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Verden sett fra høyre 
 
Unge Høyres utenrikspolitiske grunnsyn 
Unge Høyres ambisjon for norsk utenrikspolitikk er at det skal føres en politikk som fremmer 
frihet og sosialt ansvar, demokrati, miljøvern og menneskerettigheter.  
 
Sentralisering av makt kan føre til korrupsjon og undertrykkelse av enkeltmennesker, 
minoriteter og nasjoner. Derfor ønsker Unge Høyre en utenrikspolitikk som aktivt bidrar til å 
bekjempe korrupsjon, og fremmer demokrati og menneskerettigheter. 
 
Menneskerettighetene er universelle, og skal gjelde for alle mennesker på tvers av nasjonale 
grenser. Individets rett skal alltid overordnes statens rett.  
 
Solidaritet med verdens fattige og forfulgte er en kjerneverdi for Unge Høyre. Rettferdig 
handel, målrettet bistand, god infrastruktur og utdanning, tilgang til energi, rent vann og 
teknologi skal bidra til å løfte mennesker ut av fattigdom, samt forebygge og bekjempe 
sykdom.    
 
Globaliseringen gjør verden mindre. Stadig flere av Norges utfordringer, er utfordringer vi 
deler med andre land. Derfor er det et viktig prinsipp å søke forpliktende internasjonalt 
samarbeid som kan gi grunnlag for gode løsninger. Dette vil også være med på å ivareta 
Norges sikkerhet. 
 
Forpliktende internasjonalt samarbeid er en forutsetning for at verdens land, og spesielt små 
land som Norge, skal kunne utnytte globaliseringens muligheter gjennom utarbeidelse av 
rettferdige spilleregler for handel på tvers av landegrensene.  
 
Verden må stå sammen for å løse våre felles utfordringer knyttet til miljø, natur- og 
sultkatastrofer og menneskerettigheter. Unge Høyre mener et reformert og effektivt FN er en 
viktig forutsetning i vårt møte med disse utfordringene. 
 
Unge Høyre mener det er grunnleggende at norsk utenrikspolitikk ivaretar norske interesser, 
men samtidig må hensynet til miljø, demokrati og menneskerettigheter komme i første rekke. 
Norge bør benytte seg av alle tilgjengelige internasjonale arenaer for å fremme norske 
interesser. Det er en betydelig svakhet ved norsk utenrikspolitikk at vi ikke er medlem av EU.  
 
Unge Høyre ønsker ikke å skape oppskriften på et idealsamfunn. Et slikt samfunn signaliserer 
en endelig og absolutt slutt på samfunnsutviklingen, og forutsetter derfor ufrie mennesker 
som ikke kan utvikle seg eller handle på en måte som endrer samfunnet.  
 
Vi tror samfunnet utvikles best gjennom samspill der frie mennesker deltar med ulike idéer, 
evner og behov. Det skaper mangfold, og mangfold er en berikelse og en drivkraft i 
samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt.  
 
Derfor ser vi med bekymring på utviklingen flere steder i verden, blant annet i Latin-Amerika 
og Hviterussland, der enkelte regimer innskrenker enkeltmenneskers frihet. Vi er positive til 
at det i Midtøsten avholder flere demokratiske valg, men er samtidig svært bekrymet for 
utviklingen der fundamentalistiske og radikale islamistiske grupper vinner frem. For Ung 
Høyre er demokrati noe mer enn frie valg og majoritetsstyre. For Unge Høyre er intet 
demokrati fullverdig uten mindretallsbeskyttelse, der rettstatsprinsippet er en like viktig del av 
landets institusjonelle rammeverk som frie valg. 
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Vi ønsker å fremme våre verdier gjennom samhandling og dialog. Samtidig er det viktig å 
fordømme brudd på menneskerettigheter og manglende demokrati- også overfor venner og 
allierte. 
 
Verden sett fra høyre: Menneskerettigheter 
Unge Høyre mener at alle mennesker har de samme grunnleggende rettigheter. FNs 
menneskerettighetserklæring er et viktig redskap. Unge Høyre mener at de viktigste 
rettighetene er retten til liv, eiendomsrett, ytringsfrihet og rettferdig rettergang, og frihet fra 
forfølgelse og undertrykking. Dette er rettigheter som ingen offentlig myndighet, eller noe 
individ, har rett til å undertrykke. En stats myndighet på eget territorium er ikke hevet over 
innbyggernes rett til frihet fra diktatur, forfølgelse og undertrykking.  
 
