Gjennomgang av Krfs program for Valg

Parti nr 3: Kristelig Folkepartis 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:
«Med den økte trusselen som spredning av
masseødeleggelsesvåpen og langtrekkende missiler
representerer, har nedrustningsarbeidet igjen fått økt
betydning.»

1

«Krf vil arbeide for kjernefysisk nedrustning globalt

1

sett.»

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.
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.
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.
Sum

Freds-poeng

2
«Kampen mot Taliban i Afghanistan er NATOs hittil
største utfordring. Norge må som NATO-medlem og
i solidaritet med befolkningen i Afghanistan stille våre
styrker til rådighet for å støtte den demokratiske
regjeringen i landet. Den sivile innsatsen må trappes
videre opp for å gjenoppbygge landet og svekke
oppslutningen om Taliban.»

-1

«Krf vil bidra til å etablere en uavhengig kommisjon

0

med deltakelse fra myndigheter, sivilt samfunn,

privat sektor, og fremtredende internasjonal ekspertise på
menneskerettigheter, utvikling, internasjonal rett,
sikkerhet og miljø. Kommisjonen bør bidra til å belyse
hvordan ulike aktører bedre kan fremme
menneskerettighetenes stilling og vise sammenhengene
mellom menneskerettigheter og andre politikkområder.»

«Krf vil innføre merking av norskprodusert
ammunisjon og en eksportlovgivning som gjelder for
norskeide våpenfabrikker uansett hvilket land de
ligger i.

1
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«Krf vil arbeide for å innføre en juridisk bindende,
internasjonal avtale som setter strenge rammeverk
rundt håndvåpenhandel og krever åpenhet omkring
våpenfabrikkenes produksjon og eksport.»

1

«Krf vil Innføre individuell sluttbrukererklæring.»

1

1

5
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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:

Freds-poeng

«Forsvaret er avhengig av omfattende rekruttering
både til nasjonal og internasjonal tjeneste. Verneplikten
er et bærende element i denne rekrutteringen. Kjernen i
verneplikten er at alle skikkede norske mannlige
statsborgere skal stå til disposisjon for nasjonen fra de er
18 til de er 44 år»
«KrF går mot allmenn verneplikt for kvinner. KrF

0

støtter imidlertid at sesjonen er gjort obligatorisk for

kvinner for å sikre at jenter som ønsker å gjøre
militærtjeneste, får relevant informasjon om dette.»
«at det fortsatt legges til rette for deltagelse fra
NGO-er og sivile bistandsmiljø under relevante

øvelser i Forsvaret og sivile kriseøvelser.»
«Krf vil styrke Sivilforsvarets rolle som statlig
forsterkningsressurs og sikre rammer for innkjøp av
nødvendig materiell og verneutstyr for
mannskapene.»
«Krf vil styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskaps (DSB) arbeid med tilsyn,
erfaringsutveksling og koordinering.»

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.

1

1

1
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«Forsvarets formål er å forebygge krig og konflikter,
hevde landets suverenitet og bidra til å fremme en
fredelig utvikling i verden med respekt for
menneskerettighetene.»
«NATO er fortsatt en hjørnestein i norsk utenriks-,
sikkerhets og forsvarspolitikk. Den europeiske

sikkerhets- og forsvarspolitikken (ESDP) gir føringer for
norsk sikkerhetspolitisk tenkning og militær deltakelse i
en europeisk ramme.Felles for alle disse
organisasjonene er fokus på bidrag til internasjonale
militære operasjoner og byrdefordeling.»
«Krf vil aktivt støtte opp om NATO og NATOs
utvikling av den såkalte ”Comprehensive approach”

som sikrer bedre samvirke, samarbeid og koordinering
mellom militære og sivile aktører og organisasjoner.»
«Krf vil styrke Heimevernets mulighet til å forvalte sitt
terriotorielle ansvar ved å gjeninnføre desentralisert
ledelse og reversere de vedtatte sammenslåingene av
Heimevernets distriktskommandoer.»
«Krf vil opprettholde egen utdanning for
Heimevernets personell»

Sum
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Indikatorer:
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.

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.

Omtale i partiprogram:
«KrF vil derfor utrede en ordning med utvidet

Freds-poeng

1

verneplikt, en obligatorisk samfunnstjeneste der alle
menn må avtjene militær eller sivil verneplikt.

