
Den forsvunne militærnekteren – 
intervju med Norges fredsminister 
L.Stalsberg feb’22 
 
Stortinget avviklet sivil verneplikt i 
2012 under Jens Stoltenbergs andre 
regjering – og med dette forsvant 
også sivilarbeideren fra samfunnet og 
hverdagen vår. Har du en kommentar 
til dette?  
I år er det 10 år siden sivilarbeideren 
forsvant. Han tok med seg militær-
nekteren iblant oss, og ikkevolds-
argumentasjonen.  
Hver gang man møtte en militærnek-
ter ble man nødt til å tenke over val-
get hans (det var alltid en «han» den 
gangen), og levd pasifisme var en del 
av storsamfunnet og hverdagslivet, 
for eksempel i ungenes barnehage.  
 

Det var sikkert en stor gevinst for 
mange enkeltpersoner å slippe dette?  
Ja, men vi som storsamfunn tapte på 
at pasifismen forsvant sammen med 
dem. Vår tids påståtte «sunne for-
nuft» og realpolitikk handler om vå-
pen, militære styrker, trusler, teknolo-
gi og sterke menn som synes å mene 
at det enkleste er pistol.  
 

Er Samarbeid for fred mer slitsomt? 
Fredelige løsninger ofte atskillig mer 
komplekst, lang-siktig, fullt av dilem-
maer. Ordlyden rundt fred er mindre 
macho og medievennlig enn krigens 
språk.  
 

Er det å være militærnekter et angrep 
på venner som velger en militær 
karriere?  
Nei, det er en kritikk av et system 
som tvinner nasjonalstaten sammen 
med et militærvesen med den største 
selvfølge. Det er også en viktig kritikk 
av militærindustrien.  
I 2020 er de globale militærutgiftene 
totusen milliarder dollar, en økning på 
2,6 prosent fra 2019. Totusend milli-
arder dollar tilsvarer 17.640 milliarder 
norske kroner/ 17.640.000.000.000kr 
Hvem advarer oss mot alt dette på et 
prinsipielt nivå i dag og tar et synlig 
antimilitaristisk standpunkt – og 
tvinger dagens debatter ut i dilem-
maer, dilemmaer som også finnes i 
pasifismen?  
 
Denne spalten er basert på er basert 
på et tekst som har stått på trykk i 
Dagsavisen 21.1.22, 
 https://www.dagsavisen.no/debatt/kom
mentar/2022/01/21/den-forsvunne-
militaernekteren/ 

”Fredsministerens hjørne”  
Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøvern-
departement. Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de 
har i Nepal eller Etiopia. Dagens mediabilde er så preget av milita-
risme, at vi mener det trenges en motvekt.  
Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – 
WILPF-Norge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en 
fredsminister ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver 
under samme vignett – med fokus på fredsminister som institusjon. 
 
 

(Stockholm, 26 April 2021) Total global military expenditure rose to 
$1981 billion last year, an increase of 2.6 per cent in real 
terms from 2019, according to new data published today by the 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).  
Norsk Billion er lik en million millioner, det vil si 1012. Det kan skri-
ves som 1 med 12 nuller bak.  
På engelsk brukes billion om en milliard, det vil si ett tusen millio-
ner (det vil si 109, altså et 1-tall med 9 nuller bak). 
2.000.000.000.000 U$ * 8,82 = 17.640.000.000.000 nkr 
17.640 milliarder nkr 


