
Vedtatt på Unge Høyres 55. ordinære landsmøte

Unge Høyres
utenriksprogram



Unge Høyres historie er preget av et  
brennende engasjement for det som skjer 
utenfor våre landegrenser. Grønlandssa-
ken, Vietnamkrigen, EU og menneskerettig-
hetsbrudd i Sovjetunionen har engasjert  
medlemmene i Unge Høyre de siste hundre 
årene. Slik må det fortsette å være. Globalis-
me er i Unge Høyres arvematrialet. 

Norge har alltid tjent på en verden som  
utveksler varer, mennesker og muligheter. 
Det kan vi ikke ta forgitt. Velstanden er byg-
get opp av folk i arbeid som skaper produkter 
og tjenester vi kan selge til resten av verden. 
Faktum er at vi trenger andre land mer enn 
de trenger oss. 

Handelsfreden som har tjent oss godt  
siden andre verdenskrig er under sterkt press. 
Denne handelsfreden holdt så vidt under  
finanskrisen i 2008, og klarte seg gjennom 
oljeprisfallet, men ikke lenger. Dette året  
forlater Storbritannia EU, samtidig som USA 
og Kina har erklært handelskrig. 

Siden Berlinmurens fall har liberale verdier 
som demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet 
spredd seg. Internasjonalt har USA hatt en  
lederrolle, og det transatlantiske hegemo-
niet har vært dominerende. Nå ser vi en  
verden hvor liberale verdier er under press og et  
stadig mer tilbaketrukket USA. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i  
verden har brått blitt veldig spent. Jeg ser  
ingen grunn til at det norske forsvaret ikke 
skal være i like god stand i dag som det var 
under den kalde krigen. Norge må tilhøre de 
landene som reagerer når sivilbefolkningen 
utsettes for overgrep av myndighetene. 

Dette programmet gir ikke opp håpet på  
internasjonalt samarbeid. Vi kommer til å se 
mer proteksjonisme, mer isolasjonisme, og 
færre allianser. Da skal vårt svar alltid være 
mindre proteksjonisme, mindre isolasjonis-
me og flere, og sterkere allianser. Dette er ikke 
tidspunktet Norge skal være passive. Det er 
for mange verdier som står på spill. 

Tusen takk til Lasse Fredheim, August Grønt-
vedt, Leon Solve Mossing Knudsen, Amalie 
Kollstrand, Hassan Nawaz og Tonje Nilsen 
for gode, konstruktive og til tider opphetede 
diskusjoner. Dere har vært med på et vik-
tig bidrag til Unge Høyres politikkutvikling.  
Mathias Willassen Hanssen har gjort en  
formidabel innsats som sekretær for 
komiteen. 

Videre vil jeg takke alle som har bidratt med 
innspill, foredrag og konstruktiv kritikk. 

Lykke til med debatten! 

Amalie Gunnufsen
Leder av Unge Høyres programkomité  

for internasjonal politikk 2020 

Gode 
Unge Høyre,



Lykke til med debatten!

Amalie Gunnufsen
Leder av Unge Høyres programkomité 

for internasjonal politikk 2020
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Generelle menneskerettigheter 
Unge Høyre anerkjenner FNs verdenserklæring om de universelle menneskerettighetene, og mener 
det er viktig å arbeide for å styrke rettighetenes posisjon i verden. Selv om menneskerettighetene er 
universelle, er det naturlig å ha sterkest forventinger til at de overholdes i våre allierte i-land. 
Menneskerettighetene er universelle fordi de per definisjon tilhører alle mennesker uansett kultur, 
kjønn, legning, religion, fødested eller lommebok. Økende press mot universelle rettigheter og liberale 
verdier gjør at de internasjonale menneskerettighetssystemene ikke kan tas for gitt. 
  
Unge Høyre mener at de viktigste menneskerettighetene er retten til liv, ytringsfrihet, eiendomsrett, 
religionsfrihet og frihet fra forfølgelse og undertrykking. For å ivareta menneskerettighetenes styrke, 
er det viktig å ikke vanne ut definisjonen. 
 
