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AP «står klippefast på norsk medlemskap i NATO.» «Samvirket 
med våre NATO-allierte er fundamentet for vår militære 
sikkerhet»

«Basert på NATO-alliansen skal forsvaret avskrekke og 
forebygge krig og konflikt.»

«Forsterke og fordype nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk 
samarbeid som et tillegg til NATO-alliansen.» 

«Øke Norges totale forsvarsevne ved å styrke og videreutvikle 
vårt eget nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med 
enkeltallierte. «

«Arbeiderpartiet vil styrke forsvarsevnen og den militære 
tilstedeværelsen i Nord-Norge»
                          
«Slutte opp om NATOs to-prosent-mål og være en pådriver for 
langsiktig balanse mellom forsvarets oppgaver, struktur og 
økonomiske rammer.»

AP har vært med å beslutte deltakelse i kriger 
(utenlandsoperasjoner). De har støttet norsk deltakelse både i 
NATO-regi og i koalisjoner uten NATO-vedtak. De vil holde på 
regjeringens beslutningmyndighet, men vil at Stortinget skal 
«konsulteres» og de vil ha regelmessige vurderinger i etterkant.

«I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det ikke mulig for 
NATO-land som Norge å undertegne (FN-traktaten om forbud 
mot atomvåpen) uten å redusere vår mulighet for innflytelse og 
beskyttelse.»
Men de sier samtidig at «Det bør være et mål for Norge og andre
NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet.»

AP støtter konkrete tillatelser og avtaler angående 
utenlandsk/allierte flybaser, utstyr og militære 
samarbeidsavtaler. AP støtter dette som forbedring av «NATOs 
kapasiteter». 
De vil samtidig «legge til grunn at USA følger norske 
bestemmelser og retningslinjer» og sier at det er et vilkår at «det 
ikke bidrar til økt spenning mot Russland».
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Høyre vil at «vi ivaretar våre økonomiske interesser og
trygghet gjennom NATO.»
«Norge ivaretar NATOs tilstedeværelse i nordområdene, og 
NATO sørger for Norges sikkerhet.»

«For Høyre er det avgjørende at Norge forblir en troverdig 
alliert i NATO. Derfor stiller vi opp for våre allierte i NATO, og 
vi ønsker våre allierte velkomne i Norge for å øve sammen med 
forsvaret vårt. Norge skal være NATO i nord. Slik ivaretar vi 
best mulig forsvaret av landet vårt.»

Høyre vil «Forsterke forholdet til USA basert på felles 
sikkerhetsinteresser, økonomisk samkvem,
norsk–amerikanske vennskapsbånd og felles verdier.»
  
«Nordområdepolitikken må samles om de opprinnelige 
målsettingene, som er en sikkerhetspolitikk bygget på 
avskrekking og beroligelse med økt militær tilstedeværelse i 
nord.»

Høyre vil «øke forsvarsbudsjettet med flere milliarder hvert år 
de neste åtte årene», og «øke bevilgningene til forsvaret, slik at 
det møter landets sikkerhetsutfordringer, opprettholder NATOs 2
prosent-ambisjon og dagens nivå på minst 20 prosent
investeringsandel, i tråd med Wales-vedtaket (NATO).»

Høyre vil «Styrke det nordiske og europeiske 
forsvarssamarbeidet som supplementer til NATO.»

Høyre har vært med å beslutte deltakelse i kriger 
(utenlandsoperasjoner). De har støttet norsk deltakelse både i 
NATO-regi og i koalisjoner uten NATO-vedtak. 

Høyre nevner ikke FNs atomvåpenforbud i partiprogrammet, 
men uttalelser og stemmegivning i Stortinget viser at de er imot 
norsk tilslutning.

Høyre støtter konkrete tillatelser og avtaler angående 
utenlandsk/allierte flybaser, utstyr og militære 
samarbeidsavtaler. Høyre støtter dette som forbedring av NATOs
kapasiteter.  
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Senterpartiet mener «Norge fortsatt skal basere sin forsvars- og 
sikkerhetspolitikk på medlemskapet i NATO og aktivt arbeid i 
FN.» 
SP vil samtidig «Være tilbakeholdende med å inkludere nye 
medlemsland i NATO.»