Det internasjonale samfunnet har derfor både en rett og en plikt til å gripe inn hvis disse 
rettighetene brytes. Hvilke inngrep som er legitime vil avhenge av hvor alvorlige bruddene er. 
Ved mistanke om folkemord eller overgrep mot sivilbefolkningen har det internasjonale 
samfunnet både rett og plikt til å gripe inn. FNs sikkerhetsråd er det organet som har 
legitimitet til å iverksette slike operasjoner.  
 
I tilfeller hvor det er sikkert at folkemord eller andre grove forbrytelser mot menneskeheten 
finner sted bør regionale aktører, som for eksempel NATO og EU, ha rett og plikt til å gripe 
inn for å stanse dette ved humanitær begrunnet intervensjon, hvis FNs sikkerhetsråd viser seg 
å være handlingslammet.   
 
Unge Høyre mener det må legges større press på stater som bryter menneskerettighetene. 
Politiske og økonomiske sanksjoner er i liten grad effektive virkemidler med hensyn til å 
påvirke ulike regimers politikk, og bør derfor unngås så langt som det er mulig, eventuelle 
slike sanksjoner må være målrettet for å ramme sivilbefolkningen i minst mulig grad. Snarere 
enn økonomisk boikott, bør økonomisk åpenhet tilstrebes ettersom en åpen økonomi er en 
mye mer effektiv måte å påvirke uønskede regimer på enn boikott.  
 
Unge Høyre mener Norge har plikt til å aktivt jobbe for å påvirke alle stater som bryter 
menneskerettighetene, også allierte. For eksempel er det også uholdbart at viktige 
handelspartnere som Kina systematisk bryter menneskerettighetene. Det er i Norges interesse 
at den internasjonale rettsorden bygges ut.  
 
Bruken av religion har blitt misbrukt til alle tider. Unge Høyre ser med særlig bekymring på 
fremveksten av islamsk radikalisme og mener Norge må bli klarere på at brudd på 
menneskerettighetene i religionenes navn aldri kan tolereres. 
 
Verden sett fra høyre: Globalisering, fattigdomsbekjempelse og utvikling 
Unge Høyre er positive til globaliseringen fordi den skaper muligheter – spesielt for verdens 
fattigste. De siste årene er millioner av mennesker i land som eksempelvis India og Kina løftet 
ut av fattigdom som en følge av økt handel over landegrensene. Unge Høyre mener vi har en 
plikt til å bekjempe global fattigdom.  
 
Unge Høyre ønsker en rettferdig verdenshandel. Det innebærer blant annet å fjerne 
proteksjonisme og handelsbarrierer fattige land møter i markedet. Derfor er det viktig at u-
landene vinner frem i WTO-forhandlingene. Norge skal bidra blant annet ved å redusere 
støtten norsk landbruk. Norge må bli en pådriver i arbeidet med å få gjennomslag for dette i 
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USA og EU. WTO-forhandlingene skaper nye muligheter for norske interesser, særlig 
innenfor fiskeri- og tjenestesektoren. 
 
Unge Høyre ønsker at alle land skal innvilges tollfrihet, og ikke bare de minst utviklede 
landene. 
 
Unge Høyre ønsker at MUL-land skal ha mulighet til å beskytte egne næringer i en 
oppstartsfase. 
  
Unge Høyre mener at også næringsrettet bistand kan bidra til økt vekst og redusert fattigdom. 
Vi anser det som grunnleggende riktig å gi hjelp til selvhjelp, særlig på individnivå. Derfor 
ønsker Unge Høyre en større satsing på mikrokreditt. 
 
Målrettet bistand er nødvendig for å håndtere humanitære katastrofer, og bidrar til å bekjempe 
sykdommer og akutt nød og fattigdom. Unge Høyre mener bistanden må innrettes slik at den 
er mest mulig effektiv.  
 
