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Forord  
 
Programkomiteen ble satt ned av landsstyret i februar 2011 og har bestått av Lasse Lehre, Mubin 
Kapur, Serine Jonassen, Kristoffer Aardal Hanssen, Hannah Atic, Marius Hansen, Christopher Wand 
(frem til desember 2011) og Camilla Strandskog (leder). Sekretær har vært politisk rådgiver Maria 
Göther og Emil Engeset. Vi har hatt flere møter med gode diskusjoner og fått innspill fra eksterne 
foredragsholdere.   
 
Mandatet for programmet har vært:  
”Programkomiteen skal utarbeide et program som skal behandles av Unge Høyres Landsmøte i juni 
2012. Endelig innstilling på program skal oversendes UHL innen 01. mars 2012. Programkomiteen 
skal diskutere temaet utenrikspolitikk og komme med konkrete forslag på hvordan Norge kan spille en 
aktiv rolle i å fremme menneskerettigheter i det internasjonale samfunn. I tillegg til å skrive forslag til 
program må programkomiteen sørge for å skape en bred debatt i organisasjonen og sørge for 
forankring av komiteens arbeid. Det er viktig at programkomiteen bidrar med artikler og innlegg til 
både eksterne og interne fora, samt Unge Høyres nettsider.” 
 
Det internasjonale samfunnet endrer seg raskt og er i stadig utvikling. Utenrikspolitikk er et omfattende 
område med mange motstridende interesser og ulike hensyn. Arbeidet med programmet har derfor 
vært utfordrende, men også spennende og lærerikt.  
 
I vårt arbeid har vi hatt et fokus på menneskerettighetene. Dette er rettigheter som tar utgangspunkt i 
enkeltmenneskets ukrenkelige verdi, og vi mener at kampen for å sikre disse ikke stopper ved 
landegrensene.  
 
I dette programmet ønsker vi å ta opp noen generelle prinsipper for Unge Høyres  utenrikspolitikk, og 
vi har derfor latt være å ta opp enkelte dagsaktuelle temaer som kan være utdatert om få måneder.  
 
Et program uten debatt er et kjedelig program. Vi håper derfor på gode diskusjoner og spennende 
endringsforslag i tiden som kommer og på landsmøtet.  
 
På vegne av komiteen, 
 
Camilla Strandskog 
2.nestleder i Unge Høyres Landsforbund 
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Kapittel 1: Unge Høyres utenrikspolitiske grunnsyn  
 
Unge Høyre tror verden går i riktig retning. Vi tror på en bedre fremtid og vi tror på enkeltmenneskets 
evne til å skape den i fellesskap med andre. Frie mennesker som får muligheten til å utfolde seg 
skaper det beste samfunnet, også internasjonalt. En forutsetning for at enkeltmennesker skal bidra til 
dette er at de er frie individer som lever i samfunn som er åpne, demokratiske og som overholder 
menneskerettighetene. Vår viktigste kamp er å sørge for at flere mennesker lever i slike samfunn, og 
Norge skal bidra til en slik utvikling. 
 
Vi lever i en stadig mer globalisert verden, der handlinger på den ene siden av kloden får øyeblikkelige 
konsekvenser på den andre. Dette gir enorme muligheter og et stort ansvar. Unge Høyre mener at 
demokrati og menneskerettigheter er universelle verdier. Kjernen i denne tankegangen er synet på 
enkeltmenneskets ukrenkelighet. På tvers av landegrenser og kulturer har vi mennesker noen 
ukrenkelige rettigheter, ikke i kraft av å være nordmenn, men i kraft av å være mennesker. 
 
Dette er et verdisyn som må forplikte, både nasjonalt og i vår samhandling med andre nasjoner. Hvis 
menneskerettighetenes universelle status skal ha noen verdi kan ikke Norge kompromisse på 
elementære menneskerettigheter i vårt arbeid med å sikre norske interesser i utlandet. Dette medfører 
at hensynet til spredning av menneskerettigheter også må kunne gå foran økonomiske og 
alliansemessige hensyn. 
 
Hensynet til enkeltmenneskets ukrenkelighet forplikter samtidig ikke bare på tvers av landegrenser, 
men også det politiske flertallet ovenfor mindretallet. Unge Høyre mener et bedre verdenssamfunn 
skapes ved å la alle enkeltmennesker få jobbe for sine fellesskaper. Et fullverdig demokrati er aldri 
oppnådd med flertallsstyre, frie valg og demokratiske institusjoner alene. I et reelt demokrati har også 
mindretallet rettigheter. Det gjelder politiske mindretall, minoritetsgrupper, helt ned til den aller minste 
minoriteten – enkeltmennesket. 
 
Unge Høyre mener at kampen for menneskerettigheter og demokrati må være en sentral del av 
Norges utenrikspolitikk. Når vi mener at retten til liv, helse, frie ytringer, politisk frihet og eiendomsrett, 
rettsikkerhet og religionsfrihet er universelle rettigheter som ikke stopper ved landegrensene, kan 
heller ikke vår kamp for å sikre disse stoppe ved landegrensene. 
 
