Vedtatt på Oslo Arbeiderpartis årsmøte 2018

Sosialdemokratiske utenrikspolitikk
Målet for vårt internasjonale engasjement er frihet, muligheter og trygghet for alle. Vår
utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og er forankret i våre grunnleggende
sosialdemokratiske verdier som er frihet, internasjonal solidaritet og samarbeid, demokrati,
menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Det oppnår vi best i fellesskapet og på tvers av
landegrenser. Norge er et moderne demokrati og en åpen økonomi med forankring i Europa,
NATO, WTO og FN. Internasjonalt samarbeid basert på folkeretten er i vår interesse både
som en liten nasjon, en mellomstor økonomi og som et av Europas største nasjonale landog havområder.
Økte investeringer i Forsvaret i tråd med den vedtatte langtidsplanen er påkrevet for å styrke
landets forsvarsevne og oppfylle våre internasjonale forpliktelser. Vi slutter opp om
målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine
forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen ti år.
Vi lever i en tid med store folkevandringer som følge av krig, konflikt, fattigdom og
klimaendringer. Vår politikk er basert på menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen. Vi
vil videreføre en human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. I møte med en urolig verden
som er i konstante endringer og maktforskyving, må vi kjempe for en rettferdig og organisert
verden. En verden der vi ser mindre ulikhet og mer velferd til alle: En bedre organisert
verden og en bedre organisert markedsøkonomi.
Vi lever i en verden som blir både mer lokal og global samtidig. Da spiller hovedsteder og
store byer en stadig større rolle. Vi mener at Oslo skal være en internasjonal leder. I 2019 er
Oslo Europas miljøhovedstad og skal vise vei innen klima- og miljøområdet. Vi mener Oslo
også skal sette tydelige internasjonale fotavtrykk innen andre områder som bærekraft,
menneskerettigheter, anstendig arbeidsliv, og ansvarlige investeringer.

En feministisk utenrikspolitikk
Frihet er en forutsetning for å leve gode liv. Den globale skjevheten i rettigheter og
muligheter krever en utenrikspolitikk med fokus på likestilling og like rettigheter for alle.
Rettighetskamp i Norge har vist oss at politiske grep kan snu holdninger og levekår, det må
også gjelde i utenrikspolitikken.
Oslo Ap mener at:
•
•
•
•
•

Norge skal jobbe for at det feministiske perspektivet skal være til stede i all utviklingsog utenrikspolitikk, være gjennomgående og løftes som et mer grunnleggende
spørsmål med vekt på rettigheter, representasjon, økonomi og ressurser
Kontroll over egen kropp, som tilgang til seksuell og reproduktiv helse, er helt sentralt
for å sikre jenters og kvinners rettigheter. Norge skal igjen ta en aktiv internasjonal
rolle i dette arbeidet.
Norge bidrar til at flere kvinner kommer inn på arbeidsmarkedet og arbeider for at de
får forbedrede arbeidsvilkår og mulighet til å organisere seg
Norge skal være en pådriver og aktiv forkjemper i arbeidet med
menneskerettighetene for seksuelle minoriteter, og øke bistanden til
menneskerettighetsorganisasjoner som arbeider med disse teamene.
Norge skal på sikt jobbe for at FN oppretter en egen konvensjon for seksuelle
minoriteter.
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Norge skal være en pådriver for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex
Norge skal arbeide for at jenter og kvinner som voldtas i krig, innen tre måneder har
rett til abort
Norge jobbe for å løfte psykisk helse på den internasjonale
menneskerettighetsagendaen og på den måten fremme avstigmatisering av psykiske
lidelse i verden.
Det er særlig viktig å arbeide for integrering av psykisk helse i programmer for mødreog barnehelse.
Det må arbeides for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex.
Norge tar initiativet til at FN-systemet innskjerper etterlevelsen av forbudet mot at
ansatte kjøper sex.
Det arbeides for et styrket internasjonalt samarbeid for å avdekke kriminelle nettverk
som utnytter kvinner og barn i en sårbar situasjon.
at Verdens helseorganisasjon i samarbeid med bistandsorganisasjoner intensiverer
helsearbeidet rettet mot kvinner som er utsatt for prostitusjon, samt deler informasjon
med Interpol og lokalt politi om mulig prostitusjon
at IOC skal jobbe systematisk mot prostitusjon i forbindelse med idrettsarrangementer
Norges folkehelse arbeid og internsajonalt klimaarbeid kobles tettere sammen, slik at
innsats mot klimaendringer også bidrar til å løse vår tidsstørste global helse
utfordringer.
Norge skal være en aktiv pådriver av implementeringen av FNs 17 bærekraftsmål i
sin helhet og støtte opp under kunnskap og globale partnerskap for å få dette til.

