Norge etter angrepet på Ukraina: Meir internasjonalt samarbeid og et styrket
forsvar
Krigen i Ukraina krever handling fra det internasjonale samfunnet, og Norge har en plikt til å
bidra med all den hjelp og støtte vi kan for å hjelpe de millionene av mennesker som nå
rammes av krigføringen i Ukraina. Vi har et solidarisk ansvar til å bistå og ta imot vår andel av
de ukrainske flyktningene som nå strømmer mot resten av Europa. Internasjonalt Forum i
Oslo Arbeiderparti støtter opp om regjeringen, som nå forbereder seg på å ta imot
mennesker i stor nød samtidig som vi bidrar med militært og sivilt materiell.
Det er for tidlig å slå fast om perioden 9. november 1989 til 24. februar 2022 i framtida vil bli
omtalt som «den andre «mellomkrigstiden». Tiden mellom to kalde kriger. Men den vestlige
sivilisasjon er nå i en økonomisk og finansiell kamp mot russisk aggresjon og det er vanskelig
å se for seg at forholdet vil «normaliseres» uten videre når krigen i Ukraina måtte ta slutt.
I denne situasjonen mener Internasjonalt Forum at Norge er best tjent med å stå politisk tett
sammen med våre partnere i NATO og EU. Norge er en av NATOs grunnleggere og NATO er
bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Arbeiderpartiet har stått ved og støttet norsk NATOmedlemskap sammenhengende siden 1949 og Arbeiderpartiets støtte til NATO ligger fast.
Etter Berlinmurens fall har også flere tidligere sovjetrepublikker og tidligere medlemsland i
Warszawapakten søkt, og fått medlemskap i NATO.
Internasjonalt Forum aksepterer ikke påstanden om at denne utvidelsen eller NATO på noen
måte utgjør en trussel mot Russland. Ei heller at NATO omringer Russland, slik det hevdes fra
russisk side. Russland har ingen saklige grunner til å bekymre seg for NATO. Tvert imot viser
angrepet på Ukraina at NATOs nye medlemsland med rette har vært bekymret for sin
sikkerhet og derfor har svært gode grunner til å ha søkt trygghet under NATOs felles
sikkerhetsparaply.
Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti mener Norge og den vestlige sivilisasjon må stå
solidarisk med Ukraina og demokratisk krefter inne i Russland. Vi må gi Ukraina og dets
legitime myndigheter all tenkelig støtte, bortsett fra militær intervensjon i Ukraina. Små og
mellomstore land er alle i faresonen dersom stormakter også i vårt århundre vinner fram
med å ta seg til rette i sine geografiske nabolag.
Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti vil:
-

Stå i solidaritet til Ukraina og det europeiske fellesskapet ved å tilslutte oss sanksjoner
som innføres
Styrke øremerket støtte til kommunene for å kunne ta imot flyktninger fra Ukraina på
en god måte
Støtte sivilsamfunnsaktører i Russland som kjemper for demokratiske rettigheter, og
mot myndighetenes krigføring i Ukraina
Legge til rette for fortgang i visumbehandling samt utrede mulighetene for
midlertidig opphold i Norge for personer i Russland som er særlig utsatt for
forfølgelse på politisk grunnlag fra russiske myndigheter

-

Tilby asyl og beskyttelse til russiske borgere som søker og har rett på det

Forsvar og sikkerhet
Den nye situasjonen gjør det nødvendig å styrke forsvaret i Norge og i flere andre europeiske
NATO- land. Forsvaret bør så snart som mulig få overført betydelige midler, utover de 3
milliardene som ble bevilget nylig, for å kunne tette hullene i materiell og personell. På
lengre sikt bør vi gradvis øke budsjettet for å minimere risiko og ruste for å gi mer
utholdenhet og dybde. Forsvaret må også kraftig bemanne opp, og legge til rette for at flere
kan stå i jobben lenger.
Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti vil:
-

Fremskynde langtidsplan-prosessen slik at neste langtidsplan for Forsvaret gjelder fra
2023, ikke 2024
Nå 2%-målet raskt ved at ytterligere friske midler tilføres forsvarsbudsjettet så raskt
som mulig og gradvis øke deretter i tråd med Forsvarssjefens fremste anbefaling
Kraftig øke bemanningen i alle forsvarsgrener, men sjøforsvaret og luftforsvaret
spesielt
Øke antallet soldater som avtjener førstegangstjenesten
Prioritere langtrekkende luftvern i tråd med Forsvarsjefens kommentarer og Aps
stortingsgruppe innstilling i behandlingen av den nåværende langtidsplanen
Oppgradere infrastrukturen og beskyttelse rundt alliert mottak og forsyningslinjer
Styrke ammunisjonslagrene, personlig bekledning og utstyr og øke håndvåpen til
soldatene.
Styrke cyberforsvaret, IKT og etterretningstjenesten
Styrke deltakelsen i EUs militære fora og søke medlemskap der det er mulig inkludert
PESCO hvis det blir mulig for tredjeland
Styrke militært samarbeid med nordiske land, EU, Tyskland, Frankrike og Nederland
Be iverksatt, sammen med våre NATO-allierte og de Nordiske land, en analyse av
kampene i Ukraina med sikte på å bruke ressurser på materiell som fungerer mot en
større militærmakt.