SP vil: «Innfri NATOs styrkekrav for forsvaret av Norge og våre 
forpliktelser til NATO. Senterpartiet vil sikre en rask 
opptrapping i bevilgningene til forsvaret opp til 2% av BNP. 
Dette vil styrke det norske militærets forsvarsevne betydelig. Et 
minimum er at Norge oppfyller sine forpliktelser knyttet til 
NATOs styrkekrav.»

«Senterpartiet er tilhenger av et folkeforsvar som er til stede i 
hele landet. Hovedoppgaven til forsvaret er å forsvare norsk 
territorium, inkludert våre havområder.»
«Norge må ha et nasjonalt og selvstendig forsvar med egnede 
kapasiteter på land, i luft, på sjø og i cyberdomenet. 
Senterpartiet mener at investeringen i nye kampfly ikke må gå 
på bekostning av bevilgningene til de andre forsvarsgrenene» 

SP har vært med å beslutte deltakelse i kriger 
(utenlandsoperasjoner). De har støttet norsk deltakelse både i 
NATO-regi og i koalisjoner uten NATO-vedtak.
SP vil «Si nei til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, 
utover artikkel 5 i NATO-pakten, hvis det ikke foreligger en klar 
forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat.» 

«Senterpartiet mener det tilligger Stortinget å vedta eventuelle 
norske militære bidrag i utlandet. Dagens ordning med 
konsultasjon i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité 
sikrer ikke tilstrekkelig, demokratisk forankring.»

Senterpartiet vil at: «Norge skal signere og ratifisere FN-
traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbe for at flere land gjør 
det samme.»   

SP støtter konkrete tillatelser og avtaler angående 
utenlandsk/allierte flybaser, utstyr og militære 
samarbeidsavtaler. SP støtter dette som forbedring av «NATOs 
kapasiteter».  
SP vil «Sørge for at NATO-soldater som er stasjonert på baser i 
Norge, forblir rotasjonsbasert og ikke permanent 
tilstedeværende.»
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FrP mener «NATO er hjørnesteinen i Norges sikkerhets- og 
forsvarspolitikk. Norge skal være et aktivt medlem og delta på 
felles trening og øvelser med styrker fra øvrige medlemsland.
Et endret sikkerhetspolitisk bilde i arktiske områder og i våre 
nære havområder bekrefter den strategiske betydningen Norge 
har i NATO.»
 
«USA og Storbritannia er Norges viktigste allierte. Det er viktig 
at Norge har et godt forhold til USA  uavhengig av hvilken 
administrasjon som styrer landet.»

«Norge skal legge forholdene til rette for økt trening og 
øvingsaktivitet i Norge med særlig fokus på styrker fra USA, 
Storbritannia, Nederland, Tyskland og Frankrike, samt Finland, 
Sverige og Danmark innenfor NATO-rammen.»
 
«Norge skal følge NATOs ambisjon om en økonomisk ramme på 
minst 2 % av BNP til forsvaret.»

FrP har vært med å beslutte deltakelse i kriger 
(utenlandsoperasjoner). De har støttet norsk deltakelse både i 
NATO-regi og i koalisjoner uten NATO-vedtak.

«Med et uforutsigbart og økt trusselbilde i vår nære områder vil 
vi prioritere aktivitet i rammen av NATO. Det betyr at 
operasjoner i regi av FN vil bli nedprioritert.»

Enkeltpersoner i FrP har i det siste varslet muligheter for noe 
tilbakeholdenhet i framtida.

FrP nevner ikke FNs atomvåpenforbud i partiprogrammet, men 
uttalelser og stemmegivning i Stortinget viser at de er imot norsk
tilslutning  

FrP vil «styrke totalforsvarets evne til å støtte alliert mottak 
Norge skal stille opp for våre allierte når det trengs.»

«Dette (forsterkningsavtaler ref baseavtaler) må videreutvikles, 
og det må legges til rette for at flere nasjoner ønsker slike 
avtaler. USA er Norges viktigste allierte. Det er derfor særlig 
viktig å videreføre og videreutvikle det strategiske partnerskapet 
med USA. Det er avgjørende at vi særlig prioriterer amerikansk 
trening og øving i Norge og ikke minst lagring av amerikansk 
materiell.»
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SV «går mot norsk medlemskap i NATO. NATO er ikke først og 
fremst en forsvarsallianse, er ikke basert på et reelt 
interessefellesskap, og knytter Norge farlig tett til USA.»