Nordområdene: Norges viktigste strategiske satsingsområde i
utenrikspolitikken
Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde og en arena for store
ambisjoner med muligheter for hele landet. Vi mener Norge gjennom Arktisk råd og
Barentssamarbeidet må arbeide for å opprettholde vår posisjon i nordområdene. Det er
avgjørende for at overnasjonale regelverk respekteres og for at næringsliv, handel og
transport i nord ikke påvirker miljø og klima negativt. Andre lands inntog i nordområdene og
Arktis blir stadig tydeligere, vi må være forberedt på å strategisk utnytte vår plassering i nord
til vår fordel. Russland er Norges største nabo og forholdet til Russland er en svært viktig del
av norsk utenrikspolitikk. Vi mener samarbeidet med Russland, særlig som en del av
samarbeidet i nord må styrkes ytterligere gjennom mer bilateral dialog og folk-til-folksamarbeid.
Oslo Ap mener:
•
•

•
•
•
•

Norge skal fortsatt være en hovedaktør i nordområdene, og vil arbeide for å styrke
mellomfolkelig samarbeid om nordområdene gjennom Arktisk råd,
Barentssamarbeidet og i andre overnasjonale fora.
Norge må pleie og nære vårt gode regionale samarbeid med Finland, Sverige og
Russland i nord og i Arktis. Samtidig må vi stå tydelig opp mot Russlands
overtredelser av internasjonal rett og internasjonale normer, blant annet i krisen i
Ukraina.
Norge må satse sterkere på å utvikle maritim infrastruktur i nord.
Norge må i sterkere grad inkludere Asia og nye aktører i den strategiske tenkningen
om nordområdene
Norge skal legge vekt på at rettene til urbefolkninger i nordområdene respekteres,
språklig, kulturelt og når det gjelder ressursutnytting
Norge skal styrke den økonomiske støtten til folk-til-folk-samarbeidet i nord tydelig
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Norge skal arbeide for at forholdet til Russland blir preget av forutsigbarhet og
forpliktende avtaler innenfor gjeldende overnasjonale regelverk

