Fred, forsvar og nedrustning
Vedtatt på årsmøtet 30/1-21
Årsmøtet i Bergen SV har drøfta den internasjonale situasjonen Norge befinner seg i.
Vi opplever at verden fortsatt er prega av ustabilitet og rivalisering mellom
stormaktene. Konflikter mellom USA, Kina og Russland kan komme til å prege
verden i lang tid framover. Norges forhold til USA og Russland er mer anstrengt enn
på lenge.
Den internasjonale oppmerksomheten mot nordområdene kommer trolig til å øke i
årene som kommer. Rivalisering om kontroll over ressurser kan føre til konflikter i
nærområdene våre.
Dette krever nytenking og kursendring i norsk sikkerhets-, forsvars- og
utenrikspolitikk. Norge må i det internasjonale rommet hevde seg som en tydelig
pådriver for nedrustning og avspenning, både internasjonalt og i nærområdene våre.
Dagens NATO-medlemskap gjør dette svært vanskelig.
Årsmøtet i Bergen SV ønsker sterkt at Norge søker nye allianser når det gjelder
sikkerhets- og utenrikspolitikken. Årsmøtet ser det som sentralt at Norge i årene som
kommer endrer kurs i forsvarspolitikken slik at vi kan få en sterkere nasjonal
suverenitet og sjølstendig tilstedeværelse i nord. Dette betyr at Norges stemme må
hevdes høyere både diplomatisk og politisk i spørsmål om nordområdene. Samtidig
må Norge engasjere seg langt sterkere i det internasjonale engasjementet for fredsog nedrustningsarbeid.
Bergen SV krever derfor at Norge
•

Avslutter medlemskapet i NATO.

•

Tar initiativ til å etablere en nordisk forsvarsallianse.

•

Jobber for å normalisere forholdet mellom Norge og Russland.

•

Avvikler alle permanente stasjoneringer av utenlandsk militært personell og
materiell på norsk jord.

•

Reduserer utgiftene til forsvars- og militærapparatet.

•

Slutter seg til og skriver under FNs traktat mot atomvåpen.
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•

Kun tar del i militære operasjoner utenfor Norge når disse har et FNmandat og er under FN sin ledelse.

•

Sier nei til å ha soldater fra andre land i Finnmark.

•

Tar initiativ til å gjeninnføre nedrustningsavtaler som ble avviklet under
Trump.

•

Går inn for avvikling av NATO sitt anti-rakettforsvar.

SV bør ikke gå i en regjering uten at den i sin politiske plattform slår fast at Norge
skal tiltre FNs vedtak om forbud mot atomvåpen som nå er internasjonal lov.
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