 
Kapittel 2: Menneskerettigheter  
 
Universelle menneskerettigheter 
Unge Høyre anerkjenner FNs verdenserklæring om de universelle menneskerettighetene, og mener 
det er viktig å arbeide for å styrke rettighetenes gjennomslagskraft i verden. Menneskerettigheter er 
ikke universelle verdier i den betydning at det finnes tradisjoner for dem overalt, men de er det i en 
viktig betydning; de er universelle fordi de per definisjon tilhører alle mennesker.  
 
Unge Høyre mener at de viktigste rettighetene er retten til liv, eiendomsrett, ytringsfrihet, 
religionsfrihet, retten til organisasjonsfrihet, rettferdig rettegang, frihet fra forfølgelse og undertrykking.  
 
Det kan oppstå situasjoner i verden hvor brudd på universelle rettigheter kan forekomme av både 
vestlige så vel som ikke-vestlige land. Unge Høyre vil at Norge skal slå hardt ned på og fordømme 
ethvert brudd på de universelle menneskerettighetene. Norge skal ikke kompromisse på 
menneskerettighetene, uavhengig av om dette setter norske interesser på spill. 
 
Unge Høyre mener at: 

• Norge skal slå hardt ned på og fordømme ethvert brudd på menneskerettighetene. 
• Norge skal reagere likt på like menneskerettighetsbrudd, uavhengig av hvilket land som begår 

bruddet 
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En menneskerett 
Menneskerettighetene er et sterkt begrep som indikerer de universelle rettighetene som tilhører hvert 
enkelt individ i verden. Unge Høyre ser med bekymring på den stadige utvanningen av begrepet 
menneskerettigheter, og ønsker få, men tydelige rettigheter slik at begrepet ikke mister sin betydning 
og verdi. En forutsetning for at det skal slås hardt ned på alle menneskerettighetsbrudd, er at 
menneskerettighetene må være entydig definert.  
 
Unge Høyre vil: 

• Entydig definere menneskerettighetene som FNs universelle menneskerettigheter. 
• Være kritiske til utvanning av begrepet ”menneskerettighet”.  

 
Kvinner og barns rettigheter. 
Menneskerettighetene er universelle for alle individer. Likevel er det i dag slik at 70 % av verdens 
fattigste er kvinner og en stor overvekt av barn som ikke får gå på skole er jenter. Tilgang på 
utdanning er tilgang på en lysere fremtid for barn i den fattige delen av verden. Unge Høyre mener det 
er viktig at alle barn og unge sikres en grunnleggende utdanning, og Norge må fremme dette arbeidet 
internasjonalt. 
 
Fokus på denne gruppens rettigheter er i realiteten ikke annet enn en presisering av allerede 
eksisterende menneskerettigheter. Denne gruppens utsatte situasjon tilsier at verdenssamfunnet 
likevel krever ekstra oppmerksomhet. 
 
Lokale tradisjoner, kulturelle verdier og enkelte lands lover tar sjeldent høyde for hvordan manglende 
praktisering av universelle menneskerettigheter gir uverdige leveforhold for kvinner og barn. 
 
I dag har nesten alle FNs medlemsstater signert og ratifisert Kvinnekonvensjonen. Men det er fortsatt 
land som bevisst ikke vil ratifisere konvensjonen nettopp for å unngå internasjonale sanksjoner. 
 
 
Unge Høyre vil: 

• Styrke norsk bidrag til barns skolegang i den fattige delen av verden. 
• Fremme og beskytte kvinners menneskerettigheter gjennom full iverksettelse av de 

internasjonale menneskerettighetsinstrumentene, og da særlig Kvinnekonvensjonen. 
• Jobbe for å sikre likeverd og ikke-diskriminering i lovverk og i praksis. 
• Informere og bevisstgjøre kvinner om deres rettigheter. 
• Norge skal jobbe for at alle land vedtar og ratifiserer og følger FNs barnekonvensjon. 
• At Norge må arbeid mot barnearbeid, trafficking av barn og at barn blir brukt i konflikter. 

 
Minoriteter 
I de stater hvor det består etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike 
minoriteter, ikke berøves retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen 
kultur, bekjenne og praktisere sin egen religion, eller bruke sitt eget språk. Unge Høyre mener også at 
det er viktig at minoriteter på ingen måte diskrimineres og at majoritetssamfunnet ikke skal kunne 
innskrenke deres tros- og ytringsfrihet gjennom lov. 
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge skal bruke nødvendige virkemidler i kampen for å sikre minoriteters rettigheter. 

 
 
 
Veien videre  
Unge Høyre har et mål om at grunnleggende menneskerettigheter skal gjelde for alle. Det betyr at vi 
må kjempe hardt, selv om det av og til kan gå på bekostning av egne interesser. Norge må gjennom 
sin utenrikspolitikk kjempe for rettighetene til de som i dag ikke har noen. Det innebærer å forhandle 
med statsledere, men også å bidra til å implementere menneskerettighetene i lovverket. Det finnes 
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ingen fasit for menneskerettigheter til alle og på veien finnes det mange tiltak. Hvilke tiltak som 
fungerer best vil variere fra land til land og sted til sted, men for Unge Høyre er det ingen tvil om at 
Norge kan gjøre mer.  
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge alltid skal ta opp kampen for menneskerettighetene i internasjonale fora. 
• Slutte å yte direkte budsjettstøtte til regimer som gjennomgående og bevisst bryter 

menneskerettighetene. 
• At handel skal bidra til å fremme økonomisk velstand og menneskerettigheter i verdens fattige 

land. 
• Ved grove brudd på menneskerettighetene at internasjonale aktører skal ha en rett og plikt til 

å gripe inn. 

