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Den nordiske venstrefløj foreslår en politik for fred og nedrustning  

Norden, Arktis og Østersøområdet har i årevis været præget af en opgående øvelses- og oprustningsspiral, 
som kombineres med en stadig mere højlydt retorik. Både Nato og Rusland bidrager til denne udvikling. Det 
er en alarmerende udvikling, og det er på tide, at Nordens lande tager initiativ til at vende den.  
  
Målet er at styrke de sikkerhedspolitiske redskaber. Vi vil skabe en politik, der reducerer spændinger og 
krigstrusler. Vi respekterer, at Finland og Sverige fortsat ønsker at være militært alliancefrie og afviser fuldt 
medlemskab af Nato, og vi opfordrer til et tættere nordisk samarbejde, der kan sikre nedrustning, styrke 
FN og bidrage til, at dansk, islandsk og norsk udenrigspolitik ikke er afhængig af et NATO, hvor Donald 
Trump sidder for bordenden. 
  
Hvis vi skal sikre Nordens sikkerhed, kræver det en aktiv, selvstændig udenrigspolitik med et bredt 
engagement for demokrati, menneskerettigheder og folkeret, for kvinders frigørelse og global social 
retfærdighed. Men det kræver også et aktivt arbejde for nedrustning, konfliktforebyggende indsatser, et 
stærkt FN, intensiveret arbejde i Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa, OSCE, og en 
genoprettet respekt for folkeretten. De nordiske lande, som er med i EU, bør fremme denne politik der.  
  
Vi skal stå fast på kritikken af Ruslands krænkelse af folkeretten i Ukraine og Syrien. Det er centralt for 
vores sikkerhed, at eksisterende landegrænser, folkeretten og hver lands suverænitet respekteres. Samtidig 
skal vi udvikle kontakten med det russiske civilsamfund og skabe bedre forudsætninger for forskellige 
former for dialog mellem folk. 
  
Med Trump har verdens stærkeste militærmagt fået en øverstkommanderende, som er utilregnelig og ikke 
har respekt for international ret. Valget af Trump har gjort verden mere usikker og øget risikoen for, at USA 
og i forlængelse Nato vil gå med i aktuelle væbnede konflikter eller starte nye. Udviklingen i USA forstærker 
behovet for, at vi i Norden øger vores samarbejde. 
  
Et aktivt arbejde for nedrustning og afspænding i Norden skal omfatte Østersøen, Arktis og demilitarisering 
af rumprogrammer. Det skal være et fokusområde for Nordisk Råds kommende arbejde. Men det kræver 
også anstrengelser på alle niveauer; diplomater, myndigheder, organisationer, mellemfolkelige kontakter 
og forskersamarbejder - alle kan bidrage i det sikkerhedspolitiske arbejde. Der skal udvikles en samlet 
nordisk strategi for fred, afspænding og nedrustning i Norden. 
  
Våbeneksport til diktaturer, krigsførende stater og lande, som begår grove og omfattende brud mod 
menneskerettighederne, styrker ikke freden. De nordiske lande bør gå foran i arbejdet omkring bedre 
international kontrol med våbenhandel og i vores egne lande forbyde eksport til undertrykkende og 
krigsførende lande.  
  
De nordiske venstrefløjspartier foreslår derfor følgende: 
  
Vi ønsker, at der udarbejdes en samlet, nordisk strategi for fred, afspænding og nedrustning i  Norden. 
  
Vi vil styrke FNs arbejde for fred og sikkerhed. De nordiske lande skal forberede og samøve styrker som kan 
deltage i fælles fredsbevarende indsatser med FN-mandat. Den afgørende beslutning om sådanne indsatser 
tages altid af det respektive land. 
  
Vi vil, at de nordiske lande forpligter sig gensidigt til at forbyde våbeneksport til undertrykkende og 
krigsførende lande, og internationalt rejser spørgsmålet om forbud og kontrol med våbenhandel.  
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Vi støtter den tidligere tyske udenrigsminister Steinmeiers initiativ i OSCE om at indlede nye forhandlinger 
om en ny multilateral aftale for våbenkontrol i Europa. Målet er nye forhandlinger om nedrustning i 
Europa, og at såvel Rusland som NATO via disse forhandlinger skal afstå fra oprustning og offensive øvelser 
i Østersøområdet. 
  
Vi foreslår, at der i regi af Nordisk Råd afholdes en nordisk freds- og sikkerhedskonference for at drøfte en 
strategi for nedrustning og afspænding i Østersøen og Arktis samt, at Nordisk Råd på sigt tager initiativ til 
en bredere international konference med deltagelse af alle lande omkring Østersøen for at fremme dette. 
  
Vi ønsker, at forskningen i freds- og konfliktløsning styrkes i vores lande, og at der sker et tættere 
samarbejde på tværs af landene i norden.  
  
De nordiske lande skal bidrage til nedrustning af kernevåben. Et konkret tiltag er at gøre Norden og Arktis 
til kernevåbenfri zoner. Vi ønsker et forbud mod kernevåben i form af en juridisk bindende 
kernevåbenkonvention, som forbyder fremstilling, prøvning, besiddelse og anvendelse af kernevåben, og 
fastsætning af de mekanismer, der kræves for at tilintetgøre dem inden for en overskuelig fremtid. 
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