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SV har sine røtter i fredsbevegelsen etter Den andre verdenskrig og kampen mot atomvåpen.  7 
Denne motstanden kom klarest til uttrykk gjennom stiftinga av Sosialistisk folkeparti (SF) i 8 

1961, som fra 1975 gikk inn i SV. Særlig har NATOs doktrine med førstebruk av atomvåpen 9 
vært en viktig grunn til at SV alltid har sagt nei til Norges medlemskap i NATO. Dette 10 
standpunktet må SV føre videre i dag! 11 
 Første og lenge eneste gang verden sto overfor en reell trussel om bruk av atomvåpen, 12 
var under Cuba-krisa i 1962, da Sovjetunionen som svar på USAs utplassering av 13 

mellomdistanseraketter med atomvåpen i Tyrkia forsøkte å få installert tilsvarende a-våpen på 14 
Cuba. USA truet da med å invadere Cuba. Krisa ble løst gjennom forhandlinger der 15 

Sovjetunionen trakk sine raketter tilbake mot at USA gjorde det samme med sine i Tyrkia. 16 
Etter den tid har atomtrusselen ikke vært en realpolitisk mulighet - før nå med krigen i 17 
Ukraina der verdens to største atommakter står mot hverandre. Krigen har alt kostet minst 18 
200 000 soldater livet. Dersom en av de stridene partene blir utsatt for et mulig direkte 19 

nederlag, vil det sterkt øke faren for bruk av "taktiske” atomvåpen som et desperat motslag.   20 
    Trusselen om bruk av atomvåpen er altså ikke lenger bare en sikkerhetspolitisk 21 

tankeøvelse, men en stadig mer nærliggende realpolitisk mulighet.  Verken USA/NATO, 22 
Ukraina eller Russland vil "tåle" et nederlag. Et kompromiss er tvingende nødvendig. 23 
 Frykten for atomkrig må ikke gjøre oss handlingslammet! En videre opptrapping av 24 

krigen med nye våpensendinger gjennom NATO og bruk av stadig kraftigere våpen og 25 

økende lidelser for sivilbefolkningen på begge sider av fronten må erstattes med folkelig 26 

mobilisering og økt internasjonalt press for en forhandlingsløsning og med engasjement av 27 
FN, slik som i 2015 da Minsk 2-avtalen ble framforhandlet med Tyskland og Frankrike som 28 

garantister og vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd (resolusjon 2202). 29 
  Årsmøtet i Bergen SV oppfordrer landsstyret og stortingsgruppa om snarest å ta et 30 
tverrpolitisk initiativ til å mobilisere for et krav om våpenhvile og forhandlinger mellom de 31 

stridende partene. 32 
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