Gjennomgang av Frps program for Valg 09

Parti nr 1: Frps 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:

Fredspoeng

Ingen omtale av nedrustning, men uttaler ønske om det
motsatte ved følgende:

-1

PA: «Fremskrittspartiet ser med bekymring på
nedbyggingen av det norske forsvaret.»

NATOs krigføring i Afghanistan

Omtaler ikke Afghanistan i sitt program, men:

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.

PA: «USA er fortsatt Norges viktigste allierte, noe som
også må komme til uttrykk gjennom samarbeid og
strategivalg.»
PA: «Det er viktig at Norge tar aktiv del i kampen mot
terror med deltakelse i internasjonalt samarbeid og
internasjonale operasjoner.»

-1

Kvinner fred og sikkerhet

Ingen omtale

0

Ingen omtale

0

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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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.
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.

Sum

Omtale i partiprogram:
PP: «Vi vil opprettholde den grunnlovsfestede
verneplikten, samt åpne for vervede styrker i tillegg der
dette er hensiktmessig for å løse konkrete oppgaver.»
PA: «Danmark, USA, Storbritannia og andre har valgt å
benytte seg av sivile sikkerhetsselskaper for å beskytte
egne tjenestemenn og annet personell, med stort hell.
Norge bør også kunne løse utfordringen på denne
måten frem til Forsvaret har tilstrekkelig kapasitet selv til
å kunne gjøre denne type sikkerhetsoppdrag.»

PP: «Fremskrittspartiet vil ha et sterkt forsvar med en
likeverdig tilknytning til våre allierte i NATO samt NATOs
samarbeidspartnere. NATO er hjørnesteinen i vår
sikkerhets- og forsvarspolitikk, og USA er Norges
viktigste allierte. Dette må komme klart til uttrykk
gjennom løpende samarbeid og overordnede
strategivalg.»
PP: «Norge bør bidra aktivt med styrker i
fredsbevarende og fredsskapende operasjoner i
utlandet. Primært bør slike operasjoner baseres på
vedtak i FNs sikkerhetsråd. Humanitære hensyn kan
imidlertid tilsi at Norge også bør delta i operasjoner
ledet av NATO eller koalisjonsstyrker, selv om disse på
grunn av vetoretten ikke er godkjent av FNs
sikkerhetsråd.»
PA: «Vi mener at et sterkt og operativt forsvar i
nordområdene er en nødvendighet for å hevde Norges
suverenitet og eierskap til den
rikdommen som finnes der. Vi vil derfor ta sikte på å
styrke alle forsvarsgrener i nord, samt stimulere til økt
alliert trening og aktivitet. I tillegg må grensekontrollen
mot øst håndheves strengt, men effektivt med hensyn til
handel og samarbeid.»
PA: «Norge bør aktivt stimulere til samtrening og øving
innen NATO og med styrker fra europeiske land»
PA: «Bilaterale forsterkningsavtaler må også fremover
utgjøre en viktig del av norsk alliansepolitikk. Derfor er
det spesielt viktig å videreføre og utvikle det strategiske
partnerskapet med USA.»
PA: «Frp vil: sikre fortsatt norsk medlemskap og
innflytelse i NATO gjennom aktiv deltagelse i de politiske
og militære fora arbeide for en fortsatt sterk allianse i
NATO med USA som næreste
allierte (og) arbeide for at Norge får delta i de
europeiske forsvarspolitiske fora»

Fredspoeng
-1

-1

-1

0

0

-1

-1

-1

-4
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Indikatorer:
Sivile fredsstyrker

Omtale i partiprogram:

Fredspoeng

Ingen omtale

0

PP: «Fremskrittspartiet vil legge til rette for at
organisasjonene får flere inntektsmuligheter og
anledning til å løse flere samfunnsoppgaver.»

1
1

PP: «Den ideelle virksomheten til frivillige lag og
organisasjoner skal være momsfri.»

1

PA: «Frp vil: gå kritisk gjennom offentlig støtte til
organisasjoner og foreninger hvor etnisk bakgrunn eller
felles hjemland er kriterium for medlemskap»

0

PA: «Frivilligheten skal ikke brukes av det offentlige som
et instrument, men må få velge sine oppgaver,
organisasjon og arbeidsform
selv.»

1

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
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

4
PP: Likebehandling mellom nordmenn og innvandrere er
avgjørende for å forebygge konflikter, noe som betyr at
særegne ordninger for innvandrere må avvikles.»
PP: I samarbeid med hjemmet og den enkelte elev skal
det norske utdanningssystemet bidra til å utvikle
kunnskaper, ansvarsfølelse, pliktfølelse, dannelse og
selvtillit hos hver elev. I tillegg skal den norske skole
fokusere på læring om demokrati og rettsstatsprinsipper
slik at samfunnsforståelse og sosiale egenskaper er i
tråd med disse.»
PP: «Kulturpolitikken bygger på prinsippene om
ytringsfrihet og toleranse.»
AP: «FrP vil: gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle
organisasjoner i det forebyggende området ovenfor barn
og unge»
AP: «..vi vil jobbe for å spre menneskerettigheter og
bekjempe vold og undertrykking, for eksempel
kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og
seksuelt misbruk av barn.

Sum

0

0

1

1

4

6
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Indikatorer:
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.

Omtale i partiprogram:

Fredspoeng

PP: «Mellomstatlige organisasjoner kan være et positivt
bidrag til å sikre stabile internasjonale spilleregler.
Enkelte organisasjoner har imidlertid utviklet omfattende
byråkratiske strukturer. Derfor bør det arbeides for
reformer bl.a. av FN.»

1

PA: «Norske interesser sikres best gjennom et
forpliktende internasjonalt samarbeid med sikte på
internasjonal avspenning, varig fred, en friest mulig
verdenshandel og respekt for grunnleggende
menneskerettigheter. I dette arbeidet vil NATO og EU
utgjøre grunnpilarene.»

-1

PA: «FN bør konsentrere seg om krigsforebyggende og
fredsskapende arbeid, samt beskyttelse av
menneskerettigheter. Vi stiller oss imidlertid skeptisk til
mye av FNs virksomhet.»

1

PA: «Folkeretten må forsvare individer og ikke
diktatoriske regimer, og land som gjør overgrep mot
egen befolkning, skal ikke ha rett til å gjemme seg bak
folkerettslige forpliktelser.»

0

Sum

1

Oppsummering av Frps program: 3 poeng!

-1
-1
0
0
-2

1: Nedrustningspolitikk
2: Krigen i Afghanistan
3: Kvinner, fred og sikkerhet
4: Norsk våpeneksport
5: Forholdet til verneplikt

-4

6: Defensivt forsvar

0

7: Sivile fredsstyrker

4

8: Fredsbevegelse

6

9: Fredskultur og fredsundervisning

1

10: Styrking av FN og folkeretten

-6

-3

0

3

6