Unge Høyre vil:  

• At menneskerettighetene skal gjelde for alle mennesker.  
• Stille seg bak FNs menneskerettighetskonvensjon.  
• At menneskerettigheter skal være et selvstendig utenrikspolitisk mål. 
• At en menneskerett kun er det som FNs menneskerettskonvensjon definerer det som. 
• At vi ikke skal vanne ut begrepet "menneskerett". 
• Jobbe aktivt for at religiøse parallellsamfunn skal ivareta menneskerettighetene.  
• Jobbe aktivt for for at bedrifter og organisasjoner skal ivareta menneskerettighetene. 
• At alle utviklings- og utenrikspolitiske tiltak skal vurderes opp mot menneskerettighetene for å 

sikre at de ikke påvirker menneskerettighetene negativt. 
• At norske selskaper etterlever FNs og OECDs veiledere for aktsomhetsvurderinger.  
• Ha som mål at alle norske bedrifter slutter seg til UN Global Compact. 

 
Ytringsfrihet 
Ytringsfrihet er en av de viktigste grunnpilarene i ethvert demokrati. Ytringsfriheten innebærer en rett 
til å uttale seg. Den er grunnlaget for demokrati, fri presse og meningsutveksling. I flere vestlige land 
blir følelser og ytringsfrihet satt opp mot hverandre, dette mener vi er farlig. Og om det er tvil, bør 
tvilen komme ytringsfriheten til gode. 
  
Til tross for at mange av de groveste overgrepene mot ytringsfrihet foregår utenfor Europa, er det 
viktig at Vesten viser vei og kjemper for å bevare ytringsfriheten. Norge må gjennom sitt diplomatiske 
og utviklingspolitiske arbeid jobbe for å sikre ytringsfrihet i hele verden. 
 
Unge Høyre vil: 

• At ytringsfriheten skal være absolutt. 
• At Norge bør støtte opp om individer og organisasjoner som jobber for ytringsfrihet.  
• At Norge skal føre et offensivt påvirkningsarbeid for å sikre ytringsfriheten i hele verden. 
• Støtte journalister som er fengslede eller forfulgte for sitt journalistisk arbeid. 

 
Utsatte grupper 
I flere land opplever religiøse, etniske eller seksuelle minoriteter grove menneskerettighetsbrudd. 
Unge Høyre mener at i de stater det er minoriteter, skal minoritetene ha rett til å utøve sin egen kultur, 
snakke sitt eget språk, eller elske den man vil. Det er også viktig at Norge sørger for at ethvert land 
med minoriteter ikke innskrenker deres religions- og trosfrihet, så langt deres religiøse praksis ikke går 
mot menneskerettighetene. 
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I noen tilfeller blir ikke minoriteter bare utstøtt, men også forfulgt og utsatt for ekstremt grove 
overgrep. I slike tilfeller har Norge og verdenssamfunnet et spesielt ansvar til å gripe inn, enten 
diplomatisk, eller som siste utvei, militært, i tråd med etablerte folkerettslige prinsipper. 
 
Kvinner, barn, LHBTIQ-personer og mennesker med nedsatt funksjonsevne er spesielt utsatte grupper 
flere steder i verden. Unge Høyre mener derfor at det er viktig å jobbe aktivt for å forhindre vold, 
diskriminering og overgrep mot de nevnte gruppene i samfunnet. 
 
 Unge Høyre vil: 

• At Norge skal bruke nødvendige virkemidler i kampen for minoriteters menneskerettigheter. 
• Sikre kvinners rett til å organisere seg og delta i samfunnet på lik linje med menn. 
• Sikre bred representasjon av kvinner med ulik etnisk, religiøs og sosioøkonomisk bakgrunn i 

fredsforhandlingene. 
• Styrke eiendomsretten til kvinner der den ikke er overholdt. 
• Jobbe aktivt for å bekjempe vold mot kvinner. 
• Prioritere utviklingspolitiske tiltak som bidrar til å bygge skoler og utdanne lærere i utsatte 

områder.  
• Sikre alle verdens barn og unge tilgang på utdanning innen 2030, og kontinuerlig jobbe for å 

heve kvaliteten på utdanningstilbudet i alle land. 
• Jobbe aktivt mot vold mot barn gjennom forebyggende arbeid, diplomati, bistand og 

opplæring. 
• Jobbe for å sikre barn mot vold i flyktningeleirer i Europa.  
• Støtte opp om barn med PTSD.  
• Jobbe for at seksuelle minoriteter ikke får straff for å elske den de vil.  
• Øke fokuset på diskriminering mot urfolk, og stille seg bak FNs erklæring om urfolks 

rettigheter.  
• Fordømme forsøk på å trekke seg fra Europarådets konvensjon om forebygging og 

bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen). 