Korrupsjon og dårlig styring er en medvirkende årsak til mange lands fattigdom. Unge Høyre 
mener alle mottakere av norsk bistand må kunne vise til aktivt arbeid mot korrupsjon, og for 
demokrati og menneskerettigheter, hvis ikke bør bistanden kuttes. Unge Høyre mener den rike 
delen av verden må være villig til å slette utviklingslandenes gjeld på betingelse av at disse 
landene viser vilje til å reformere det politiske systemet etter prinsippet om godt styresett og 
aktiv innsats for å bekjempe korrupsjon. Dette er nødvendig for å sikre at sivilbefolkningen 
slipper å bli rammet av tidligere diktatorers uansvarlighet, slik at de kan fokusere på de 
viktige utfordringene, som å bedre helse- og skolevesen og infrastruktur. 
 
Unge Høyre støtter opprettelsen av et internasjonalt nødhjelpsfond til bruk ved akutte 
katastrofer. Det er imidlertid viktig at det er medlemslandene selv som står for finansieringen 
av et slikt fond. Unge Høyre tar derfor avstand fra alle forslag om å skyve finansieringen over 
fra medlemslandene til utvalgte næringer eller enkeltpersoner, slik som skatt på 
valutatransaksjoner, aksje og våpenhandel eller en egen avgift på internasjonale flyruter. 
 
Bistand bør ytes gjennom organisasjoner med kompetanse og erfaring fra de land, og på de 
områder, som Norge ønsker å prioritere. Det er viktig med streng kontroll av 
hjelpeorganisasjonene for å hindre korrupsjon og misbruk av penger. Unge Høyre mener 
norsk bistand må ytes til få land og få prosjekter, og være koordinert internasjonalt for å 
forhindre dobbeltarbeid, og for å sikre at de som trenger hjelpen mest får den. Norge bør 
derfor i tiden fremover hovedsakelig konsentrere sin innsats i afrikanske land sør for Sahara. 
Unge Høyre mener bruken av budsjettstøtte bør begrenses. Hovedprioriteringene i norsk 
fattigdomsbekjempelse må være utdanning, helse infrastruktur og tilgang til rent vann. 
Bekjempelse av HIV/ AIDS er sentralt i dette. Innsatsen bør dreies fra små prosjekter med 
korte tidshorisonter, til langtidsforebyggende programmer. 
 
Enkle, forebyggende tiltak mot sykdommer som malaria og tuberkulose må også prioriteres. 
Et viktig tiltak for å forhindre sykdom er tilgang på rent vann. Vi må, særlig gjennom Verdens 
Helseorganisasjon, bidra ved å overvåke situasjonen, promotere helseundervisning og hygiene 
for å sikre denne tilgangen. 
 
Norge må arbeide for mer kunnskapsutveksling og utvikling av ordninger for å kunne drive 
effektiv forebygging og sykdomsbekjempelse. Det er viktig at Norge bidrar til bedring av 
helsesituasjonen i verden. 
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Sult er et annet stort problem i en del utviklingsland. Dette skyldes ofte at styresmaktene 
bidrar til ineffektiv matproduksjon og distribusjon. Det er viktig at den jorden som finnes 
utnyttes på en bærekraftig og effektiv måte. I den sammenheng tror Unge Høyre at 
genteknologi kan bidra. Genmanipulasjon må likevel ikke gå ut over miljø, matsikkerhet eller 
menneskers livskvalitet. Unge Høyre mener godkjenning, sporing og merking av 
genmodifiserte produkter må underlegges strenge regler for å garantere forbrukerne korrekt 
informasjon. 
 
Verden sett fra høyre: FN 
Globaliseringen fordrer ikke bare regionale løsninger, men internasjonale løsninger. Unge 
Høyre ønsker et FN som er handlekraftig og legitimt. Unge Høyre ønsker videre et FN med 
større internasjonal aksept og ser derfor behovet for å utvide sikkerhetsrådets faste 
medlemmer. 
 
Det er viktig at FNs sikkerhetsråd suppleres for å i større grad reflektere verdens 
bosettingsmønster. Vetoretten er en viktig sikkerhetsventil, og bør bestå. 
 
FN bør kreve å få større økonomiske ressurser fra medlemslandene for å kunne utføre og 
ivareta sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Samtidig må pengene benyttes på en 
målrettet og effektiv måte. FN er i første rekke en humanitær organisasjon, og bør forbli det i 
fremtiden. 
 
