PARTIENES FREDSBAROMETER 2021
Årets stortingsvalg blir et skjebnevalg: miljøforurensning, klimaendringer og
pandemi krever samarbeid på tvers av landegrenser – ikke våpenkappløp.
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet ønsker å avklare de ulike partiers
fredsengasjement. Vi har samlet svarene på 6 spørsmål
- så blir det opp til velgerne å ta parti !

PARTIENES FREDSBAROMETER 2021
Finn fulle svar her: www.ikff.no/lopesedler/

pSP

Vil ditt parti arbeide for å …
1. ... tilslutte seg/ signere og ratifisere FN’s
atomvåpenforbud? Det er ingen juridiske hindre for at NATOmedlemsland tilslutter seg forbudet, jfr regjeringens egen utredning av 2018. 78%
av Norges befolkningen mener at Norge må slutte seg til atomvåpenforbudet og
delta i den internasjonale dugnaden for å forby og avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene.

2.

... utrede mulighetene for et fredsdepartement?

Norge var først i verden til å etablere et miljøverndepartement. Nå er det på tide å
utrede et fredsdepartement.

3. ... kreve sluttbrukererklæring ved all norsk
våpeneksport, også fra Nato-allierte?
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Bare dette kan hindre at Norge bidrar til kriger eller borgerkrig.

4. ... militære utslipp inn i nasjonalt klima- og
miljøregnskap Det gjelder alle utslipp på norsk jord, sjø og luftrom – fra
våpenproduksjon, baser, øvelser og krigføring, samt norske militære utslipp i
utlandet. En stor del av disse utslipp telles ikke med i dag.

5. ... fremme omrustning1, fra JSF-bombefly til helseog klimatiltak? Flytt pengene – fra militarisme og våpen til sivilt forsvar,
som virusberedskap, og klima-, miljø- og flyktningtiltak. Overfinansiering av krig
og militær virksomhet har ført til et ressursødende våpenkappløp som ingen
egentlig ønsker. Ett eneste av de 52 JSF-bombeflyene Norge kjøper, vil være nok
til å finansiere et fredsdepartement i over ti år; Flere land, bl.a. Canada har
trukket seg fra JSF prosjektet bl.a. på grunn av uoversiktlige kostnader.

6.

... fremme en human asyl- og flyktningpolitikk?

Norge må følge de krav og anbefalinger i asyl- og flyktningpolitikken som
kommer fra FN-organer, gjeninnføre rimelighetsvilkåret og sikre hensynet til
barnets beste.

1
Transarmanent på engelsk, omrustning på norsk: overgangen fra en militærbasert til en sivilbasert
forsvarspolitikk. I motsetning til nedrustning innebærer omrustning erstatning av ett forsvarsmiddel
med et annet, framfor nedrustning, eller det å gi opp militær kapasitet.
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