 
  



Globalt 
samarbeid

Kapittel 2:
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Internasjonale relasjoner 
Siden 2. verdenskrig har USA vært en stormakt som har tatt et internasjonalt ansvar for å sikre fred, 
demokrati og markedsøkonomi. De har vært den store motpolen til de antidemokratiske og 
totalitære kreftene som har truet verdensfreden. 
  
Verden er i endring, og trusselbildet har forandret seg og blitt mer uforutsigbart. I møte med land 
som fremmer nasjonalisme, proteksjonisme og grunnleggende menneskerettighetsbrudd, har ikke 
USA tatt på seg den rollen de tidligere representerte. Kina og Russland forsøker å fylle tomrommet 
USA etterlater seg i internasjonale fora og i regionale og geopolitiske konflikter. Verden, og Norges 
rolle i potensielle konflikter, blir mer uforutsigbar når USA etterlater seg et tomrom som Kina og 
Russland forsøker å overta. 
  
Det siste tiåret har vært preget av to store konflikter som har påvirket verdensfreden: Den syriske 
borgerkrigen og annekteringen av Krim-halvøya. Vestens rolle i den syriske borgerkrigen har til tider 
vært katastrofal, og i møte med etableringen av ISIL sviktet USA og Nato. Det er urovekkende å tenke 
på hvordan situasjonen kunne eskalert ytterligere uten YPG-militsens innsats. At USA og Nato sviktet i 
møte med en av de verste borgerkrigene i moderne historie, frikjenner likevel ikke Russlands og Irans 
innblanding i Syria, og deres forsvar av Assad-regimet. 
 
Unge Høyre vil: 

• Norges handelsavtaler med andre land skal bygge på demokratiske verdier. 
• Jobbe sammen med våre allierte for å begrense Kinas og Russlands innflytelse i verden.  
• Opprette diplomatiske forbindelser til Taiwan og Hong Kong. 
• Støtte opp om sanksjoner mot Russland inntil Krim-halvøya er tilbakeført til Ukraina.  
• Støtte fredsprosessen i Ukraina og kreve at Russland trekker seg ut av Ukrainas østlige deler.  
• Gjøre innblanding i utenlandske valg til eget sanksjonspunkt for EU mot Russland. 
• Bygge opp en sterk fornybar- og gasstilgang til Øst-Europa for å gjøre de mindre avhengig 

av russisk energi.  
• Opprette tettere diplomatiske forbindelser med land i Sørøst-Asia, for å forhindre Kinas 

voksende handels- og militære omdømme i området, og for å blokkere Kinas tilstedeværelse 
i resten av regionen.  

 
 
Norges rolle i interne konflikter 
Folkeretten er suveren. Likevel er det noen situasjoner som det er viktig at Norge tar tak i. Unge Høyre 
mener at dialog alltid bør være første tiltak for å flytte verden i riktig retning, om det er gjennom 
handel eller diplomati. Noen av disse landene er store handelspartnere med Norge, og selv om vi ikke 
mener boikott er beste løsning, er det viktig at de, og resten av verden, vet hvor Norge står. Dette er 
spesielt tydelig med tanke på Kina med sine menneskerettighetsbrudd. 
  
Uavhengighetssaker er problematiske og kompliserte, men fra et menneskerettsperspektiv er det 
flere hensyn å ta. Om interne grupper i et land blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, mener Unge 
Høyre at det er best å jobbe mot eller med eksisterende regimer for å forbedre dette. Nye land i 
utsatte områder kan føre til blodige kriger, brudd på menneskerettigheter i større grad enn tidligere, 
samt ressursmangler. Dette gagner ingen. Likevel er det noen situasjoner hvor land har vært splittet 
nylig, eller har egne myndigheter og fredfulle løsninger er mulige. 
 
Unge Høyre vil: 

• At dersom sivilbefolkningen utsettes for folkemord, etnisk rensing, krigsforbrytelser eller 
forbrytelser mot menneskeheten, skal det være en hjemmel for humanitær intervensjon. 