Unge Høyre ser behovet for et mer effektivt FN, og økt samordning og koordinering av 
innsatsen til de ulike FN-avdelingene. Det bør også vurderes å delegere oppgaver til frivillige 
organisasjoner som Røde Kors. Generalsekretæren må få større økonomisk og administrativt 
handlingsrom, for å få reell makt til å gjennomføre de grep og reformer som er nødvendig for 
at FNs skal bevare sin legitimitet og styrke sin effektivitet. 
 
FN-styrkene må få et klart mandat til å beskytte befolkningen og ivareta egen sikkerhet. 
 
Unge Høyre mener at FN alltid bør reagere umiddelbart ved brudd på menneskerettighetene,  
også når de brytes av industriland. Unge Høyre mener at FN må fordømme for eksempel 
USAs behandling av fanger på Guantanamo, Israels brudd på FNs resolusjoner og 
menneskerettighetenes stadig svakere stilling i Russland og Kina. 
 
Konflikten mellom Israel og palestinerne har vært grobunn for mye muslimsk aggresjon mot 
den vestlige verden. Vi mener Israel må rette seg etter FNs resolusjoner, rive muren og trekke 
seg tilbake til grensene etter Seksdagerskrigen i 1967. Samtidig fordømmer Unge Høyre 
palestinernes terrorisme mot uskyldige sivile i Israel. 
 
Militær intervensjon er, og må være, begrenset av folkeretten. Folkeretten åpner for 
intervensjon på grunnlag av grove menneskerettighetsbrudd som etnisk rensing og folkemord. 
Intervensjon må alltid følges opp med humanitær bistand og krisehjelp. Griper 
verdenssamfunnet inn, bør også verdenssamfunnet stille opp med ressurser til 
gjenoppbygning og stabilisering i regionen. 
 
Unge Høyre tar avstand fra invasjonen i Irak, fordi det folkerettslige grunnlaget var uavklart. 
Når invasjonen var et faktum, var det likevel nødvendig for verdenssamfunnet å stille opp for 
det irakiske folk, og bidra til å gjenoppbygge det irakiske samfunnet. Unge Høyre tar derfor 
avstand fra Stoltenberg-regjeringens prinsipielle tilbaketrekning av norske soldater fra Irak.   
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Verden sett fra høyre: EU 
Mange av de største utfordringene Norge står overfor, er utfordringer vi deler med resten av 
Europa og verden forøvrig. Dette gjelder særlig utfordringer vi møter i forhold til miljøet. 
Globaliseringen byr likevel på mange muligheter. Dersom vi skal klare å gripe disse 
mulighetene må Norge forankre sine interesser i et større fellesskap som EU" 
 
Unge Høyre sier ja til norsk EU-medlemskap.  
 
Norske interesser innen olje, gass, fisk og miljø er tjent med norsk medlemskap i EU. Norge 
er en del av Europa og må ta sin del av ansvaret for Europas utvikling. Vi må forholde oss til 
EUs avgjørelser uavhengig av norsk medlemskap i EU. Mange av disse avgjørelsene har 
direkte innflytelse på Norge. Det er et demokratisk problem at vi ikke har medbestemmelse i 
Europa.  
 
Unge Høyre mener Norge må opprettholde sin status som en ledende sjøfartsnasjon. For norsk 
maritim virksomhet er det viktig med gode konkurransebetingelser, og det bør derfor 
etterstrebes større likhet i rammevilkårene for norsk og europeisk shippingvirksomhet.  
 
EU er i kontinuerlig utvikling. Vi bør derfor aktivt påvirke utviklingen i EU i den retningen 
Unge Høyre ønsker. Unge Høyre ønsker ikke at EU skal utvikle seg til en føderalstat, eller at 
EU skal påta seg ytterligere kompetanseområder. Innen områder som eldre, helse og skole må 
nasjonale og lokale politikere stå til ansvar for tjenestetilbudet.  
 
På de områder der det å avgi suverenitet gir bedre løsninger for landet og innbyggerne, som 
for eksempel i spørsmål som angår det indre markedet, miljø og visse typer infrastruktur, er 
det naturlig at EU inntar en ledende posisjon. Unge Høyre mener Nærhetsprinsippet er 
grunnleggende ut fra demokratiske hensyn. 
 
