
Framlegg til uttale fra årsmøtet i Bergen SV 
Utenrikspolitikk som tema i Stortingsvalgkampen 2021 

Forslagss(ller: Styret i Bergen SV 
Årsmøtet i Bergen SV har drø2a forberedelsene 7l og opplegget for Stor7ngsvalgkampen i 
2021. Det har i e@erkrigs7da vært lite fokus på utenrikspoli7ske saker i de norske 
valgkampene. Grunnen 7l de@e er at en majoritet av de poli7ske par7ene ikke har ønsket en 
deba@ om Norges sikkerhets- og forsvarspoli7kk. Vårt NATO-medlemskap har lagt ei klam 
hand over de fleste diskusjoner om sikkerhetsspørsmål. 

I USA har de siste fire åra under Trump-regimet vist oss sider ved det poli7ske systemet i USA 
som 7dligere ikke kom like godt fram. Da Trump trakk 7lbake USA sin 7lslutning 7l 
atomavtalen med Iran skapte de@e økt spenning og fare for storkrig i Midt-Østen.   

Da Trump i 2018 for en gangs skyld ville trekke USAs ulovlige okkupasjonsstyrker ut av Syria, 
ble de@e forhindret av sterke motkre2er internt i det amerikanske maktapparatet, ikke minst 
i det demokra7ske par7et. Krigene som USA har ført mot terror siden 2001, har skapt 
mellom 37 og 48 millioner flyktninger. De@e er en stor humanitær katastrofe i seg selv og har 
skapt uhåndterlige strømmer av mennesker på flukt. De@e har skapt et utålelig press mot 
landene i Midt-Østen og i Sør-Europa, med store sosiale problemer og motsetninger mellom 
borgerne i disse landa. Norge har delta@ i flere av disse krigene e@er 1999 og tjent penger på 
salg av våpen. Det gjør Norge medansvarlig og forplikter oss 7l å mo@a flere flyktninger. 

Perioden under Trump har også vist at Israel har økt sin innflytelse over amerikansk 
utenrikspoli7kk. De@e øker  presset mot pales7nerne. USA har trukket seg ensidig ut av 
avtalen med Russland om begrensning av spredning av atomvåpen og motsa@ seg Russlands 
forslag om en e@årig forlengelse av avtalen i påvente av åpninger for nye forhandlinger.  Et 
ny@ atomvåpenkappløp er i gang. Trump trakk USA ut av Paris-avtalen om klima. Det har 
svekket andre lands forpliktelser 7l å føre en klimapoli7kk i samsvar med avtalen. Gjennom 
valgkampene om presidentmakt i 2016 og 2020 har det vokst fram en irrasjonell og farlig 
Russlands-fobi i det poli7ske miljøet og i store deler av media, med ideologisk smi@eeffekt 
særlig i mange NATO-land. I forholdet 7l Kina konkurrerer demokrater og republikanere om å 
være tøffest i retorikken.  I sum har de@e skapt utbredt tvil om USA, som verdens suverent 
største militærmakt med ca 800 baser i 7l sammen ca 150 land, er en pålitelig avtalepartner i 
mellomstatlige forhold.  

De økende interne motsetningene i det amerikanske samfunnet og i det poli7ske systemet 
har gjort USA 7l en stadig mindre pålitelig alliert. Gjennom medlemskapet i NATO lever 
Norge i en stadig større fare for å bli trukket inn i kriger i strid med folkere@en under dekke 
av være «humanitære operasjoner”. De@e synliggjør at småstater som Norge må legge større 
vekt på å føre en poli7kk som er mindre avhengig av alliansen med USA eller andre, 
konkurrerende stormakter.  
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Bergen SV ser derfor at det er på 7de at deba@en om den norske sikkerhets- og forsvars-
poli7kken kny@es opp mot valgkampen fram mot Stor7ngsvalget 2021.  Utviklinga e@er 
oppløsning av den gamle Østblokken har gå@ i retning av en mer flerpolar verdensorden med 
flere maktsentra. Det betyr at også norsk utenriks- og sikkerhetspoli7kk må orientere seg på 
ny@, noe SV må bidra 7l.  

Bergen SV krever derfor 

• At Norge tar imot en langt større andel av de flyktningene som krigene i Midt-Østen 
har skapt, ikke minst ut fra vår allierte USA sine ulovlige krigshandlinger i området. 

• At Norge signerer FN si@ forbud mot atomvåpen. SV kan ikke være medlem av en 
regjering som nekter å forplikte seg 7l folkere@en på de@e området.  

• At det se@es ned en forsvarskomité som får i oppgave å komme med en omtale av 
endringer i det sikkerhetspoli7ske bildet, samt Norges rolle og fram7dige forsvars-
poli7ske endringer som en følge av de@e. SV må kreve at denne komitéen også har 
medlemmer som har et annet forsvarspoli7sk ståsted enn det de tradisjonelt NATO-
vennlige par7ene har ha@.  

• At SV i Stor7ngsperioden 2021 - 2025 tar ini7a7v 7l at Stor7nget gjennom oppnevn-
ingen av Nobelkomitéen sier fra seg re@en 7l å dele ut Nobels fredspris. Denne 
oppgaven bør overføres 7l en demokra7sk oppnevnt komité i et land som ikke er 
kny@et 7l noen militærallianse eller 7l rivalisering mellom stormakter. Et alterna7v 
kan være at utdelingen av fredsprisen overføres 7l en egen komité i FN, sammensa@ 
av medlemmer som ikke har fast sete i Sikkerhetsrådet. 
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