• At Norge skal støtte Hong Kong i deres kamp for ytringsfrihet, demokrati og rettsfrihet.  
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• Gi politisk asyl til demokratiforkjempere fra Hong Kong. 
• At Spanias landegrenser ikke skal utfordres av et uavhengig Catalonia.  
• At Norge skal støtte kravet om frie og rettferdige valg i Hviterussland. 
• At Norge skal jobbe for nyvalg i Hviterussland, hvor også OSSE inviteres til å observere 

presidentvalget.  
• At Norge skal fordømme sikkerhetsstyrkenes maktbruk mot demonstranter i Hviterussland. 
• At Norge skal be hviterussiske myndigheter om å løslate arresterte demonstranter, 

opposisjonspolitikere og journalister umiddelbart. 
• At Norge diplomatisk skal forsvare Hong Kongs demokratiske selvstyre. 

 
EU 
Europeisk samarbeid har vært den viktigste faktoren for et fredelig Europa siden 2. verdenskrig. Det har 
bidratt til den største velstandsøkningen verden noensinne har sett, og grunnleggende rettigheter og 
verdier har blitt forankret i store deler av kontinentet. Etter Berlin-murens fall har EU bygget opp 
demokrati, menneskerettigheter og markedsøkonomi i stater som tidligere var styrt av Sovjetunionen.  
  
Til tross for at Norge ikke er medlem av EU, så tilhører vi et europeisk verdifellesskap, som ligger til grunn 
for samfunnssystemene og utenrikspolitikken i alle medlemsland. Takket være EØS-avtalen er Norge 
en del av Europas indre marked, og vi nyter godt av de fire friheter; prinsippet om fri bevegelse av varer, 
tjenester, kapital og personer over landegrensene. Det finnes ingen annen naturlig måte å 
opprettholde deltakelsen vår i det indre markedet enn EØS-avtalen, om vi ikke melder oss inn i EU. 
  
Som et lite, eksportrettet land med åpen økonomi er det viktig for oss å delta i beslutningsprosesser 
som påvirker Norge og våre interesser. EØS-avtalen er uvurderlig for norsk økonomi, men den er 
grunnleggende udemokratisk. Det eneste reelle alternativet er et fullverdig medlemskap. Det er ikke 
hensiktsmessig for Norge å ikke kunne delta i beslutninger som påvirker våre interesser. 
 
Unge Høyre vil:  

• At Norge aktivt skal søke medlemskap i EU.  
• Støtte utvidelser av EU, så lenge de nye landene oppfyller de strenge kriteriene fra 

Københavnkriteriene.  
• Styrke yttergrensene i EU.  
• Permanent utvise utenlandske trailersjåfører som har utgjort en fare på norske veier.  
• Opprettholde medlemskapet i Schengen.  
• At Storbritannia fremdeles skal være en av Norges nærmeste allierte og handelspartenere, til 

tross for Brexit.  
• At Norge ikke skal innføre Euroen som erstatning for den norske kronen. 

 
 
Internasjonale fora 
Som verdens fremste politiske forum har FN en særskilt oppgave i verden for å skape fred, likestilling, 
utrydde fattigdom og å overvinne  klimakrisen. På tross av FNs historiske legitimitet hos alle nasjoner i 
verden, er det en del ting som må reformeres. FN har i nyere tid blitt et kostnadssluk, som i tillegg 
fremstår som veldig byråkratisk - både organisatorisk og politisk. FN etablerer flere FN-kontorer på 
samme sted i humanitære kriser, og oppgavene til FN er for mange.  
  
Den geopolitiske situasjonen påvirkes også i aller høyeste grad av Sikkerhetsrådet. Unge Høyre mener 
det er formålstjenlig om generalsekretæren får utvidede fullmakter i konflikter, og at vetoretten i 
Sikkerhetsrådet fjernes i saker der det er påvist krigsforbrytelser. 
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Unge Høyre vil:  
• Arbeide for å redusere antall oppgaver FN har ansvar for.  
• Gi FNs generalsekretær mer ressurser og utvidede fullmakter til å mekle i konflikter.  
• Slå sammen FN-kontorene WFP, UNECA, UNAIDS,  UNDP, Unicef, WHO, FAO, UNFPA, OCHA og 

UNHCR.  
• Stille krav til effektivisering og innsparinger i FN. Dersom dette ikke innfris skal det kuttes i 

støtten til FN.  
• Ikke gi støtte til FN-organisasjoner som ikke evner å effektivisere og avbyråkratisere seg.  
• Minimere Kinas innflytelse på WTO.  
• At Norge skal bidra til militære fredsbevarende styrker i FN.  
• Jobbe for flere norske ansettelser i multilaterale organisasjoner.  

