnelse for å
stenge kvinner ute, som argument for å gi dem en annenrangs
plass i samfunnet, eller for å tildele dem egenskaper, som f.eks.
at de er spesielt fredelige.»
PP: «Rødt anerkjenner nasjonenes rett til selvbestemmelse.
Retten til sivil og militær motstand mot okkupasjon og
undertrykking er en grunnfesta rett for alle verdens folk»

Sum
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.
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Oppsummering av Rødt sitt program: 47 fredspoeng!

1: Nedrustningspolitikk

4

2: Krigen i Afghanistan

4

3: Kvinner, fred og sikkerhet

0

4: Norsk våpeneksport

0

4

5: Forholdet til verneplikt

18

6: Defensivt forsvar

7: Sivile fredsstyrker

0

8

8: Fredsbevegelse

9

9: Fredskultur og fredsundervisning

10: Styrking av FN og folkeretten

0
0

10

20