EUs utvidelser må følges av styringsreformer som innrettes mot et større EU. Unge Høyre 
mener at det ikke bør være en absolutt grense for EUs geografiske utvidelse. Kriteriene for 
opptak bør være at demokrati og menneskerettigheter er lovfestet praksis, og at det eksisterer 
et interessefellesskap i et slikt opptak. Fremtidige utvidelser må være i tråd med opinionens 
ønsker, og skje over tid.  
 
Unge Høyre mener Norge må inngå i eurosamarbeidet hvis vi blir medlem av EU. 
 
En aktiv europapolitikk må omfatte mer enn EU. To av de største demokratiutfordringene i 
verden finner vi i Europa. Hviterussland er et diktatur som undertrykker og forfølger 
opposisjonelle, Ukraina er et skjørt demokrati. Norge må innta en aktiv rolle for å fremme 
demokrati og menneskerettigheter i Europa. 
 
Verden sett fra høyre: Miljø og energi 
Vi har et ansvar for fremtidens miljø i verden. Vi skal derfor handle etter et føre-var prinsipp. 
Selv om Unge Høyre ønsker grenser for politikk, mener vi at miljøvern er et felles ansvar som 
ikke kan delegeres til enten rent privat initiativ eller bare offentlig regulering.  
Vi ser en gledelig velstandsutvikling i mange fattige land, bl.a. Kina og India. Dette skaper 
samtidig ytterligere utfordringer miljømessig. Å forby velstandsøking er verken ønskelig eller 
mulig. Hvis man forsøkte å stanse de skadelige utslippene over natten, ville det bety 
økonomisk kollaps med påfølgende sosial nød over hele verden. For å snu utslippsveksten må 
vi investere enorme midler i ny teknologi, kunnskap og fornybare energikilder. Ved å ta i 
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bruk markedsprinsipper, for eksempel gjennom innføring av grønne sertifikater, vil man 
stimulere til økt produksjon av fornybar energi, og teknologi som reduserer energiforbruket. 
 
Unge Høyre mener vi har en moralsk forpliktelse til å fremme miljøvennlig energiproduksjon 
i utviklingsland, ved å gjøre teknologi og kompetanse tilgjengelig. Norske selskaper kan bidra 
med prosjektering og utbygging av energi fattige land. Miljøkrav må gjøres globale, men 
samtidig må de være håndterbare for u-land, slik at videre økonomisk vekst er mulig. 

 
Unge Høyre mener det bør stilles strenge krav til utbygging av atomkraft, og strenge krav til 
lagring av atomavfall. Det må stilles ultimative krav om åpenhet på anlegget for 
internasjonale inspektører. Unge Høyre vil arbeide for et større innslag av fornybar energi i 
Norge og resten av verden. Samtidig ser vi at den nye thoriumteknologien kan føre til at 
atomkraftverk vil kunne være et viktig bidrag til å løse verdens energimangel. Det forutsettes 
at teknologien innebærer at nedsmelting av kjernen og ukontrollerte utslipp vil være fysisk 
umulig, samt at avfallsproblematikken løses. 
 
Etter Unge Høyres mening har alt som lever en egenverdi. Dette betyr ikke at jakt eller 
dyrehold er etisk forkastelig, men at alt levende skal behandles med respekt og ikke påføres 
unødvendig lidelse. Artsmangfoldet har også en nytteverdi. Det opprettholder naturen som 
produksjonsgrunnlag og er en del av jordens øko-system.  
 
Internasjonalt må Norge må aktivt arbeide for vern av regnskogen. Norge må derfor legge 
sterkere press på land der regnskogen blir rasert, og arbeide for å få til flere avtaler om forbud 
mot import av tropisk tømmer. 
 
Norge bør også være en pådriver for ”debt for nature swaps”, der u-land får avskrevet gjeld i 
bytte mot vern av skog og naturressurser.  
 
Tilgang på rent vann er en forutsetning for menneskelig eksistens. Unge Høyre mener det må 
satses på forhindring av uttørring av vannkilder og investeringer i nye vannkilder. Det bør 
være en hovedprioritet å øke forskning på rensing av urent vann og omgjøring av saltvann til 
drikkevann. 
  
For Unge Høyre er det viktig at det lønner seg å investere i miljøvennlig teknologi. Positive 
virkemidler i skatte og avgiftspolitikken må gjøre det lønnsomt å ta gode miljøprioriteringer. 
Vi vil ha en skattepolitikk som oppfordrer til å være miljøvennlig. Dette handler om at 
forurenser skal betale.  
 