 
 
Internasjonale klima- og miljøavtaler 
Klima- og miljøutfordringene må løses gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid. Norge er en 
del av et internasjonalt marked for handel med varer, tjenester, kapital, arbeidskraft og informasjon. 
Samarbeid er derfor en forutsetning for å lykkes med klima- og miljøarbeidet. 
  
Parisavtalen var et stort gjennombrudd i det globale klimaarbeidet. Avtalen slår fast at den globale 
oppvarmingen må holdes godt under to grader for å unngå alvorlige, varige og irreversible 
klimaendringer. Traktatpartene skal også forsøke å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader i 2100, 
sammenlignet med førindustriell tid. Unge Høyre mener Norge må jobbe for at flere land skal 
gjennomføre utslippskutt for å nå målene i avtalen. Vi må også arbeide for innlemmelser av 
sanksjoner i Parisavtalen. Unge Høyre vil fremover arbeide for flere forpliktende konvensjoner på 
særlige problemområder innen klima- og miljøfeltet. 
  
EU står kun for 9% av verdens totale klimagassutslipp, men er likevel verdens største handelsunion. 
Den beste måten å påvirke verdens klimagassutslipp vil derfor være å innføre en klimaavgift på 
import til EU. Det vil stille strenge krav til produsenter utenfor EU, og det vil ta raskere tid å innføre enn 
en global CO2-avgift. 
 
Unge Høyre vil: 

• Arbeide for å redusere antall klimakvoter hvert år inn mot 2030.  
• Inkludere flere utslippssektorer i ETS-systemet.  
• Arbeide for en global CO2- avgift.  
• Fremme offensiv klimapolitikk i møte med land vi gir bistand til. 
• Innføre en klimaavgift på import til EU.  
• At Norge skal være pådriver for at Europa får et helhetlig energisystem. 
• Innføre en global klimaavgift for luftfart og sjøfart gjennom FN-organisasjonene IMO og 

ACAO.  
• Aktivt kjempe for å kutte ned globalt matsvinn og fjerne EU sitt standariserte krav om 

utseende på mat. 
• Innføre nordisk pantesamarbeid. 
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Internasjonalt helsesamarbeid 
Virus og bakterier kjenner ingen landegrenser. For å bedre den globale folkehelsen og hindre globale 
helsekriser, må Norge bidra til å utveksle kunnskap og lage ordninger for forebygging og 
sykdomsbekjempelse.  
 
Antibiotikaresistente bakterier er en av de største truslene mot global folkehelse. Antibiotikaresistens 
er et globalt problem som må bekjempes på tvers av landegrensene. EU har forbudt ikke-medisinsk 
bruk av antibiotika i dyrefôr, men så lenge forbudet ikke overholdes har det ingen hensikt.  
 
Unge Høyre vil: 

• At smittevern først og fremst skal være et nasjonalt anliggende.  
• At Norge skal ta initiativ til å bedre mekanismene for informasjonsdeling ved internasjonale 

helsekriser.  
• At Norge skal være en del av EUs interne krise-koordineringsmekanisme ved globale 

helsekriser.  
• At land som bevisst rapporterer feil og ukritisk til Verdens helseorganisasjon (WHO) må få 

sanksjoner.  
• At Norge skal jobbe for at overvåkningen som gjøres i norsk svineproduksjon, også blir 

standard i andre land.  
• Håndheve EUs forbud mot ikke-medisinsk bruk av antibiotika i dyrefôr. 
• At Norge sammen med andre europeiske land skal opprette et felles beredskapslager for 

medisiner og smittevernutstyr. 

 
  



Handel og
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Kapittel 3:
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Utviklingspolitiske prioriteringer 
Den utviklingspolitiske debatten har i mange år handlet om antall kroner som gis i bistand eller 
prosentandel av BNI. Det har ført til mindre oppmerksomhet om resultatene av utviklingsinnsatsen. 
Unge Høyre mener at de midlene som Norge bruker på utvikling bør brukes mest mulig effektivt, slik at 
vi kan bidra til mest mulig utvikling i verden. Norge har et stort bistandsbudsjett, men vi ikke bidra 
med alt overalt. Det betyr at vi må prioritere innsatsen. 
  
