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Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er ustabil. På ene siden har man et NATO som ruster opp, og et 

USA og EU som møter den russiske Ukraina-politikken med sanksjoner, og som presser sitt interesseområde 

stadig lenger øst. Mange NATO-land vurderer militær støtte til Ukraina. På den andre siden har man et Russland 

som har gjennomført en folkerettsstridig anneksjon av Krim-halvøya og er innblandet i uroen i de østlige deler 

av Ukraina.  

 

Opprustningen i Europa skjer samtidig med at de sosiale utfordringer er store som følge av den økonomiske 

krisen fra 2009. NATO-landene har forpliktet seg til å bruke 2 % av BNP på sitt forsvar, hvorav 20 % av 

forbruket skal være til nyanskaffelser av våpensystemer. Norge følger denne politikken, ikke minst gjennom 

unødvendige, store investeringer i nye jagerfly. I mange NATO-land kommer kravet om opprustning samtidig 

med at innbyggerne opplever kutt i pensjoner og offentlige ytelser.   

 

SV ønsker en alternativ politikk for sikkerhet og fred i Europa. Oslo SV er primært mot norsk medlemskap i 

NATO. Men så lenge Norge er medlem av alliansen, bør vi likevel bruke medlemskapet for å arbeide mot 

opprusting. 

For å bidra til nedrustning og sikkerhet i Europa bør Norge: 

 

 Avstå fra å bidra til videre opprustning, ikke utstasjonere styrker i Russlands naboland. 

 

 Gå i spissen mot NATOs atomvåpenstrategi og arbeide for at atomvåpen erklæres i strid med folkeretten. 

 

 Reagere tydelig mot russiske brudd på folkeretten, men samtidig være tydelig i kritikken av alle lands 

folkerettsbrudd gjennom forutsigbare sanksjoner.  

 

 Målrette sanksjonspolitikken mot Russland mot våpenindustri og -smugling, og reise en debatt om det kan 

finnes smartere sanksjoner som bidrar til å avslutte krigen i Ukraina. 

 

 Bruke NATO-medlemskapet til å arbeide for nedrutsning, og spesielt gi fritak for investeringskrav til 

militære formål for alle NATO-land som er rammet av økonomisk krise. 

 

 Styrke OSSEs rolle som konfliktdempende institusjon for å få på plass en fremforhandlet politisk løsning, 

framfor en militær løsning. 

 

 Ta initiativ til å ta opp igjen forhandlinger om nedrustning etter mønster fra CFE og listen over materiell bør 

oppdateres i tråd med militærteknologisk utvikling.  

 

 Ta avstand fra droner og droneproduksjon og ta opp spørsmålet om droner i FN og få det innlemmet som 

brudd på folkeretten. 

 

 Igangsette avspenningstiltak ovenfor Russland lik de som ble gjennomført under den kalde krigen, herunder 

avstå fra å holde NATO-øvelser i Finnmark og styrke folk-til-folk samarbeidet. 


