Norge må velge fred og nedrustning
Skal Norge fortsette å stå skulder ved skulder med USA på slagmarken verden over, slik
Erna Solberg sa til president Donald Trump 10. januar i år? Eller skal Norge utnytte sitt
handlingsrom i NATO til å arbeide for fred og nedrustning i verden? For SV vil det være
et klart krav at ei framtidig rødgrønn regjering bla. vil delta i FN-forhandlingene om et
globalt atomvåpenforbud. Derfor var det ekstra gledelig at den norske nobelkomiteen
gav fredsprisen til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).
Trøndelag SV mener målsettinga om å øke forsvarsbudsjettet til 2% av Norges brutto
nasjonalprodukt (BNP) er umoralsk. Norge må prioritere et defensivt nasjonalt forsvar
framfor å krige sammen med USA og andre NATO-land i utlandet. Derfor burde Norge
ha halvert sine 52 F-35-flyinnkjøp, og i stedet prioritert satsing på hæren, heimevernet,
kystforsvaret og beredskap i Nord-Norge. I stedet for å satse på økte forsvarsutgifter, vil
det etter SV sin mening være riktig å prioritere velferdsstaten, miljøet og internasjonal
solidaritet.
SV vil at Stortinget må håndheve sitt forbud mot salg av våpen og militære tjenester til
diktaturland og til land i konfliktområder. For er det etisk riktig av Norge å selge
ammunisjon og våpen for 3,4 milliarder kroner i 2017, når halvparten av dette salget går
til diktaturland som Oman, Saudi Arabia og De Arabiske Emirater? Det norske storting må
stramme inn sine regler for våpensalg til utlandet.
SV Trøndelag vil sende heim de 330 amerikanske soldatene på Værnes. Trøndelag må
ikke bli et framtidig atombombemål. Marinesoldatene på Værnes er brikker i en stor
våpenopprustningsstrategi fra USA og NATOS side, og som i neste omgang fører til
russisk opprustning og økt konfliktnivå. America-first-strategien med sin store
atomknapp og tydelige uttalte førstebruk av atomvåpen, vil samtidig unngå bruk av
atomvåpen på USAs territorium. Med henvisning til Russlands anneksjon av Krimhalvøya
bygger nå USA og NATO opp militærbaser og såkalt rakettskjold opp mot den russiske
grensa i hele Europa. SV tar avstand fra alle brudd på FNs folkerett, men USA og NATO
sitter i glasshus med sine angrepskriger over hele verden. Norge må derfor si nei til å bli
en framskutt militærbase for USAs stormaktsinteresser.
Norge må i stedet fortsette sin avspenningslinje overfor vår nabo Russland gjennom
handel og kulturutveksling. Trøndelag SV mener Norge må velge «den tredje vei» i
utenrikspolitikken. Norge må unngå å bli en brikke i et maktspill mellom USA og
Russland. Vi må unngå å bli dratt inn i nye kriger som bidrar til ustabilitet. Vi kan ikke la
Donald Trump og USA tenke for oss. Norge må derfor fortsette å være en pådriver for
internasjonalt samarbeid i FN, og Norge må finne sin egen uavhengige vei i
utenrikspolitikken. Regjeringen må bidra til avspenning og fred gjennom:
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Å sende de amerikanske soldatene på Værnes heim.
Å si nei til norsk deltakelse i NATOs rakettskjold.
Å trekke norske styrker ut av USA-ledede operasjoner rundt om i verden.
Å delta i FN-forhandlinger om et atomvåpenforbud.
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