SV vil «Påvirke NATO i rett retning. Så lenge Norge er medlem i
NATO vil SV arbeide mot at alliansen driver krig utenfor eget 
område. SV vil også gå imot videre østutviding mot grensa til 
Russland, og fjerne atomavskrekking som en del av NATOs 
strategi.»

SV vil «erstatte medlemskapet i NATO med en nordisk 
forsvarspakt. De nordiske landa har i motsetning til NATO-
alliansen stor grad av felles interesser i sikkerhetspolitikken. På 
vegen dit må Norge prioritere et tettere forsvarssamarbeid med 
de andre nordiske landa, også innafor rammene av et NATO-
medlemskap.»

SV ønsker å «erstatte et forsvar innrettet mot NATOoperasjoner
med et sterkt nasjonalt forsvar.»

«En sjølstendig forsvarspolitikk er nøkkelen til å sikre vår egen 
suverenitet og lavspenning i våre nærområder. SV ønsker et 
sterkt nasjonalt forsvar, med særlig vekt på kyst- og
nordområdene, og med balanse mellom forsvarsgrenene. 
Innkjøp av kampfly og uvettige effektiviseringskrav har bidratt 
til å svekke denne balansen.»

«SV vil ikke binde Norge til et utgiftsmål satt av NATO, men vil 
til enhver tid gjøre egne vurderinger av behov som må møtes for 
å styrke Norges forsvarsevne.» 

SV vil «At Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi, og 
avslutter alle NATO-bidrag «out-of-area».  
«Eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i
hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-
mandat og er under FN-ledelse.»

SV mener «At alle forespørsler om militære operasjoner må 
behandles i åpent Storting og ikke i en lukket komite slik som er 
praksis i dag.»

SV vil: «fortsette å jobbe systematisk for målet om en 
atomvåpenfri verden. Et avgjørende middel for å oppnå dette er 
FN-traktaten som forbyr atomvåpen. En høy prioritet for SVs 
neste stortingsperiode vil være at Norge signerer og ratifiserer 
denne traktaten, og bidrar til at flere land gjør det samme.»    

SV «ønsker ikke mer permanent amerikansk aktivitet i Norge.»
SV er i mot utenlandske militærbaser og anløpshavner for 
atomubåter. SV vil «Hindre utenlandske baser eller permanente 
utenlandske styrker på norsk jord.»
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MDG stiller ikke krav om at Norge skal ut av NATO, men har 
mål om begrensninger for NATO.
«De Grønne vil derfor arbeide for at NATO unngår å øke
spenningsnivået i Europa eller i konfliktsoner i andre deler av 
verden.»
«Vi vil bruke Norges medlemskap i NATO til aktivt å arbeide for 
at forsvarsalliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget: 
kollektivt forsvar, krisehåndtering og sikkerhetssamarbeid. 
Innenfor sikkerhetssamarbeidet vil vi særlig prioritere å delta i 
og styrke NATOs arbeid for våpenkontroll, nedrustning og ikke-
spredning.»

«De Grønne vil jobbe for et sterkt, folkelig forankret
totalforsvar, med godt samarbeid mellom sivile og militære 
aktører.» 

MDG er for «å delta i internasjonale fredsoppdrag med 
folkerettslig forankring.»
«At norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner 
normalt må være foranlediget av et FN-mandat. I situasjoner 
der en vetomakt blokkerer muligheten for å hindre folkemord, vil
De Grønne likevel kunne støtte en humanitær intervensjon,
gitt bred internasjonal oppslutning og deltagelse.»
 
MDG vil «Jobbe for at NATO skal avvikle sin førsteslagstrategi 
for atomvåpen og lede an i et internasjonalt samarbeid om 
kjernefysisk nedrustning. At Norge tilslutter seg det 
internasjonale forbudet mot atomvåpen.»

MDG vil «beholde en restriktiv basepolitikk uten fast 
utplassering av allierte styrker på norsk territorium i fredstid.»