Det er verdens fattige som lider mest av klimaendringer. FN anslår at rundt 24 millioner mennesker 
skyves inn i fattigdom hvert år bare på grunn av klima- og naturkatastrofer. Mange av dem må legge 
på flukt. De utviklede landene skal selvsagt gjøre den største innsatsen for å begrense 
klimaendringene. Samtidig tror Unge Høyre at vi kan stoppe vekst i utslippene ved å sørge for at 
utviklingslandene kan hoppe over fossilfasen – de mest forurensende stegene på utviklingsstigen. 
Unge Høyre mener at Norges bidrag til global utvikling må ha en grønn profil, og at vi bør ta i bruk ny 
og klimavennlig teknologi i utviklingspolitikken. 
  
Unge Høyre mener at bistand bør fungere som hjelp til selvhjelp. Derfor vil vi prioritere 
institusjonsbygging, skattebistand og handel i Norges utviklingsinnsats. Ved å legge til rette for økt 
handel med, og mellom, utviklingsland, vil flere få en jobb å gå til og landene vil få økte 
skatteinntekter. 
 
Unge Høyre vil:  

• Konsentrere innsatsen om de 16 utvalgte partnerlandene, og gradvis fase ut utviklingshjelpen 
i øvrige land når avtaler løper ut.  

• At Norge fortsatt skal ha et høyt nivå på bistanden, men ikke ha et prosentmål.  
• Konsentrere innsatsen om færre tiltak og avtaler.  
• I større grad konsentrere innsatsen om klima og miljø i de utviklingspolitiske prioriteringene.  
• At Norge skal prioritere utviklingsprosjekter som har positiv påvirkning på 

menneskerettigheter, klima- og miljø, likestilling. 

 
Reform av frihandelsinstituttet  
Internasjonal tillit og samarbeid er kjerneinteresser for norsk utenrikspolitikk. Velstanden vår er bygget 
opp av folk i arbeid som skaper produkter og tjenester vi kan selge til Europa og resten av verden. Vi 
trenger andre land mer enn de trenger oss. En mer innesluttet verden vil føre til mindre vekst både 
ute, og hjemme. 
  
For Norge er passivitet uaktuelt. Det innføres handelshindre, det er et økende tillitsunderskudd i 
sentrale bilaterale handelsrelasjoner og en økende mistillit til WTO og andre multilaterale rammeverk. 
Kinas inntreden i WTO har i særlig stor grad bydd på utfordringer. At land selv velger sin egen 
utviklingsstatus i WTO er utfordrende. I arbeidet med WTO-reformen må man sette pragmatisme 
foran idealisme. 
 
Unge Høyre vil:  

• At Norge skal bidra tungt inn i Ottawa Group sitt arbeid med WTO-reform.  
• Ikke gjøre det mulig for land å selv definere egen utviklingsstatus i WTO.  
• Minimere Kinas innflytelse på WTO.  
• Tilby hjelp til U-land som ønsker å være med i bi- og multilaterale forhandlinger, men 

mangler kapasitet til å gjøre det selv. 
• Plassere ansvaret for å løse disputter mellom land hos WTO-sekretariatet heller enn hos 

stater eller organisasjoner. 
• At Norge skal bidra aktivt til at handelskonflikter løses mellom land.  
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Frihandel gjør verden rikere 
Hele verden tjener på frihandel. Handel på tvers av landegrenser har ført til økt velferd og økonomisk 
vekst over hele verden. Det har hjulpet milliarder av mennesker ut av fattigdom. Tollbarrierer og 
proteksjonisme stenger i dag mange land ute, og hindrer dem i å konkurrere på de samme 
markedene til samme betingelser. Alle fortjener muligheten til å delta på like vilkår. Derfor ønsker 
Unge Høyre en mer åpen verden og reell frihandel. Når vi ser mer proteksjonisme og isolasjonisme og 
mindre samarbeid, er vårt svar mindre proteksjonisme og isolasjonisme og mer samarbeid. 
 
Unge Høyre vil:  

• På sikt fjerne alle norske handelsbarrierer. 
• Fjerne toll på jordbruksvarer.  
• At Norge skal prioritere utviklingshjelp som bidrar til at utviklingsland kan heve kvaliteten på 

jordbruksvarene sine, slik at de kan få innpass på det europeiske markedet. 
• Ta initiativ til flere frihandelsavtaler.  
• At en av Norges viktigste utenrikspolitiske prioriteringer skal være å sikre fri ferdsel til havs.  