 
 
 
Kapittel 3: Norge og Europa  
 
Europas historie er preget av store stridigheter. Årene etter andre verdenskrig har vært de mest 
fredelige i Europas moderne historie, og dette er i stor grad takket være Den europeiske union. 
Unionen har bidratt til fred og konsolidering mellom tidligere fiender. EU har vist at forpliktende 
samarbeid fungerer, og dette ønsker Unge Høyre at Norge skal ta større del i.  
Norge tilhører et europeisk verdifellesskap som ligger til grunn for samfunnssystemene og 
utenrikspolitikken i alle medlemsland. Det finnes ingen andre naturlige partnere for Norges 
verdibaserte utenrikspolitikk. Nettopp derfor er det i Norges interesse at Den Europeiske Union er 
sterk og tydelig på den internasjonale arena. Den mest naturlige måten for Norge å bidra til dette vil 
være å søke om fullverdig medlemskap i EU. 
 
 
EØS-avtalen 
EØS-avtalen har gitt oss tilgang til et av verdens største tollfrie markeder. Likevel mener Unge Høyre 
at EØS-avtalen er grunnleggende udemokratisk. Det er et problem at Norge ikke har stemmerett når 
politikk vedtas i EU. Likevel kan ikke EØS-avtalen erstattes av noe annet enn et fullverdig 
medlemskap i Den Europeiske Union. Frem til Norge blir fullverdig medlem, støtter Unge Høyre EØS-
avtalen. 
 
Unge Høyre mener: 

• At Norge må bli medlem av EU  
• At EØS-avtalen er grunnleggende udemokratisk 

 
Forpliktende samarbeid 
Nærhetsprinsippet er svært sentralt for europeisk samarbeid, både i EU og gjennom andre avtaler. Det 
betyr at EU bare skal handle dersom politikken ikke i tilstrekkelig grad kan løses av medlemsstatene 
på nasjonalt plan. Der det finnes utfordringer som ikke kan løses alene, må EU være et 
samarbeidsorgan for å finne mellomstatlige løsninger. Dette gjelder særlig miljø og 
grenseoverskridende kriminalitet. Unge Høyre ønsker et EU som har respekt for nasjonenes 
suverenitet og betydningen av at alle avgjørelser skal tas på lavest mulig administrativt og politisk 
nivå. 
 
Unge Høyre mener: 

• At nærhetsprinsippet i Den europeiske union må forsterkes, slik at avgjørelsene tas nærmest 
de berørte.  

 
Utvidelser 
Gjennom sin nabolagspolitikk har EU vist hvordan forpliktende samarbeid også har bidratt til å styrke 
demokratiet, menneskerettighetene og rettssikkerheten i landene som grenser til unionen. Dette viser 
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at handel og samarbeid i EUs indre marked ikke bare har bidratt til økt velstand, men også til å styrke 
demokratiske verdier. Denne utviklingen er utelukkende positiv og vi ønsker at stadig flere land skal få 
delta i handelssamarbeidet. 
 
Unge Høyre vil: 

• Utvide det europeiske markedet for å løfte flere fattige land ut av fattigdom og styrke 
demokratiske verdier og menneskerettigheter.  

 
Krav til de nye medlemslandene 
Unge Høyre er positive til en videre utvidelse av Den europeiske union på bakgrunn av felles 
utfordringer og behov for styrket samarbeid. Vi stiller oss likevel kritiske til opptaksprosessen, og 
mener at Bulgaria, Romania og Kypros kom inn for tidlig. De strenge kriteriene gir et godt grunnlag for 
opptak, men må følges opp i større grad enn i dag. Det bør være et økt fokus på hvorvidt et land kan 
bidra positivt til samarbeid og løsninger i unionen.  
 
Unge Høyre mener at:  

• Utvidelse av EU er positiv så lenge de nye landene oppfyller de strenge kriteriene. 

 
Eurosamarbeidet 
Unge Høyre er positive til Eurosamarbeidet. Vi mener derimot at EUs økonomiske krav i for liten grad 
har blitt fulgt opp, og at flere land i EU ikke burde hatt Euro. Derfor mener Unge Høyre at land i krise 
bør få muligheten til å utvide bruken av egne finanspolitiske virkemidler. Når Euro-landene ikke møter 
kravene EU har satt, må dette få konsekvenser. 
 
Unge Høyre mener: 

• EU må i større grad sanksjonere land som bryter kriteriene, for å hindre økonomiske kriser. 