En rettferdig økonomisk verdensorden
Vi mener norsk utenrikspolitikk skal jobbe for at den internasjonale markedsøkonomien
reguleres bedre. Dette er både i Norges interesse som et lite land med en åpen økonomi,
men også et solidarisk prinsipp. Anstendig arbeidsliv med full frihet til fagorganisering,
ansvarlige investeringer og skatt er områder vi ligger helt i front på. Likevel har disse fått lite
oppmerksomhet i norsk utenrikspolitikk. Det vil vi endre på.
Oslo Ap mener at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det skal legges en helhetlig strategi for Norges rolle som pådriver for en mer
rettferdig økonomisk verdensorden og for å bekjempe ulikhet
Norges ekspertise knyttet til anstendig arbeidsliv, skatt og ansvarlige investeringer i
utenrikspolitikken styrkes.
Norge skal definere en strategi for at utvalgte fond og selskaper, som har direkte
eierskap fra den norske staten, skal bidra til bedre bransjestandarder og –praksis
innen sin egen bransje internasjonalt.
Oslo kommune skal legge en strategi for hvordan hovedstaden kan bli et ledende
senter for ansvarlige og grønne investeringer internasjonalt.
Beskatte multinasjonale selskapers verdiskaping i Norge og jobbe aktivt for enhetlig
skattlegging av multinasjonale selskaper generelt
Ta initiativ til en internasjonal konvensjon mot økonomisk hemmelighold som skal
inneholde et internasjonalt eierskapsregister.
Jobbe for å hindre skattekonkurranse, svart økonomi og skatteunndragelser både
nasjonalt og internasjonalt, og arbeide for mer effektiv deling av skatte-relatert
etterretningsinformasjon og datalekkasjer.
Iverksette Stortingets vedtak om utvidet og offentlig land-for-land-rapportering og et
offentlig eierskapsregister.
Være en pådriver for rask gjennomføring av OECDs BEPS-anbefalinger (Base
Erosion and Profit Shifting) som er et viktig instrument for å hindre skatteflukt og
skatteplanlegging og sikre at lav- og mellominntektsland kan dra nytte av
den for utveksling av informasjon mellom skattemyndigheter.
Doble skatte-relatert bistand innen 2020 i henhold til Addis Abeba-erklæringen på
skatt.
Styrke det internasjonale samarbeidet for en mer rettferdig beskatning av digitale
tjenester.
Opprette en bistandsordning for fagforeninger i land som mottar norsk bistand. Som
en del av dette må Norge arbeide for at flere blir organisert. Særlig innsats skal
innrettes mot kvinner.
Norsk bistand skal fremme likestilling og kvinnerettigheter – bistandsmottakere skal
vise at de innfrir på disse rettighetne for å få støtte.
Øke bidragene til ILO og være en pådriver for å gjøre ILO til en organisasjon bedre
tilpasset vår tids utfordringer.
Styrke EØS-fondet for trepartssamarbeid ved neste EØS-forhandling.
Norge skal inkludere arbeidstakers rettigheter i handelsavtaler med andre land
Statseide selskaper og fond ikke skal handle med varer og tjenester produsert på
okkuperte områder
Statens pensjonsfond utland skal trekke seg ut av selskaper som operer på okkupert
område
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Norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til næringslivet som fraråder
økonomisk samkvem som støtter opp under folkeretts -og menneskerettighetsbrudd.

Nedrustning og regulering av våpen
Atomvåpen utgjør en trussel mot hele menneskehetens eksistens, og det er uakseptabelt at
arbeidet for nedrustning og ikke-spredning nærmest har stoppet opp. Vi vil jobbe aktivt for
målet om en verden fri for atomvåpen, og støtter målet om et internasjonalt forbud. Vi ser
samtidig en rask teknologisk utvikling av hel- og halvautonome våpensystemer, som må
reguleres bedre. Vi krever at Norge inntar en pådriverrolle i det videre arbeidet både med
nedrustning og regulering av våpensystemer.
Oslo Ap mener at:
•
•
•
•
•

Norge må føre en tydelig nedrustningspolitikk internasjonalt.
Norge skal slutte seg til det internasjonale atomvåpenforbudet vedtatt i New York i juli
2017.
Norge skal gjennom norske statseide selskaper eller aktører gå foran og avstå fra å
investere i selskaper som enten eier eller investerer i atomvåpenrelatert industri
Norge bør lede an for å få etablert et internasjonalt regelverk som følger og regulerer
den teknologiske utviklingen av hel- og halvautonome våpensystemer.
USAs nye atomvåpen-doktrine (Nuclear Posture Review) så vel som tilsvarende
endringer i russisk atompolitikk undergraver Ikke-spredningsavtalen, øker faren for
bruk av atomvåpen og bryter med NATOs strategiske konsept om å redusere
atomvåpnenes rolle.

