
Ja til en selvstendig utenriks og forsvars-politikk. 

 

Vi ser i dag konturene av det som kan utvikle seg til å bli en ny militærunion. EUs 

forsvarspakt har munnet ut i forsvarssamarbeidet PESCO, som kan sees som et første steg i 

retning mot en egen EU-hær med egen kommandostruktur. 

Norge deltar allerede i EUs forsvarsbyrå EDA og i forprosjektet til det nye forsvarsfondet, 

Preparatory Action on Defence (PADR). Den 28. oktober 2017 ble deltakelsen innlemmet i 

EØS-avtalen, mer konkret i protokoll 31, uten noen konstitusjonell debatt om hvor mye EØS-

avtalen skal vokse. EØS-avtalen skulle på ingen måte inneholde felles sikkerhets- eller 

forsvarspolitikk. Dette betyr at Norge som eneste land utenfor EU deltar i forprosjektet til det 

nyopprettede forsvarsfondet (EDF). Fra 2020 vil dette bli avløst av et permanent forsvarsfond 

i EU. Ungdom mot EU krever at Norge avstår fra å delta i dette.   

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide framstiller tettere tilknytning til EUs 

militærindustrielle samarbeid som viktig for norsk forsvarsindustri. Det mest sentrale 

spørsmålet for en utenriksminister, omgår hun fullstendig. Det handler om at Norge lar seg 

integrere stadig tettere militært i en union vi ikke er medlem av, og som har en felles 

sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) og en global strategi som på flere områder går imot 

norske interesser. Striden mellom EU og Norge om rettighetene på norsk kontinentalsokkel i 

Arktis er ett eksempel på dette. 

EUs innsatsstyrker, også såkalt EUs battle groups er en del av EU forsvars- og 

sikkerhetspolitikk. Norske soldater har i 2008, 2001 og 2015 deltatt i disse innsatsstyrkene. 

Det er svært problematisk at norske soldater skal stå til rådighet i en union vi ikke er en del 

av, om det så er i en avgrenset operasjon eller i en forberedende fase til en større operasjon. 

Forsvarspolitikk, enten det er NATO eller heimevern utløser som regel en større debatt og 

tildels sinne, men nå er den helt fraværende. Det faktum at Norge på flere områder deltar 

innenfor EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid fortjener en større helhetlig debatt her i landet. 

Ungdom mot EU krever: 

- At Norge avstår fra å tilknytte seg en fremtidig militærunion med EU 

- At norske soldater ikke skal delta i EUs kampgrupper (EU BG) 

 