 
 
En aktiv Europapolitikk – mer enn bare EU 
Europarådet er en mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemmer. 
Organisasjonen arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati og menneskerettigheter i 
medlemslandene. Europarådet er en god arena for å diskutere store spørsmål, særlig innenfor temaer 
som menneskerettigheter og demokrati. Samtidig som Europarådet gir muligheter for alle til å bli hørt, 
og inneholder flere land enn EU, har rådet sine begrensninger. Dette særlig med tanke på den 
mellomstatlige profilen Europarådet har.  
 
Unge Høyre mener:  

• At Norge skal bruke sin posisjon i Europarådet til å fremme menneskerettigheter, demokrati 
og rettsutvikling. 

• At Det europeiske råd i EU er en bedre plattform for store utenriksspørsmål. 

 
Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon 
Unge Høyre mener det er viktig at Europa tar ansvar for å heve menneskerettigheter innenfor sine 
egne grenser. Derfor støtter vi Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og dens 
domstol (EMD). EMK ble vedtatt av Europarådet for å beskytte menneskerettighetene og 
grunnleggende friheter. Domstolen behandler klager fra enkeltmennesker i Europarådets 
medlemsland for å svare på om det har skjedd brudd på en av rettighetene deres. Gjennom domstolen 
kan vi sikre at rettighetene blir ivaretatt for hver enkelt europeer, og begrense statlig overgrep mot 
befolkningen. Norge har blitt dømt av EMD, men har ikke alltid tatt konsekvensene av det. Dette 
mener Unge Høyre er galt. 
 
Unge Høyre mener: 

• At EMK og EMD er viktige instanser for å ivareta menneskerettigheter i Europa. 
• At Norge må respektere dommer avsagt i EMD. 
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Schengen-avtalen 
Schengen-avtalen garanterer fri flyt av mennesker mellom medlemslandene. EU har innført felles ytre 
grenser for de som er med i Schengenavtalen. Avtalen er viktig med tanke på EUs mål og visjoner om 
et mest mulig samlet og fredelig Europa. Schengen-avtalen gjør at det blir enklere for mennesker å 
reise, samt at hvert enkelt medlemsland bruker mindre ressurser på grensekontroll innad, men mer 
ressurser på ytre grenser. Til tross for de positive sidene ved Schengen-avtalen, er Unge Høyre 
skeptiske til de negative sidene, ved at internasjonale nettverk for organisert kriminalitet kan drive sine 
virksomheter enklere og friere på tvers av landegrensene.  
 
Europol er EUs organisasjon for politisamarbeid for organisert kriminalitet. Når Schengen-avtalen 
utvides, er det for Unge Høyre viktig at samarbeidet om Europol styrkes tilsvarende, slik at statene 
takler økt potensiell kriminalitet. 
 
Unge Høyre mener: 

• At Schengen-avtalen er positiv, men at yttergrensekontrollen må styrkes 
• At samarbeidet i Europol må styrkes. 

 
EUs direktiver 
Europaparlamentet vedtar mange direktiver som blir implementert i medlemslandene. Gjennom EØS-
avtalene implementerer Norge disse direktivene i lovverket vårt, ofte uten en offentlig debatt om 
innholdet i dem. For at Norge skal ha mer innflytelse over direktivene og eget lovverk mener Unge 
Høyre at de må diskuteres tidligere og oftere, både på Stortinget og i offentligheten ellers. I tillegg må 
norske politikere i større grad enn tidligere bruke tilgjengelige kanaler for å påvirke EU-direktiver i 
norsk retning. Dette kan også føre til at Norge bruker reservasjonsretten på direktiver som strider mot 
norske interesser.  
 
Unge Høyre vil: 

• Øke debatten om nye EU-direktiver, mens de fortsatt er under utvikling i EU.  
• At Stortinget skal bruke reservasjonsretten dersom et direktiv strider mot norske verdier og 

interesser.  
• At Norge er der de kan for å påvirke utformingen av direktivene i EU.  

 
 
 
Kapittel 4 – Bistand  
 
Formålet med norsk bistand 
Bistand og handel er økonomiske virkemidler Unge Høyre mener Norge skal bruke for å fremme 
menneskerettigheter, demokratibygging og økonomisk vekst i andre stater. Vi definerer bistand som 
humanitær innsats gjennom hjelpeorganisasjoner, sikkerhetsarbeid rundt hjelpeorganisasjoner, direkte 
nødhjelp og økt frihandel. Bistand er hjelp til selvhjelp.  
 
Bistand skal ikke måles i hvor mye penger som bevilges, men at bistandsmidlene faktisk fungerer. 
Derfor vil Unge Høyre bort fra 1 % målet av BNP, uavhengig om det medfører en økning eller 
reduksjon i bistandsmidler totalt. 
 
Direkte budsjettstøtte til mindre utviklede stater fungerer ofte mot sin hensikt. Den ender stadig opp 
med å forsvinne til statsledere og i korrupsjon, heller enn å øke velstanden i staten. På den andre 
siden gir Norge også budsjettstøtte til utviklede land som Kina. Dette mener Unge Høyre er 
unødvendig, og ønsker heller å bruke pengene på stater som trenger det mer. Unge Høyre ønsker 
derfor å avskaffe den direkte budsjettstøtten. 
 