Miljøforringelser går ut over vår felles naturarv og er meget kostbart. Det er viktig for å få 
ned forbruket av miljøgifter. Unge Høyre mener derfor det er viktig at reelle miljøkostnader 
gjenspeiles i prisen på en vare. Avgifter bør legges på alt forbruk av ikke-fornybare 
energikilder, og avgiftene burde svare til skadene ved de forurensninger dette forbruket 
skaper. Dette ville kunne øke lønnsomheten ved å sørge for mindre energikrevende og 
ressursødeleggende mønstre for produksjon, transport og forbruk.  
 
Unge Høyre mener at kvoteordningen i Kyoto-avtalen må videreutvikles. Avtalen signaliserer 
et positivt ønske om å redusere utslippene av CO2 og verdenssamfunnet bør derfor øke 
presset på land som til nå har nektet å underskrive avtalen. Unge Høyre mener det blant annet 
må jobbes for å implementere globale CO2-avgifter.  
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I nordområdene smelter to av verdens største utfordringer sammen: Energi og miljø. Verdens 
behov for energi øker kraftig. Miljøtrusselen har aldri vært mer prekær. Nordområdene kan få 
global betydning for tilgangen på energi. Derfor er det viktig at vi fremmer en miljøvennlig 
utnyttelse av energiressursene i nord. I etableringen av et fornuftig forvaltningsregime i nord 
behøver vi russisk støtte. I møte med Russland er norsk EU-medlemskap strategisk viktig for 
å få ivaretatt våre interesser i nord. 
 
India og Kina er motorene i verdens økonomiske vekst akkurat nå. Begge land må ta ansvar 
for å forsøke å dekke inn sine energibehov ved mest mulig miljøvennlige energier.  
 
Verden sett fra høyre: Freds-, forsvars- og sikkerhetspolitikk 
Internasjonalt skal Forsvaret sammen med allierte bidra til fred, stabilitet, håndhevelse av 
internasjonal rett og respekt for menneskerettighetene. Verdens naturressurser er knappe. 
Kampen om tilgang på energi, rent vann og andre naturressurser er en kilde til konflikt. 
Forpliktende internasjonalt samarbeid kan virke forebyggende på potensielle konflikter.   
 
Unge Høyre mener Norge bør spille en sentral rolle i fredsarbeid.  
 
NATO og da spesielt USA er garantisten for Norges sikkerhet. Unge Høyre mener det er i 
Norge interesse å bevare de tette båndene vi har til våre allierte. Dette gjøres ved fortsatt 
aktivt medlemskap og deltakelse i internasjonale operasjoner i regi av FN, NATO, OSSE og 
EU. Det sikkerhetspolitiske samarbeidet må videreutvikles og styrkes. Unge Høyre mener 
militær og sivil etterretning må prioriteres høyere, men utføres i overensstemmelse med 
hensynet til personvernet og rettssikkerheten. 
 
Unge Høyre ser det som Norges plikt å øke antall utenlandssoldater. Den operative evnen og 
responshastigheten for utenlandsoppdrag bør samtidig styrkes betraktelig. Derfor må det 
investeres i moderne utstyr og spesialkompetanse. Utstyret i Norge må kunne brukes sammen 
med alliertes utstyr. Norge må være i stand til å delta i utenlandsoperasjoner, og tilfredsstille 
de krav NATO stiller. Antall utenlandssoldater bør økes, spesielt bør det satses på å øke antall 
spesialsoldater. 
 
NATO engasjerer seg på stadig flere områder, som for eksempel humanitære oppdrag. Unge 
Høyre mener dette er en uheldig utvikling. NATO bør fokusere på sine kjerneoppgaver, men 
må hele tiden modernisere seg. Bare ved å være et relevant verktøy for å møte dagens 
sikkerhetsutfordringer har NATO eksistensberettigelse.  
 
Det internasjonale samarbeidet for bekjempelse av terror må styrkes og Norges bidrag må 
økes, både i form av ressurser og politisk prioritering. Norge må satse på forebyggende arbeid 
for å forhindre terror. Norge må stå som en forkjemper for å opprettholde fokuset om 
overholdelse av menneskerettighetene og å unngå overgrep i arbeidet for å forhindre terror.  
  
