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Uttalelse vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: 

Mot offensiv militær opprustning – nei 
til kjøp av flere F35 kampfly  
Oslo SV vil bremse den militære opprustningen og arbeide for at Norge kun har 
et nøkternt forsvar egnet til å forsvare vår suverenitet. SVs landsmøte i 2013 
vedtok en uttalelse der det heter: «Forsvarets ønsker og militærindustriens 
forretningsinteresser kan ikke definere Norges forsvarsbehov. SV vil fortsette å 
arbeide for å ikke kjøpe flere fly enn det som er helt nødvendig for å forsvare 
landet og drive suverenitetshevdelse.»  

Videre vedtok landsmøtet: «Norge er blant landene i verden som bruker mest 
penger på forsvar pr innbygger. Hver milliard som ikke brukes på 
kampflyinnkjøpet kan brukes på å skape en fredeligere og mer rettferdig verden 
som igjen vil forebygge konflikter.»  

Ytterligere prisusikkerhet og debatter i andre kjøperland gjør en revurdering av 
innkjøpet nødvendig. Kostnadene knyttet til innkjøp av det atomvåpenforberedte 
kampflyet har blitt særs høye. Prisen på flyene alene overstiger 60 milliarder 
kroner, i tillegg til at det påløper levetidskostnader beregnet til om lag 250 
milliarder kroner.  

Lockheed Martin leverer i dag avanserte våpensystemer (deriblant kampflyet 
F35) til nasjoner Norge av etiske grunner ikke investerer i, eller eksporterer 
våpen til. Som en del av initiativet til at norsk eksportkontroll for krigsmateriell 
fortsatt strammes inn, kan dette i seg selv være en grunn til ikke å gå til innkjøp 
av flere F35-kampfly.  

Som fredsparti må SV motarbeide all militær opprustning som styrker norsk 
deltakelse i offensive NATO-operasjoner og knytter oss enda sterkere til et 
langsiktig militær-industrielt samarbeid med USA.  

Oslo SV vil jobbe for at Stortinget revurderer utgangspunktet for Forsvarsplanen 
fra 2012, trekker seg fra kjøp av flere offensive F35 kampfly og utvikler en 
forsvars- og sikkerhetspolitikk, herunder dimensjonering av et defensivt 
luftforsvar, i samsvar med de prinsippene som ble vedtatt på landsmøtet i 2013. 
Oslo SV vil at det settes i gang en ny innkjøpsprosess med Sverige og andre 
tilbydere. Et eventuelt kjøp av svenske fly vil kunne være et ledd i en oppbygging 
av et tettere nordisk forsvarssamarbeid.  

Oslo SV støtter SVs grunnlovsforslag som fjerner regjeringens rett til å bruke 
militær makt i utlandet uten Stortingets samtykke.  

SV skal være fredssakens fremste forkjemper på Stortinget. 