Politikerne må ansvarliggjøres for sin bistandspolitikk, derfor ønsker Unge Høyre å gi Stortinget mer 
makt i bistandspolitikken. For å få en mer effektiv bistandspolitikk, ønsker Unge Høyre å øke 
ressursene til prosjektstøtte. Denne prosjektstøtten ønsker Unge Høyre å fokusere på langsiktige 
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investeringer i stater sør for Sahara. Særlig vil det afrikanske kontinentet stå i fokus, der behovene er 
størst. Det er viktigere å konsentrere bistandsmidlene på færre områder over lengre tid.  
 
Unge Høyre vil: 

• Bort fra målet om at 1 % av BNP skal gå til bistand og gå over til resultatbasert måling av 
bistand. 

• Overføre midler fra direkte budsjettstøtte til humanitære formål og prosjektstøtte. 
• Fokusere bistanden der behovet er størst. 
• Redusere det norske bistandsbudsjettet. 

 
 
Kriterier for å få bistandsmidler 
For at forholdet mellom giver- og mottakerland skal være så gode som mulig må ikke giverlandet 
opptre som et overhode. Samtidig må det settes kriterier for at nasjoner skal få kunne motta bistand. 
Land som mottar bistand har ofte problemer med korrupsjon, som igjen er vanskelig å måle. 
Bistandsmottakere må vise en positiv utvikling over tid. 
 
Unge Høyre vil: 

• At stater som skal motta bistand må bekjempe korrupsjon og vise til en positiv utvikling over 
tid. 

• At stater som bevisst bryter menneskerettigheter over tid skal ikke få norske bistandsmidler. 

 
Forvaltning av bistandsmidler 
I dag fordeles norske bistandsmidler gjennom NORAD, frivillige organisasjoner og Norfund. Det er 
Stortinget som vedtar hvor mye som skal gis, hvilke mål vi har med bistanden og til hvilket område 
bistanden skal gå. UD har igjen ansvar for å forvalte bistandsmidlene. Dessverre har det ofte vist seg 
å være manglende resultater og forbedringer i mottakerlandene, og i mange situasjoner er 
effektiviteten lite målbar. Dette gjør igjen at politikerne svært sjeldent må ta ansvar for i hvilken grad 
bistandsmidlene hjelper. 
 
Store deler av norsk bistand fordeles til frivillige organisasjoner og deres humanitære arbeid. De siste 
årene ser man en jevn tendens til at de samme organisasjonene får mer og mer penger, uten at de 
tilføyer nye prosjekter eller viser resultater til tidligere prosjekter. Unge Høyre mener at det er et 
problem at det er lite fokus på hvilke prosjekter som er mest effektive, og for liten oppfølging av 
tidligere prosjekter. 
 
De frivillige organisasjonene er godt egnet til å yte bistand, men Unge Høyre mener at det bør stilles 
strengere krav til hvor stor andel av bistandskronene som når frem. Målet med bistandsmidler er at de 
skal bidra til utvikling og nødhjelp, ikke at de skal finansiere norske organisasjoner.  
 
Å investere i lønnsomme og bærekraftige bedrifter i utviklingsland er en god form for bistand, og det 
kan bidra til å spre kapitalismen og bærekraftige økonomier til utviklingsland. Unge Høyre vil bruke 
deler av statens pensjonsfond utland til å investere i lønnsomme selskaper i utviklingsland.  
  
Unge Høyre mener: 

• At regjeringen må ta større ansvar for resultatene og måloppnåelsen av norsk bistand. 
• For at frivillige organisasjoner skal få innvilget støtte må prosjektet være målbart over tid, slik 

at det kan evalueres i etterkant 
• Konsentrere prosjektstøtten til færre langsiktige prosjekter  
• Norsk bistand skal evalueres eksternt og uavhengig. 
• At det må stilles strenge krav til frivillige organisasjoner som mottar offentlige midler til 

bistandsarbeid 
• Vil bruke en andel av statens pensjonsfond utland til å investere i lønnsom næringsvirksomhet 

i u-land. 
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Kapittel 5 - Handel  
 
Handel fører til spredning av menneskerettigheter 
Kapitalisme er det økonomiske system som har ført til størst velstandsøkning i verden. Økt handel 
bidrar til gjensidig avhengighet mellom stater som igjen bidrar til fred og oppbygging av demokrati og 
rettstater. 
 
I noen tilfeller vil hensynet til næringsinteresser komme i konflikt med menneskerettigheter. Norske 
næringsinteresser skal aldri hindre politikere i å løfte menneskerettighetsproblemstillinger, og derfor 
ønsker Unge Høyre at det skal koordineres bedre mellom norsk diplomati og norske bedrifter i 
utlandet. 
 
Unge Høyre mener at: 

• Handel fører til spredning av menneskerettigheter og økt velstand. 
• Hensynet til menneskerettigheter skal alltid komme foran hensynet til næringsinteresser. 
• Norge skal etterstrebe økonomisk åpenhet fremfor boikott. 

