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Ny norsk Iran-politikk 

I konflikten mellom USA og Iran er det vanskelig å skulle ha tiltro til noen av dem. På den ene siden er 
det et brutalt prestestyre som undertrykker sin egen befolkning og er militært involvert i flere land i 
Midtøsten, som Syria og Yemen. På den andre siden er det en amerikansk president som fører en 
farlig og uforutsigbar utenrikspolitikk, som kan få alvorlige følger både for sivile i Midtøsten og for 
verdensfreden. SV sier derfor nei takk til begge deler, og vil jobbe for at Norge viser klar avstand fra 
USAs ukloke midtøstenpolitikk og prestestyrets undertrykkende regime i Iran. 

Donald Trump har krevd at NATO skal bidra mer i Midtøsten, dette bør Norge si nei til uavhengig av 
hva andre allierte gjør. Norge bør ta klar og tydelig avstand fra USAs imperialistiske ambisjoner i 
Midtøsten. 

USA har en lite ærerik historie mange steder i verden, men få steder så som i Iran og Irak. Fra 1950-
tallet hvor USA støttet sjahen i Iran til å begå statskupp, til å selge våpen til Saddam Hussein under 
Iran-Irak krigen på 1980-tallet. Til sist har vi den amerikanske invasjonen i Irak i 2003 som har vært en 
sammenhengende katastrofe for det irakiske folk siden. 

En av de store utfordringene med den utviklingen vi nå ser etter USAs utenomrettslige drap på 
Qasem Soleimani, er at det sannsynligvis vil bli vanskeligere for de iranere og irakere som kjemper for 
mer demokrati, mer respekt for menneskerettighetene, mindre korrupsjon og et bedre liv for 
befolkningen i disse landene. Regimet i Iran og styresmaktene i Irak har med den siste utviklingen fått 
nok et påskudd for å slå ned på fredelige demonstrasjoner og begrunne slike handlinger med 
behovet for stabilitet og nasjonens sikkerhet.  

I denne situasjonen er det viktig med stemmer og handling som bryter med krigsretorikken og 
krigshandlingene. Norge kan og bør innta en slik rolle som fredsnasjon. SV mener Norge bør bryte 
med gjeldende praksis hvor vår alliansepolitikk først og fremst handler om å bistå i amerikanske 
kriger. Norge bør si nei til militære oppdrag i utlandet, med unntak av å delta i operasjoner med FN-
mandat og under FNs ledelse. Norge bør prioritere vårt nasjonale forsvar og deltagelse i FNs 
fredsbevarende styrker, og si nei til NATO-operasjoner i utlandet.  

SV mener:  

• Det er ikke i Norges interesse å knytte oss enda tettere opp til amerikanernes mislykkede 

Midtøsten-politikk. De norske soldatene må hentes hjem fra Irak. 

• Norge må støtte Amnesty Internationals krav om at Irans fengsling og bruk av tortur mot 

opposisjonelle tar slutt, og at fengslene åpnes for internasjonal inspeksjon. 

• Regjeringen må gi støtte til kravet om en granskning av dette fra FNs spesialrapportør for 

utenomrettslige henrettelser. 

• Norge må kreve at USA retter seg etter eventuelle pålegg fra irakiske myndigheter om å 

trekke ut amerikanske styrker fra Irak. 

• Norge må fordømme utenomrettslige drap gjort av USA. 

• Norges internasjonale fortrinn er aktøren som bidrar til dialog og tilrettelegger av 

forhandlinger. Dette er en rolle Norge bør satse mer på i regionen. 

• Norge må vise tydelig støtte til menneskerettighets- og demokratiforkjempere i Iran, Irak og 

regionen.  
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