 
 
Økonomisk vekst som grunnlag for utvikling 
En av de største hindringene for økonomisk vekst i utviklingsland er manglende tilgang på 
finansiering. Den afrikanske utviklingsbanken estimerer at det hvert år kommer 10-12 millioner unge 
afrikanere ut i arbeidsmarkedet, mens det årlig bare skapes 3,1 millioner nye arbeidsplasser. Norsk 
utviklingshjelp må tilrettelegge for investeringer og skape nye jobber. 
  
Norfund har siden 1997 skapt velstand gjennom investeringer i utviklingsland. Norfund bør tilføres mer 
kapital for å fortsette sitt gode arbeid. Unge Høyre er positive til å bruke utviklingshjelp til å tiltrekke 
seg private investeringer. Norsk næringsliv bør involveres mer i utviklingsarbeidet, for å sikre samspill. 
Privat sektor kan ha stor nytte av innsatsen vi gjør på utdanning og institusjonsbygging i 
partnerlandene. 
 
Unge Høyre vil: 

• Øke kapitaltilførselen til Norfund. 
• Åpne Norfund for private investeringer.  
• At Norge bidrar til å bygge ut og vedlikeholde infrastruktur og kapasitet for handel i 

utviklingsland. 
• At bistand skal brukes til å tiltrekke seg private investeringer.  
• Opprette et utviklingspolitisk råd der privat sektor er representert, som går gjennom alle 

tildelinger på over 60 millioner kroner.  
• At Norge bidrar med råd om finansieringsvennlige forretningsmodeller i utviklingsland.  
• Opprette en garantiordning for å legge til rette for private investeringer i fornybar energi. 
• Oppfordre næringslivet til å prioritere innsats og investeringer i de 16 utvalgte 

partnerlandene.  
• Norge skal jobbe aktivt for å opprette utvekslingsprogram mellom norske universiteter og 

universiteter i u-land. 

 
Klimabistand 
Historisk sett har industrialiserte land drevet frem klimaendringene. Det er utslippene fra de største 
landene i verden som i størst grad forårsaker klimaendringene, men det er ofte de fattigste landene 
som merker klimaendringene først. Store områder i Bangladesh og Vietnam kan bli oversvømt hvis 
havnivået fortsetter å stige, og lavtliggende øyer i Stillehavet kan forsvinne.  
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Norge er verdensledende når det gjelder klimafinansiering til utviklingsland, men verdenssamfunnet 
har i for liten grad prioritert klimabistand de siste tiårene. Skal vi bekjempe klimakrisen så er det 
essensielt at de store økonomiske vekstområdene i verden bygges opp på fornybar energi, og at vi 
bekjemper opprustingen av fossil energi i verdens fattigste land. 
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge skal være blant de fremste giverne til FNs klimafond. 
• At FNs klimafond i hovedsak skal utløse private investeringer, og dermed gi dobbel 

avkastning.  
• At FNs klimafond også skal benyttes i de årlige klimaforhandlingene, som et politisk insentiv 

for at flere land forplikter seg til å redusere sine utslipp.  
• At klimatilpasning skal prioriteres gjennom forbedring av jordbruk, vannhøstingssystemer der 

regn lagres til tørre tider og sikring av kritisk infrastruktur. 
• Prioritere kapitaltilførsel til Norfunds investeringer i fornybar energi.  
• Etablere et internasjonalt rammeverk for marin forsøpling.  
• Styrke flergiverfondet ProBlue for å bidra til å bygge avfallshåndtering i utviklingsland. 
• At regjeringen utarbeider en strategi for fornybar energi i utviklingspolitikken, med særlig 

fokus på hvordan næringslivet kan utvikle bærekraftige løsninger.  
• Ikke gi klimabistand som indirekte eskalerer geopolitiske konflikter. 

 
 
Bærekraftsmålene 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker 
som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Unge Høyre 
mener at Norge bør fokusere på utdanning, helse og sosial infrastruktur i arbeidet med FNs 
bærekraftsmål. 
  
Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Unge Høyre mener at 
ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse 
minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom, og må derfor 
prioriteres. 
 
Utdanning 
Rundt 265 millioner barn og unge har i dag ikke muligheten til å starte på eller fullføre skolegangen 
sin. En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og jenter og gutter skal ha lik 
tilgang til utdanning med god kvalitet. Næringslivet melder om at det er utfordrende å etablere 
industri i utviklingsland fordi det er mangel på kvalifiserte fagarbeidere. Derfor er en satsing på 
yrkesfag i utviklingsland viktig for å tiltrekke seg utenlandske investeringer. Det er også viktig at 
utviklingslandene selv er med på investeringene i utdanning, og satser på nye digitale løsninger. 
 