Unge Høyre mener det er i Norges sikkerhetspolitiske interesse at det internasjonale 
samarbeidet for å bekjempe terror fokuserer på å fremme demokrati, menneskerettigheter og 
økonomisk utvikling; det er de beste virkemidlene i kampen mot terror.  
 
For å få en slutt på terrorisme er det viktigste å bekjempe strukturene som gir grobunn for 
den. Militære virkemidler alene kan ikke løse terrorproblemene. Viktige virkemidler må først 
og fremst være utdanning, målrettet fattigdomsbekjempelse, økonomisk og politisk frihet. 
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I kampen for å begrense trusselen fra terror må det aldri gjøres kompromiss med de 
grunnleggende menneskerettighetene. Enkeltmenneskers rettigheter må vernes om og uansett 
komme foran behovet for å bekjempe potensielle terrortrusler.  
 
 
Verden sett fra høyre: Masseødeleggelsesvåpen 
Bruk og spredning av masseødeleggelsesvåpen utgjør en av de største truslene mot 
menneskeheten i dagens samfunn. Det er derfor essensielt at færrest mulig stater, og ingen 
organisasjoner og enkeltmennesker er i besittelse av slike. Fravær av masseødeleggelsesvåpen 
er den eneste reelle tryggheten fra misbruk.  
 
For at målet om nedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen skal kunne nås, er 
det viktig at det legges press både på Norges tradisjonelle allierte og stater vi ikke har samme 
relasjoner til. Arbeidet med nedrustnings og ikke-spredningsavtaler må fortsette med 
forsterket intensitet. FN må, i kraft av å være den eneste organisasjonen som vil kunne bli 
oppfattet som legitim og upartisk, stå i fremste rekke i kampen for nedrustning og ikke-
spreding. Alle stater må presses til å etterkomme IAEAs krav.  
 
Både økonomisk og politisk press må legges på stater som ikke følger FNs direktiver om 
nedrustning og ikke-spredning. I helt ekstraordinære tilfeller kan det være riktig å gå til 
militære aksjoner mot stater for å hindre produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Også i disse 
tilfellene må bruk av militær makt være godkjent av Sikkerhetsrådet. Norge må aktivt arbeide 
for å sikre at nedrustningsarbeidet fortsetter og er mest mulig effektivt.  
 
Verden sett fra høyre: Migrasjon 
Unge Høyre ser på migrasjon som det viktigste tilskuddet til å skape en mer mangfoldig 
verden, og ser det som viktig å angripe de utfordringene migrasjon medfører uten at det går 
utover menneskers mulighet til å flytte på seg. Unge Høyre ønsker fri arbeidsinnvandring i 
hele verden.  
 
Unge Høyre ser meget positivt på at norske universiteter og høyskoler satser på å få flere 
norske studenter til å ta deler av sin utdannelse i utlandet, samt satser på å få inn flere 
utenlandske studenter til norske læresteder. Unge Høyre ønsker derfor å øke denne satsingen. 
Unge Høyre vil øke satsningen på kvotestudenter fra utviklingsland som får stipend gjennom 
NORAD til å studere i Norge. 
 
Unge Høyre mener det er viktig å fortsette arbeidet med å redusere antall grunnløse 
asylsøkere som i søknadsperioden oppholder seg i Norge. Unge Høyre mener mennesker i 
nød i utgangspunktet hjelpes best i sitt nærområde. Derfor bør det etableres hjelpeleire i 
nærliggende strøk til konfliktområder, fremfor at et lite utvalg flyktninger forfordeles og 
sendes til Norge og flyktningemottak her til lands. 
 
Verdenssamfunnet må ta et større ansvar for internt fordrevne flyktninger. Norge må øke 
flyktningkvoten gjennom FN til 1500, og innvilge UDI rett til å kreve alderstesting av 
asylsøkere. Man skal være meget forsiktig med rettighetsbegrensninger for asylsøkere. 
Asylsøkere med barn som har bodd over 3 år i Norge og samarbeidet med norske 
myndigheter, bør få automatisk oppholdstillatelse. 
 
 
Unge Høyre mener forpliktende internasjonalt samarbeid, investeringer i ny teknologi, 
kompetanse og infrastruktur er den eneste måte å oppnå en bærekraftig utvikling i verden. 
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