  Rødt

 

Om NATO

Om forsvaret 
og sikkerhet

«Rødts antiimperialisme er basert på mellomfolkelig solidaritet, 
respekt for folkerett og sjølråderett, at Norge ikke skal delta i 
eller støtte krigshandlinger og angrepskriger, og at Norge skal 
melde seg ut av Nato. Rødt vil arbeide for at Norges hovedrolle 
internasjonalt skal være å bidra til nedrustning, fredsmekling og
langsiktig støtte til gjenoppbygging etter konflikter, ivareta og 
forsvare folkeretten og nasjonenes rett til selvbestemmelse.»
  
«Rødt er for et defensivt nasjonalt forsvar, uavhengig av Nato og
EU-hær. Det må bygges på en forsterket kystvakt og en 
vernepliktshær som må være rustet til å forsvare oss om det blir 
nødvendig. Den sterkt økte militære aktiviteten fra USA og Nato 
i nordområdene utgjør en trussel mot Norges viktige og gode
naboskap med Russland.»
Rødt vil «Jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, 
Danmark, Finland og Island. En forutsetning for en slik allianse
er at den er uavhengig av Nato og stormaktsrivaliseringen.»
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Rødt vil «Ikke ha noen norsk deltakelse i angrepskrig, hverken 
militært eller politisk. Videre hindre norsk deltakelse
i og økonomisk støtte til angrepskriger. Militære styrker skal 
aldri sendes utenlands uten vedtak i Stortinget i plenum»

Rødt vil: «Forby kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og
CBRNE-våpen, og autonome våpen, og arbeide for full 
atomnedrustning. Norge må umiddelbart signere den 
internasjonale avtalen om forbud mot atomvåpen.»   

Rødt vil «Ikke ha noen utenlandske militærbaser og 
forsvarsinstallasjoner på norsk jord. US Marines må trekkes ut
fra Værnes og Setermoen. Atomubåter i norske farvann må 
forbys.» «Norge må si opp de bilaterale militæravtalene med 
USA.»

  Venstre

  

Om NATO
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og sikkerhet

Om norsk 
krigsdeltakelse

«NATO er Norges forsvarsallianse, og vi mener det er viktig at 
alliansen har fokus på sikkerhet i nordområdene.»

Venstre mener at «NATO skal være en allianse av demokratier, 
og vi vil derfor at Norge skal jobbe for at alle medlemmer skal 
leve opp til prinsippet om demokrati og frihet. Vi vil ta en tydelig
rolle i NATO for å prioritere menneskerettigheter, gjensidig 
nedrustning og demokrati.»
Venstre «ønsker at Norge sammen med våre europeiske allierte 
skal bidra mer for å ivareta sikkerheten i Europa og i våre 
nærområder.»

Venstre «vil at Norge skal ha et troverdig forsvar som kan bidra 
til vår egen og våre alliertes sikkerhet.»
Venstre vil ha « et sterkere nærvær, spesielt i nordområdene. Vi 
vil satse mer på Forsvaret for å oppfylle våre internasjonale 
forpliktelser og kravene til vårt medlemskap i NATO.»

«Nøkkelen til norsk sikkerhet er tett samarbeid med våre allierte.
Vi vil derfor øke antall allierte øvelser i Norge, øke det nordiske
forsvarssamarbeidet.» 
«Vårt viktigste bidrag til NATO er gjennom vår rolle i 
nordområdene. Vi vil derfor øke norsk militær tilstedeværelse i 
Nord-Norge»

Venstre har vært med å beslutte deltakelse i kriger 
(utenlandsoperasjoner). De har støttet norsk deltakelse både i 
NATO-regi og i koalisjoner uten NATO-vedtak.

Venstre «mener at alle internasjonale militæroperasjoner som 
hovedregel skal være sanksjonert av FN. Vi mener verden har en
forpliktelse til å intervenere for å forhindre grove brudd på 
menneskerettighetene». «Vi vil at Norge skal strekke seg for å 
bidra til FN- og NATO-ledede operasjoner.» 
Venstre vil at «regjeringen må konsultere Stortinget før norske 
styrker sendes til militæroperasjoner utenlands.»
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Venstre vil «vil redusere antall atomstridshoder i verden og 
bidra til mer sikkerhet rundt eksisterende våpensystemer. Vi vil 
prioritere Norges innsats for å styrke eksisterende avtaler der 
atomvåpenstatene også er parter. Vi mener at atomvåpen bør 
forbys på lik linje med kjemiske og biologiske våpen, og vi 
mener Norge bør signere og ratifisere FNs forbud mot 
atomvåpen. Målet på sikt bør være en forpliktende
forbudsavtale som inkluderer alle dagens atommakter.»