Samfunnstjenesten kan for eksempel avtjenes i skoler,
eldreomsorg, bistandsarbeid eller frivillige organisasjoner.
KrF ønsker at ungdom skal ha mulighet og plikt til å
gjøre en samfunnsinnsats. I denne sammenhengen bør
også en ordning med sivile fredsstyrker utredes.»
«Lag, foreninger og ulike organisasjoner utfører en
uvurderlig samfunnsinnsats.»
«KrF legge til rette for en levende og
mangfoldig frivillig sektor.»
«Både i et nasjonalt og globalt perspektiv er det å
styrke det sivile samfunnet/den frivillige sektor viktig
også i et demokratiperspektiv. Gjennom relativt små
økonomiske bidrag og stor dugnadsinnsats gjør de
frivillige organisasjonene et stort og nyttig
samfunnsbyggende arbeid som også er av
forebyggende og sosial verdi.»
«KrF vil sikre fullt momsfritak til frivillige
organisasjoner.»
«KrF vil aktivt arbeide for at Norge skal være en
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fredsnasjon, som aktivt bidrar til sosial rettferdighet,
konfliktløsning, forsoning og fredsarbeid.»

Sum

6

Fredsundervisning og fredskultur
Side 1 av 2

«Krf vil øke innsatsen for å hindre vold i nære
relasjoner og satse på forebyggende behandling for

1
1

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

voldsutøvere.»
«Krf vil etablere flere tilbud til barn som har vært

1

utsatt for eller vitne til vold i familien»
«Krf vil sikre fullfinansiering av voldtektsmottak,
krisesentre, incestsentre og ettervern for
incestofre.»
«Krf vil at alle grunnutdanninger og
videreutdanninger som vedrører arbeid med barn,
pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle
overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner»
«Krf vil arbeide for å styrke Norges kapasitet til å
bidra som tilrettelegger for freds- og
forsoningsprosesser der partene ønsker norsk

1
1

1

medvirkning.»
«Krf vil støtte dialogtiltak og kontakt for å fremme
økt mellomfolkelig forståelse og motvirke
hatpropaganda, inhumaniserende fiendebilder og
voldsagitasjon.»
«Tenåringsfamilier kan ha et ekstra behov for
veiledning. KrF vil innføre en prøveordning med

akuttberedskap/hjelpetelefon ved kriser i familien relatert
til relasjonsproblemer, konflikter og så videre. Dette kan
legges til familievernkontor som innehar kompetanse på
dette området.»
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Indikatorer:
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

Omtale i partiprogram:
«Voldshandlinger videreføres ofte til neste
generasjon. Det er viktig å stanse denne negative
generasjonsspiralen. Barn som er utsatt for eller
vitne til vold, må få tett og riktig oppfølging.»
«styrke politiets kompetanse innenfor mobbing,
trusler og annen kriminalitet som skjer gjennom nye
digitale medier»
«styrke finansiering av de kirkelige og de offentlige
familievernkontorene»«at alle nygifte, samt
førstegangsforeldre skal få tilbud om gratis
samlivskurs»
«Krf vil at tilbudet med ”Barnehuset” må omfatte
hele landet»
«KrF mener det bør opprettes etiske komiteer i
kommunen»
«Skolens arbeid for et positivt læringsmiljø og
konkrete tiltak mot alle former for mobbing og
diskriminering skal ha høyeste prioritet.»

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.

Sum

Freds-poeng
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16
(det er) «sentralt å styrke internasjonale
organisasjoner, i første rekke FN.»
«Arbeidet for å skape utvikling, løse regionale
konflikter, sikre menneskerettighetene og skape dialog

1
1

på tvers av skillelinjer er helt sentralt. I dette arbeidet må
FN ha et særskilt ansvar.»
«Internasjonalt samarbeid er avhengig av et styrket FN
for å redusere risikoen for stormakters enegang og
regional rivalisering.»

1

«KrF vil arbeide for at FN skal stå i ledelsen for
internasjonalt samarbeid basert på rettsprinsipper,
menneskerettighetene, folkeretten og
representative, effektive og demokratiske
institusjoner.»
«Det sivile samfunnet må sterkere integreres i FN.»
«Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for
fredelig internasjonal utvikling og ikke minst styrking
av folkeretten. FN har en unik posisjon til å fremme
fred, utvikling og sikkerhet på verdenssamfunnets
vegne.»
«Krf vil arbeide for å styrke FNs rolle og evne til å
koordinere og lede ulike typer
krisehåndteringsoperasjoner.»
«Krf vil aktivt støtte opp om FNs arbeid og utvikling
av initiativene knyttet til menneskelig sikkerhet»
«Krf vil at at Norges bidrag til internasjonale
militære operasjoner skal ha forankring i folkeretten,
helst gjennom mandat fra FNs sikkerhetsråd.»
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Oppsummering av Krfs program: 49 fredspoeng!
2

1: Nedrustningspolitikk
2: Krigen i Afghanistan

-1

3: Kvinner, fred og sikkerhet

0
5

4: Norsk våpeneksport

4

5: Forholdet til verneplikt

1

6: Defensivt forsvar

2

7: Sivile fredsstyrker

6

8: Fredsbevegelse

16

9: Fredskultur og fredsundervisning

12

10: Styrking av FN og folkeretten
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