 
Frihandel 
Unge Høyre er for frihandel. Tollmurer og statlig subsidiering av varer holder de svakeste aktørene 
utenfor lukrative markeder, og bidrar til en skjevfordeling av verdens ressurser. Frihandel vil gi alle 
aktører muligheter til å selge sine varer hvor de vil. Dette vil gjøre det mulig for produsenter i 
lavkostland å selge sine varer i høykostland til en høyere pris enn det de kunne med tollmurer, og 
dermed sitte igjen med større fortjeneste. For eksempel har EU i sitt indre marked, skapt velferd for 
mange millioner innbyggere i Europa. Unge Høyre mener at dette er positivt, og et godt eksempel på 
at å slippe fattige land inn på markedene er svært viktig for deres utvikling.  
 
Norge har tollfrihet med de 48 mest fattige landene i verden, i tillegg til 9 lavinntektsland. Gjennom 
frihandel vil også norsk næring utvikle seg i en positiv retning. Norge har en liten eksportbasert 
økonomi, som i dag styrkes i stor grad av petroleumssektoren og tilgangen på EUs indre marked. Om 
norske bedrifter kan drive handel med flere nasjoner uten å straffes med toll, vil norsk næringsliv få 
nye utviklingsmuligheter som gjør Norge mindre avhengig av få industrier. Dette vil gjøre Norge mer 
økonomisk stabilt. 
 
Samtidig innser Unge Høyre at Norge har forpliktende internasjonale avtaler, og at for store endringer i 
næringslivet på for kort tid vil føre til ustabilitet, arbeidsledighet og konkurser. Selv om vi ønsker å 
fjerne proteksjonistiske tollmurer, mener vi dette må skje gradvis og over tid, slik at norsk økonomi får 
tilpasse seg endringen. 
 
Unge Høyre mener: 

• Norge skal gradvis redusere egne handelshindringer med siktemål om fullstendig frihandel. 
• Norge skal arbeide for å gradvis redusere handelshindringer hos våre handelspartnere. 
• Norge skal fjerne tollmurene for de 100 minst utviklede landene. 
• Norge skal arbeide for å få fjernet tollmurene for de 100 minst utviklede landene hos våre 

internasjonale samarbeidspartnere. 
• Når et land passerer frihandelsgrensen skal toll innfases gradvis. 
• Norge skal avvikle egne handelshindringer 

 
 
Kapittel 6 – Sikkerhetspolitikk  
 
Formålet med norsk sikkerhetspolitikk 
Norges sikkerhetspolitikk skal ivareta norske innbyggeres sikkerhet, landets suverenitet og politiske 
handlefrihet. Norsk sikkerhetspolitikk skal bygges på et sterkt forsvar og forpliktende avtaler med 
allierte land.  
 
Samarbeid mellom sivilsamfunnene på områder som økonomi, kultur og utdanning øker avhengighet, 
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forståelse og stabilitet. Dette er også en sentral del av sikkerhetspolitikken. Demokratier er avhengige 
av stabile institusjoner og en sikring av enkeltindividers rettigheter.  
 
Norges sikkerhet og suverenitet er helt avhengig av et sterkt og moderne forsvar. Unge Høyre ønsker 
å styrke forsvarets økonomi betraktelig for at forsvaret med troverdighet skal kunne hevde landets 
suverenitet. Dagens forsvar bør være mobilt og effektivt tilpasset det nåværende trusselbilde. 
Forsvaret bør styrkes, så Norge kan delta aktivt i internasjonale oppdrag i regi av FN, NATO og EU. 
 
Unge Høyre ønsker: 

• At norsk sikkerhetspolitikk skal tuftes på et sterkt forsvar og gode allianser. 
• At bevilgningene til Forsvaret skal være i tråd med minimumsanbefalingen fra NATO. 

 
Terrorvirksomhet 
Verdens trusselbilde endrer seg stadig. Fra å være en verden delt i to blokker, er trusselbildet i dag 
først og fremst sentrert rundt trusselen fra større og mindre grupperinger. Etter 11. September ble det 
klart at terror er blitt en av de største truslene mot verdens innbyggere. Unge Høyre mener at Norge 
klart må støtte sine allierte og bidra i kampen mot terror og vil støtte kampen mot terrorisme fra 
ekstreme grupperinger og enkeltmennesker. For å kjempe mot fremtidige angrep i Norge må PST og 
den militære etterretningen styrkes. 
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge skal bidra internasjonalt i kampen i kampen mot alle former for terror.  
• At Norske skal Styrke PST og den militære etterretningen finansielt for å hindre terrorangrep i 

Norge.  

 
Rollen som fredsmekler 
Unge Høyre ønsker å fortsette Norges rolle som fredsmekler i interne og regionale konflikter i verden. 
Historien har vist at vi kan spille en viktig rolle som en nøytral part i konflikter og være med å få 
stridende partier til forhandlingsbordet. Norges rolle bør i tillegg til fred også bidra til spredning av 
demokrati, markedsøkonomi og respekt for menneskerettigheter.  
 
Unge Høyre ønsker:  

• At Norges fortsetter og styrker sin rolle som fredsmekler i konfliktområder 

 
NATO 
NATO-samarbeidet er et historisk samarbeid og deltagelse i forsvarsalliansen har vært viktig for 
Norge. Europas sikkerhet, og Norges sikkerhet er avhengig av et sterkt NATO. Unge Høyre ønsker å 
fortsette medlemskapet samt øke innsatsen i NATO.  
 