Venstre vil «bygge ut mottaksinfrastrukturen for allierte styrker, 
slik at vi blir flinkere til å operere sammen.»

«Plasseringen av militære styrker og baser må skje ut fra 
forsvarspolitiske hensyn, internasjonale krav og nasjonale 
behov.»

  Krf
  

Om NATO

Om forsvaret 
og sikkerhet

Om norsk 
krigsdeltakelse

Om 
atomvåpen

Utenlandske 
tropper og 
utstyr på norsk
jord (USA-
Norge avtalen)
   

Krf «Norge skal bygge vår sikkerhet i samarbeid med andre, 
forankret i NATO og det transatlantiske forholdet.»

«At NATO skal ha en aktiv tilnærming til å forebygge aggressivt 
militært eller politisk press mot medlemsland.»  

«Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk 
handlefrihet, og bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og 
for våre allierte.»

«Sikre fortsatt norsk medlemskap i NATO og bevare et godt 
forhold til våre allierte i forsvarsalliansen. Videreutvikle det 
nordiske og europeiske forsvarssamarbeidet som et supplement 
til NATO.»

Krf mener «At Norge skal ha kapasitet og kompetanse til å bidra
i internasjonale humanitære intervensjoner for å bevare eller 
gjenopprette fred. Norske militære bidrag må imidlertid ha en 
klar og tydelig forankring i folkeretten, fortrinnsvis gjennom 
mandat fra FNs sikkerhetsråd.»

KrF har vært med å beslutte deltakelse i kriger 
(utenlandsoperasjoner). De har støttet norsk deltakelse både i 
NATO-regi og i koalisjoner uten NATO-vedtak. 

Kristelig Folkeparti vil: «at Norge signerer og ratifiserer FN-
avtalen om et atomvåpenforbud.» 

Krf har ikke markert seg mot militær avtaler som gir økt 
«NATO-kapasitet», og er for å legge til rette for utstrakt øvelse 
med allierte og støtte opp om alliert bistand.  
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NKP er for «Oppløsning av alle militærallianser. Norge må ut av
NATO og samarbeidet med Vestunionen må opphøre.»
«FN må styrkes som forum for fredsarbeid. Utviklingen av FN 
som en brikke i USAs globale strategi må stoppes.»

«Norges Kommunistiske Parti ser spørsmålet om krig eller fred 
som det helt overordnete i forhold til alle andre spørsmål i vår 
tid.» NKP er for «Reduksjon av konvensjonelle styrker.»
«Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk må tjene avspenning og 
nedrustning. Storting og regjering må handle i samsvar med det 
norske folks fredsvilje og ivareta en selvstendig stilling i 
internasjonale fora. Målet er et alliansefritt og nøytralt Norge.»

NKP har markert seg mot norsk krigsdeltakelse utenlands  

«Varig stans av all atomprøvesprengning, ødeleggelse av alle 
kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen og nedbygging av 
øvrige våpensystemer.»
«Fullstendig avskaffelse av atomvåpnene. Fastfrysing og 
etappevis tilintetgjøring av alle lagre av slike våpen.
- Forbud mot kjemiske og biologiske våpen.»
NKP er for at Norge skriver under FNs atomvåpenforbud.
 
«Nedlegging av utenlandske militære støttepunkter og 
tilbaketrekking av utenlandske tropper og rustninger fra 
fremmede territorier og oppløsning av disse troppene.»
NKP er mot utenlandske baser i Norge    
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Piratpartiet har ikke tatt stilling til NATO i sitt program.  

Piratpartiet vil «Søke å oppnå global nedrustning og en slutt på 
væpnet konflikt verden over.» Piratpartiet vil «støtter de 
fagmilitære kravene i FFI-rapporten om 56.000 HV-soldater og 
et nytt sjøheimevern.» «Søke i pågående konflikter opprettelsen 
av store varige humanitære soner hvor sivilbefolkningen kan 
være beskyttet mot krigføring, så en totalkollaps av samfunnets 
fysiske og sosiale infrastruktur kan unngås, og enkelte næringer, 
utdanninginstitusjoner og helsevesenet kan fortsette å fungere 
mest mulig.»   