En grundig reform av FN
Bærekraftig utvikling er en viktig verdi i vår utenrikspolitikk og her hjemme. Vi vil styrke og
videreutvikle norsk utviklingspolitikk og da er FN vår viktigste aktør. Vi mener Norge skal
være en kritisk venn, en pådriver for FN-reform og en tydelig støttespiller for
verdensorganisasjonen når det er nødvendig. De senere årene har det blitt satt nye rekorder
i behovet for umiddelbar nødhjelp, samtidig som krisene ofte er langvarige. Vi ser at
grensene mellom nødhjelp og langvarig utviklingsarbeid viskes ut. Vi mener at norsk
utenriks- og utviklingspolitikk og FNs arbeid må gjenspeile denne klare endringen i verden. Vi
mener det er positivt at FNs generalsekretær og medlemslandene nå gjennomfører en
grunnleggende reform av FN. Norge må være en pådriver for at reformen får mest mulig
gjennomslag blant medlemslandene i FN.
Oslo AP mener at:
•
•
•
•

Norge skal være en pådriver og støttespiller for at FNs generalsekretær får
gjennomført sin reformagenda og ambisjonen om sterkere samarbeid med andre
aktører inkudert næringsliv og privat sektor blir en realitet
Norge skal opprettholde høye kjernebidrag og tematiske bidrag til FNorganisasjonene og inngå flerårige avtaler i tråd med reformagendaen
Norge må jobbe for at FN-systemet kan finansieres av nye og innovative
finansieringskilder, som for eksempel ved skatt på internasjonale transaksjoner.
Norge skal jobbe for at det opprettes en robust FN-organisasjon for økonomi og
næringsliv. Dette vil innebære å slå sammen FN-organisasjoner som jobber på dette
området til én (f.eks. ILO, UNCTAD, UN ITC, UNIDO)
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•

Norge vil være en pådriver i FN for at nye medisinske teknikker for genetisk
manipulasjon blir bedre kontrollert og regulert internasjonalt
Norge skal utfordre FN til å få på plass bedre rutiner når det gjelder overgrep og
seksuell trakassering utført av FN-ansatte

Fred og demokrati
Vi vil videreføre Norges lange tradisjon for å gi bidrag i fredsprosesser og demokratibygging.
Fred- og forsoningsarbeidet gir Norge en viktig myk makt som åpner andre utenrikspolitiske
kanaler for oss.
Oslo Ap mener at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norge må bruke sin unike posisjon i verden for å fortsatt bidra aktivt i freds- og
forsoningsprosesser.
Sikkerhetsresolusjon 1325: Kvinner, fred og sikkerhet skal ligge til grunn for Norges
freds- og forsoningsarbeid og det skal være et mål å rekruttere flere kvinnelige
fredsmeklere.
Norge må utarbeide en nasjonal handlingsplan for gjennomføringen av
sikkerhetsresolusjon 2250: Ungdom, fred og sikkerhet, og sikrer
ungdomsmedvirkning i utarbeidelsen av handlingsplanen.
Norge skal bidra substansielt og styrke sitt bidrag til FNs fredsbevarende styrker
Norge, sammen med andre aktører, må jobbe for fredsforhandlinger mellom partene i
Sør-Sudan.
Norge må jobbe internasjonalt for en sterk tilstedeværelse av FN-styrker i Sør-Sudan
for å beskytte sivile mennesker og de som er internt fordrevet.
Norge skal stanse all eksport av våpen og forsvarsmateriell (A-materiell) til
krigførende parter i Jemen.
Norge må spille en aktiv rolle for at det etableres et internasjonalt
krigsforbrytertribunalet for Syria så fort borgerkrigen er over for at rettferdighet skal
skje fyllest
Norge skal fortsatt jobbe for en to-statsløsning og være en pådriver for at den ØstJerusalem skal være Palestinas fremtidige hovedstad
Norge må protestere mot Israels nye regler for innreise til Gaza og Vestbredden som
rammer norske statsborgere med opprinnelse fra Palestinske områder.
Tilskuddsordningen med demokratistøtte gjennom politiske partier utvides slik at den
også omfatter land i Europa, både i EØS-området, på Vest-Balkan og i tidligere
sovjetrepublikker.
Norge må være en pådriver for å sikre kurdernes grunnleggende rettigheter i hele det
kurdiske området. Angrepene i Afrin og utviklingen i Nord-Irak truer grunnleggende
rettigheter som Norge må stå opp for.