Gjennom tidene har de europeiske landene måttet se til USA for hjelp når krig og okkupasjon truer. De 
siste årene har utviklingen imidlertid gått i retning av at USA stadig vender blikket mot Asia og fra 
Europa. Selv om NATO er og blir Norges viktigste forsvarsallianse er det i lys av denne utviklingen 
nødvendig at Europas stater samarbeider om å styrke sin forsvarsevne, slik at vi ikke lenger må være 
avhengig av USA.  
 
Unge Høyre ønsker: 

• Å øke den norske militære og økonomiske innsatsen i NATO. 
• At Norge jobber for en styrket europeisk forsvarsevne. 
• Å øke den norske militære innsatsen i internasjonale operasjoner i regi av NATO. 
• At NATO fortsatt skal være en vestlig forsvarsallianse. 

 
 



12 
 

Militære operasjoner 
Unge Høyre mener at alle mennesker har de samme grunnleggende rettigheter. 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 alvorlig 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.  
 
Ved tilfeller der FNs sikkerhetsråd viser seg å være handlingslammet, kan man sette folkeretten til 
side der hvor det er sikkert at folkemord eller andre grove forbrytelser mot menneskeheten kommer til 
å finne sted. 
 
Unge Høyre ønsker: 

• At frihet fra forfølgelse og undertrykking skal gå foran staters selvråderett 
• Sette folkeretten til side når FNs sikkerhetsråd er lammet for å forhindre folkemord fra å skje. 

 
Masseødeleggelsesvåpen 
Norge må være en tydelig stemme for å hindre spredningen av masseødeleggelsesvåpen og andre 
biologiske, kjemiske våpen.  Her må både harde sanksjoner og andre tiltak mot land som ikke 
samarbeider med verdenssamfunnet tas i bruk. Unge Høyre ser det også som positivt at atommaktene 
reduserer lageret av antall atomvåpen, og ønsker at dette arbeidet fortsetter. 
 
Unge Høyre ønsker: 

• At Norge skal ta en aktiv rolle i å redusere lageret av antall masseødeleggelsesvåpen i 
verden. 

 
 
 
Kapittel 7 – Globalt samarbeid  
 
De forente nasjoner 
De sørlige landende i verden er i dag mest utsatt for krig og konflikter. I fattige land har dette hatt 
konsekvenser for utviklingen av demokratiet og menneskerettighetene. Fred og sikkerhet er en 
forutsetning for spredning av demokrati og menneskerettigheter, nettopp derfor er det viktig med et FN 
som er handlekraftig og svarer til den visjonen FN ble grunnlagt på. 
 
På tross av FNs legitimitet i verdenssamfunnet er det en rekke kritikkverdige forhold ved 
organisasjonen. FN har i løpet av de siste 60 årene fått mindre fokus på de elementære oppgavene 
sine, herunder arbeid for fred og sikkerhet, økonomisk og sosial utvikling og spredning av demokrati 
og menneskerettigheter. 
 
Unge Høyre mener: 

• FN må bli mer handlekraftig 
• FN må jobbe mer for spredning av menneskerettigheter og demokrati 
• FN må gjennom sine aktiviteter svare til organisasjonens grunnleggende formål og visjon 

 
 
Effektivisering 
Det er behov for å effektivisere FNs arbeid ved å kutte i antall byråkratiske ledd, slik at FN kan utføre 
og ivareta sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte. I dag har FN 14 underorganisasjoner i Ghana, 
12 FN organisasjoner som jobber med vann, 11 FN organisasjoner som bistår African Governance 
Forum med skolegang for jenter. På tross av like arbeidsoppgaver er det mangel på koordinering og 
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samordning. Det er også et behov for å samordne underorganisasjonene som jobber med fattigdom, 
spredning av demokrati og menneskerettigheter og de som arbeider for fred. 
 
Unge Høyre mener: 

• At de byråkratiske ledd i FN må kuttes ned 
• Samordne underorganisasjoner som har tilnærmet like arbeidsoppgaver 

 
 
Frivillige 
Frivillige organisasjoner har gjennom tidene spilt en sentral rolle som humanitære aktører i krigene 
som har herjet. Det er disse som har vært først ute ved katastrofer, samtidig som de har vært de siste 
til å trekke seg tilbake. Innsatsen de har lagt ned medfører høy grad av erfaring og kompetanse, noe vi 
mener at FN i større grad må benytte seg av.  
 
Unge Høyre mener at: 

• FN i større grad skal samarbeide med frivillige organisasjoner 
• FN i større grad skal delegere oppgaver til frivillige organisasjoner 
• FN i større grad benytter seg av erfaringen og kompetansen humanitære aktører besitter 

 
 
Sikkerhetsrådet 
Den kalde krigen skapte nye muligheter for et internasjonalt samarbeid, og dialog for å løse 
verdensproblemer. Sikkerhetsrådet har hatt og har en sentral rolle i å bevare verdensfreden og på den 
måten spare menneskeliv. 
 
