
U4 Et sterkt nordisk forsvarssamarbeid! 1 
  2 

Med Russlands angrep på Ukraina og Sverige og Finland sine påfølgende søknader 3 
om medlemskap i NATO, har det skjedd store militærpolitiske endringer i våre 4 
nærområder det siste året. Det betyr at også SV sin utenriks- og sikkerhetspolitiske 5 
analyse og strategi må oppdateres. Det er imidlertid ikke gitt at en slik oppdatering 6 
må bety et nytt syn på NATO eller norsk NATO-medlemskap. 7 

  8 
I en verden preget av stormakters agenda og den sterkestes rett øker forskjellene. 9 

En mer rettferdig fordeling og en regelstyrt verden hvor folkeretten respekteres er 10 

avgjørende for fred og trygghet i verden. SV har en sterk historie som fredsparti og 11 

mener at norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk må bygge på kamp for global 12 

rettferdighet, løsning på miljøproblemene, nedrustning, fredelig konfliktløsning, 13 

menneskerettigheter og demokrati. SV mener derfor at vi må bruke mer ressurser på 14 

forebyggende fredsarbeid og humanitær bistand.  15 

Norge må ta ansvar for egen sikkerhet og stabilitet i våre nærområder. For SV har et 16 
sterkt nordisk forsvarssamarbeid vært målet helt siden den kalde krigen. Russlands 17 

folkerettslige angrep på Ukraina gjør dette målet viktigere enn noen gang. Penger vi i 18 
dag bruker på angrepsvåpen, burde heller vært brukt på å bygge opp et forsvar som 19 

kan sikre kysten vår og nordområdene, i tett samarbeid med våre naboland. Den 20 
nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen har endret forutsetningene for en nordisk 21 

forsvarsallianse, men det er verdt å merke seg at de siste årene har dette felleskapet 22 
blitt styrket gjennom Nordic Defence Cooperation (Nordefco) med felles 23 
militærøvinger og felles militæruniformer, til tross for ulik status med tanke på NATO-24 

medlemskap. 25 

  26 
Gjennom forsvarsallianser som NATO dras Norge inn i stormaktsoppgjør og kriger 27 
som verken er i Norges interesse eller bidrar til fred og trygghet. NATO er en driver i 28 

opprustningskappløpet, og som medlem forventes Norge å bruke penger på 29 
angrepsvåpen som kan brukes i NATO-oppdrag. Stormaktsinteresser skal ikke styre 30 

Norges handlinger. Dette innebærer blant annet ingen stasjonering av utenlandske 31 
styrker på norsk jord i fredstid. Verdens atomvåpenlager utgjør en trussel mot hele 32 
sivilisasjonen og verdens økosystemer, men NATO forbeholder seg retten til å bruke 33 

atomvåpen først, dersom de finner det nødvendig. Norges medlemskap i NATO har 34 
gjort det vanskelig for Norge å støtte noe så grunnleggende som en FN-resolusjon 35 

om atomvåpen. Dette er stikk i strid med SVs politikk og viser tydelig hvor utopisk det 36 
er at Norge skal kunne endre NATO innenfra. På lengre sikt bør Norge derfor melde 37 

seg ut av NATO. For å forberede en slik endring av Norges sikkerhetspolitiske 38 
posisjon mener vi at Norge på kort sikt skal arbeide for å styrke det nordiske 39 
forsvarssamarbeidet i og utenfor NATO.  40 
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