Dette punktet er ikke omtalt i partiets program.

Piratpartiet «støtter internasjonalt forbud mot atomvåpen og 
autonome våpensystemer. Norge må ratifisere forbudet mot 
atomvåpen. Atomvåpen må aldri bli brukt av Norge. Norge må 
jobbe for nasjonal og internasjonal lovgivning som skal beskytte
mennesker mot dødelige autonome våpensystemer.» 
(drapsroboter).»   

Dette punktet er ikke omtalt i partiets program. 



    
Huskeliste til velgere ved Stortingsvalget 2021: 
 Er partiet enig i dette: «Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater 

som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på 
norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.» 
(baseerklæringen fra 1949)  Hva mener partiet om ny baseavtale USA-Norge i forhold til fare 
for økt spenning i nordområdene?

 Anerkjenner partiet NATOs atomvåpen-paraply, og strategi om førstebruk, som en nødvendig 
militær strategi?

 Mener partiet at NATO er en allianse med demokratiske stater. Hvordan er partienes forhold til 
folkeretten i praksis?

 Hva er partiets forhold til økt militarisering og krigs- og våpenindustrien?
 Er partiet opptatt av miljøkonsekvenser ved forsvarets øvelser og militære virksomhet? Mener 

partiene av det nok oppmerksomhet rundt klima og miljøpåvirkninger fra kriger, våpenbruk og 
militær virksomhet? Mener partiene at det er et stort misforhold mellom ressurser og penger 
som går til militærapparatet og hva som burde gå til klimatiltak, velferd, helse og 
fattigdomsbekjempelse? 

 Hvilken rolle har partiet tatt i praksis til at Norge har deltatt i en rekke operasjoner under USAs 
og NATOs ledelse som innebærer å ta seg inn på andre staters territorium med makt og uten 
samtykke? Hva mener partiene om deltakelse av norske soldater på oppdrag utenfor Norge som 
ikke har FN-vedtak bak seg? 

 Hva mener partiet om påstått USA spionasje på norske politikere og embetsmenn. Hva mener 
partiet om behandlingen av Julian Assange?

 Hva mener partiene om samarbeid, gjennom NATO og i ulike koalisjoner, med diktaturer som 
bryter menneskerettigheter? 

 Mener partiene at det fremmer Norges sikkerhet og trygghet å delta aktivt i en 
stormaktsrivalisering? Kan ikke Norge risikere å komme i en utsatt posisjon og bli en 
krigsskueplass i en spenningen mellom stormakter? Gjennom medlemskap i militærallianser 
som NATO, kan det være en reell fare for at vi kan bli trukket med i kriger og militære oppdrag 
som vi ikke selv er tjent med - hva mener partiene om det? Er det et militært reelt argument å 
delta i militære operasjoner for å tilfredsstille (tekkes) allierte? Kan ikke et sånt argument i seg 
selv framme økt militarisering generelt?

 NATO-traktaten sier at medlemmene skal stille opp for hverandre hvis et av landene blir 
angrepet. Men hva når et NATO-land selv angriper et annet land – er det ikke da en sjanse for at
vi kan bli trukket med som en urettferdig part, i det minste at vi ikke kritiserer «angriperen» i 
allianseenhetens navn – hva tenker partiene om det?

 Siden NATO har førstehånds bruk av atomvåpen i sin strategi, er ikke da Norge med på å gi 
aksept for bruk av atomvåpen gjennom sitt NATO-medlemskap?

 Er det med på å skape avspenning å tillate atomdrevne ubåter og atom-utskytingsklare fly i 
norsk territorium?                                           

 Er det bra at det opprettes egne kommandolinjer og militære enheter for våpenbruk i 
verdensrommet. Hva mener partiene om dette?

 Kan handelskrig og boikott mot fattige land som Syria, Iran, Cuba og Venezuela forvares i dag i 
en verden med skrikende behov for humanitær og økonomisk hjelp? Hva mener partiene?

 Mener dere at angrepskrig burde bli definert og møtt med fordømmelse som brudd på 
folkeretten? - Ref ICC