FN har i dag ca. 185 medlemmer mot 50 i 1945. I løpet av denne perioden har sammensetningen av 
Sikkerhetsrådet blitt utvidet én gang, men de fem faste medlemmene er de samme. Dagens politiske 
situasjon blir stående i en perifer stilling når Sikkerhetsrådets sammensetning fortsatt svarer til den 
politiske situasjonen i 1945. Også viktige bidragsytende land, som Tyskland og Japan, blir stående 
utenfor som følge den statiske sammensetningen av Sikkerhetsrådet.  
 
Vetoretten er gitt til land med sentrale roller i det politiske bilde fra 1940-tallet, de faste 
medlemslandene. Vetorettens formål, dets legitimitet og bruksområdet svarer ikke lenger til FNs 
grunnprinsipper. Fra 2001 til 2012 har vetoretten i stor grad utelukkende blitt brukt mot resolusjoner, 
hvor intensjonen har vært mer fred, mer spredning av menneskerettigheter og demokrati, 
fordømmelse av drap på sivile, og resolusjoner ment for å hindre drap på sivile. En gjennomgående 
fellesnevner har vært at de faste medlemslandene har brukt vetoretten for å ivareta sine og sine 
alliertes særegne interesser, som på ingen måte har bidratt til å etterleve FNs grunnprinsipper. I 
skrivende stund (2012) ser vi at Sikkerhetsrådet er hindret fra å gi sin støtte til en arabisk fredsplan i 
Syria som følge av at Kina og Russland la ned veto mot dette. 
 
En betydelig del av konfliktene i fremtiden er forventet å finne sted i sør – nettopp derfor er det 
nødvendig allerede nå å trekke inn disse landende med forpliktende ansvar i FNs arbeid for fred.  
 
Unge Høyre mener at: 

• en mer representativ sammensetning av Sikkerhetsrådet på sikt er nødvendig dersom 
organisasjonen ikke skal miste sin legitimitet. 

• Er kritiske til hvordan enkelte land misbruker vetoretten i sikkerhetsrådet. 
• Land i den sørlige delen av verden trekkes inn til et forpliktende ansvar i FNs arbeid for fred. 

 
Internasjonale klima- og miljøavtaler  
Internasjonale klima- og miljøavtaler har blitt en viktig del av samarbeidet mellom land i verden. Det er 
i dag en klar forståelse om at felles problemer som overskrider landegrensene også må ha felles 
løsninger. EU-samarbeidet har på en utmerket måte vist hvordan et slikt samarbeid kan iverksettes. 
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Unge Høyre mener at det er positivt av Norge å bidra og delta i internasjonale fora for å fremme 
bærekraftige løsninger for klima- og miljøproblematikken. Med unntak fra EU-samarbeidet om miljø og 
klima, har andre globale avtaler gitt liten avkastning. Kyotoprotokollen er dessverre et godt eksempel 
på dette. Likevel mener Unge Høyre at en videre satsing på forpliktende klima- og miljøavtaler er 
viktig. 
 
Norge bør derfor se EU som den primære samarbeidspartner når det kommer til diskusjon om 
klimautfordringer, og EU er en naturlig partner i regionale løsninger. Norge bør samtidig strebe etter å 
være en aktiv stemme internasjonalt, men bør ha en realistisk tilnærming av resultatene fra FNs 
klimatoppmøter.  
 
Unge Høyre mener:  

• At klima- og miljøproblematikken best kan løses på et regionalt nivå i et forpliktende 
samarbeid.  

• Norge skal være en aktiv stemme for å fremme klima og miljø på dagsorden i FN. 
• Norge skal arbeide for å styrke og utvide EU sitt kvotesystem. 

 
 
WTO 
Verdens Handelsorganisasjon arbeider for å implementere et sett med regler for å sikre rettferdig 
handel og skape økonomisk vekst, et mål Unge Høyre støtter fullt ut. I utgangspunktet skal alle 
medlemsland behandles likt, men mindre utviklede land kan positivt forskjellsbehandles for å jevne ut 
forskjellene slik at de får likt utgangspunkt for å handle med hverandre. 
 
Samtidig har det vist seg at WTOs medlemsland har vanskeligheter med å bli enige om den videre 
utviklingen av organisasjonen, og organisasjonen har blitt kritisert for å gjøre for lite for økonomisk 
svake land som i stor grad er avhengig av primærnæringen, gjennom å føre en politikk som er 
proteksjonistisk ovenfor denne typen varer og tjenester. Unge Høyre ønsker å snu denne trenden. 
 
I WTO sitter Norge i forhandlingsgruppe med andre sterkt proteksjonistiske land. Unge Høyre mener 
Norge må bytte forhandlingsgruppe for å få mer innflytelse, samt bidra til en verden med åpnere 
grenser med tanke på global handel. 
 
Unge Høyre mener: 

• At Norge skal være en pådriver for å få på plass en avtale som bidrar til å utvikle verdens 
fattige land 

• Prinsippene i WTO må følges strengere opp 

• At Norge må bytte forhandlingsgruppe i WTO. 
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