
Uttalelse fra årsmøte i Bergen SV:
NATO gjør verden farligere
Store  deler  av  verden  er  på  vei  inn  i  en  ny  kald  krig.  Opprustning  i  både  gamle  og  nye
supermakter, en uvøren og uforutsigbar leder i  verdens suverent største militærmakt og en ny
digital krigføring sørger for at spenningen øker i mange deler av verden. Også Norge er berørt, og
landets befolkning blir mer sårbar når spenningsnivået øker.

Som NATO-medlem er Norge avhengig av humøret og innfallene til USA sin president, Donald
Trump. Det er lite betryggende. Donald Trumps konfliktskapende atferd i forhold til blant andre
Nord-Korea, Kina, Iran, Syria og Russland, gir grunn til stor uro. Når Norge samtidig har bygget
ned evnen til  å forsvare eget land,  og bygget opp muligheten til  å bidra i  USAs krigseventyr
verden over, er det all grunn til å stille spørsmål om den utenriks- og forsvarspolitikken den norske
regjering fører, er i tråd med det norske folket sine interesser. 

NATOs planer  om missilforsvar,  utplassering av  installasjoner  og soldater  i  Øst-Europa,  samt
opptrapping av NATOs krigsøvelser i nordregionen, bidrar i stor grad til å forverre forholdet til vårt
naboland  Russland.  Bruddet  på  norsk  basepolitikk  ved  at  amerikanske  marinesoldater  er
permanent  tilstede  på  Værnes  og det  faktum at  vi  snart  har  flere  amerikanske,  engelske  og
nederlandske soldater i Nord-Norge enn norske soldater, er både provoserende for russerne og
samtidig et tegn på at vi har gjort oss avhengig av USAs og andre NATO-lands velvilje.  Dette
begrenser  Norges  mulighet  til  å  opptre  som  en  selvstendig  stat  med  en  selvstendig
utenrikspolitikk. 

SV arbeider for en fredeligere verden og for at Norge ikke skal trekkes med i USAs kriger verden
over. Årsmøtet i Bergen SV ønsker derfor at den norske regjering til enhver tid fører en selvstendig
utenriks-  og forsvarspolitikk som gjør dette mulig. Vi ønsker å ha et godt forhold til  alle våre
naboland, og at Norge arbeider aktivt for nedrustning i alle aktuelle internasjonale fora. 

Årsmøtet i Bergen SV vil derfor at de ansvarlige myndigheter i Norge
• går imot all krigføring i NATO-regi
• melder Norge ut av NATO og erstatter denne overlevningen fra den kalde krigen

med et nordisk forsvarssamarbeid
• sier nei til å bli del av NATOs rakettskjold i Europa
• avslutter den permanente utplasseringen av amerikanske soldater på Værnes
• nekter skip med atomvåpen å anløpe norske havner
• satser  på  forsvar  av  Norges grenser  gjennom breddeforsvar,  heimevern  og en

desentralisert forsvarsstruktur med et solid nærvær i Nord-Norge. 

Uttalelsen skal, hvis den blir vedtatt, sendes til fylkesårsmøtet Vestland SV, Stortingsgruppa til SV 
og lokale og regionale medier.


