2. august 2017

Kjære Nordisk Folkeriksdag/Fritt Norden
Hjertelig tusen TAKK for en flott helg sammen med dere !
Programmet kunne ikke ha vært bedre – meget interesant med en hel
dag om Grønland – som vi vet altfor lite om. Skype overføringen var
ypperlig og vi fikk vite så mye nytt og nyttig. En stor informasjonsdag
som jeg er meget glad for !
Søndagen med de tre unge entusiastiske forskerene med et tema vi
tenker lite på , men selvsagt er av stor verdi å vite om – hva som blir
gjort for å fremme alternativer til “Livet etter væksten”. En
forelesningsrekke med tre godt informerte unge som ga det vi trenger i
dag – HÅP - for positive endringer og alternativer til det bestående. Stor
TAKK til dere alle !
Som jeg nevnte søndag så har vi i Norge Parliamentsvalg 11 sept, og
sender dere syv fredskrav vi i fredsbevegelsen krever av en ny regjering
og politikere. Det er mye av det samme som Carsten Andersen tok opp i
sin innledning.
Mht. freds-og dialog reisen til Russland i mai 2018, så sender jeg
informasjon til dere som ønsker det når vi har oppsettet klart. Norge
legger ned sitt konsulat i Murmansk – til stor fortvilelse for mange av oss
– især nordmenn som bor i NordNorge + at regjeringen har utplasert 330
USA soldater på norsk jord – mot vår etablerte basepolitikk. Heldigvis
har vi motreaksjoner – også fra stortingspolitikere. Godt vi skal til
NordNorge/Nordkalotten neste sommer !
Igjen en stor TAKK til alle arrangører og deltagere – gjerne videresend til
de mange jeg ikke sender til. Ikke minst TAKK for all god dansk mat og
drikke og festlig sjøtur med picknic !
Mange gode hilsner fra Trine i Oslo
PS. Hvis noen ønsker brosjyren “Flytt Pengene” som word, sender jeg den
gjerne ! Susanne i IKFF/WILPF i Bergen sier vi kan bruke den som vi vil –
evt. rette eller legge inn ny tekst på midtsidene

Sju fredspolitiske krav til en ny regjering
Fra Norges Fredsråd og dets medlemsorganisasjoner

En spørreundersøkelse viser at hele 77% av Norges befolkning mener at utenriks- og
forsvarspolitikk må inn i valgkampen. Norsk fredsbevegelse slutter seg til, og stiller følgende
syv krav til en ny norsk regjering:
1) Gjøre Norge til en aktiv pådriver for og støtte opp om det internasjonale forbudet
mot atomvåpen. Både folkemeninga og Stortingsflertallet har lenge ønsket at Norge
skal være ledende i det internasjonale arbeidet mot disse våpnene.
2) Utstasjoneringen av 300 US marines i Trøndelag innebærer en urovekkende
nytolkning av langvarig norsk basepolitikk, og burde gjøres om. Tidligere søkte norsk
politikk å berolige framfor å avskrekke overfor Russland, og de amerikanske
soldatene er et uttrykk for at Norge tar steg bort fra et nasjonalt og defensivt
innrettet militærvesen.
3) En ny regjering må si NEI til norsk deltakelse i NATOs rakettskjold, da dette kan bli et
skjebnevalg for norsk sikkerhetspolitikk. Det vil øke faren for kjernefysisk opprusting,
spesielt i nordområdene, og kan øke faren for et førsteslagsangrep med atomvåpen.
4) En granskning av Norges rolle i NATOs bombing av Libya i 2011, hvor Norge deltok
som et av de mest aktive landene. I dag er det flertall på Stortinget for en evaluering,
så ballen ligger hos en ny regjering. En slik granskning bør særlig klarlegge
beslutningens og krigføringens legitimitet etter folkeretten.
5) Økt satsning på Norges rolle som aktiv pådriver for fred, som fredsmegler og støtte til
sivilsamfunn i konfliktområder. Slik kan Norge bidra positivt i konflikter, uten å måtte
ty til voldsbruk. Dette er viktig både som forebyggende tiltak, og som verktøy dersom
en konflikt allerede har blusset opp. Norges rolle i Colombia og på Filippinene er
eksempler på dette.
6) Vi må få økt kontroll og sluttbrukererklæringer for all norsk eksport av militært
utstyr. Norge er en av verdens største våpeneksportører om vi regner i forhold til
folketallet, og eksporterer fortsatt militært utstyr til undertrykkende regimer og land
i krig. Regimer som begår grove brudd på menneskerettigheter, er preget av indre
uro, eller er involvert i kriger i andre land i strid med humanitærretten, skal ikke ha
anledning til å kjøpe militært utstyr fra Norge.
7) Norge må trekke ut sine militære bidrag i Syria. Siden 2016 har norske spesialsoldater
bistått syriske opprørsgrupper med trening i Jordan. Det har vært lite diskusjon om
oppdraget i norsk offentlighet, og det folkerettslige grunnlaget er tynt. Det siste Syria
trenger nå er mer krig, flere våpen og soldater. Norge kan bistå på mer fruktbare
måter enn dette. Det er på tide å hente soldatene hjem.
I en verden som er så ustabil og skiftende som vår, er det viktig at vi som småstat gjør det vi
kan for å bidra til å styrke folkeretten og demme opp mot de kreftene som leder oss i retning
militarisme, opprusting og krig. Disse sju punktene kan bidra til å endre Norges
utenrikspolitiske kurs i en retning som vil peke mot en mer fredelig verden.