Unge Høyre vil: 

• Fortsette å være en viktig bidragsyter for å sikre flere barn skolegang av høy kvalitet. 
• Prioritere utviklngspolitiske initiativ som forplikter utviklingslandene til å investere i utdanning 

på egenhånd, gjennom for eksempel Global Partnership for Education. 
• Gjennomføre et yrkesfagløft i utviklingspolitikken sammen med næringslivet, slik at flere blir 

kvalifiserte til det reelle arbeidsmarkedet.  
• Støtte utdanning av jenter, gjennom blant annet initiativer som FNs jenters 

utdanningsinitiativ.  
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• Styrke satsingen på seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) for å bidra til at flere 
jenter ikke dropper ut av skolen når de kommer i puberteten. 

• Ta i bruk digitalisering og ny teknologi for å bidra til bedre og mer effektiv utdanning av barn i 
utviklingsland.  

• Prioritere utviklingspolitiske initiativ som forplikter utviklingslandene til å investere i utdanning 
på egenhånd.  
 

Helse 
Noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre flere mennesker tilgang til helsetjenester er å bedre 
primærhelsetjenestene i utviklingsland og sikre kvalifisert helsepersonell. Dette gjør at 
helsetjenestene får økt tillit, og at flere vil ta vaksiner.  
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge tar enda mer ansvar for forskning på medisiner som også gagner ikke-kjøpesterke 
land.  

• At Norge skal ta initiativ til en internasjonal forpliktende avtale for å få ned bruken av 
antibiotika.  

• At bistandspenger skal brukes til å karlegge og bekjempe verdens antibiotikaresistens.  
• Bistå utviklingsland i forhandlinger av innkjøp av medisiner, vaksiner og prevensjon. 
• Norge skal ha som langsiktig mål at alle u-land skal vaksineres for sykdommer som er 

tilnærmet utryddet i EU. 

 
Sosial infrastruktur 
Det er et mål at norsk utviklingshjelp bidrar til å bygge opp den sosiale infrastrukturen. Det er derfor 
viktig å støtte programmer og tiltak som bidrar til å forhindre korrupsjon og stopper hvitvasking av 
penger. Bistandsmidlene bør brukes til å bygge opp sterke statlige institusjoner som skatteinnkreving, 
sentralbank, og domstoler. 
 
Unge Høyre vil: 

• Styrke programmene i Kunnskapsbanken.  
• Utvikle systemer for personidentifikasjon.  
• Styrke det lokale bankvesenet og hvitvaskningsprosedyrer.  
• Bruke mindre kontanter ved kapital-flyting og- forvaltning.  
• Bruke penger på bistandsbudsjettet til fredsbevarende styrker.  
• Bruke ny teknologi til å redusere illegal kapitalflyt og korrupsjon.  
• Opprette uavhengige nasjonale organer med ansvar for pengepolitikk i U-land, for å blant 

annet forhindre høy inflasjon og deflasjon. 

 
Digitalisering 
I en verden med stadig raskere teknologisk utvikling er det fortsatt mange land som sliter med å 
bygge ut grunnleggende teknologisk infrastruktur. Denne infrastrukturen er avgjørende for at disse 
landene skal sikre seg økonomisk vekst og utvikling. Teknologisk vekst vil også kunne bidra til å få 
mennesker ut av fattigdom og inn i arbeid. Dersom flere mennesker i utviklingsland får tilgang til 
internett, kan også de ta del i mulighetene teknologi gir til kunnskap og kommunikasjon. 
 
Unge Høyre vil: 

• Støtte utbygging av grunnleggende digital infrastruktur. 
• Dele og tilpasse IKT-systemene som Norge har utviklet gjennom Digitalisering for utvikling i 

Kunnskapsbanken.  
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• Bruke teknologiske virkemidler i utdanningen i utviklingsland.  
• Sørge for at alle får muligheten til å få tilgang til internett og bruke det fritt - uten statlig 

overstyring.  
• Jobbe for at tilgang til identifikasjon skal være en grunnleggende rettighet.  
• Bruke teknologi til å tilgjengeliggjøre helsehjelp i utviklingsland.  
• At digitalisering og ny teknologi skal gjennomsyre alle deler av utviklingspolitikken for å bidra 

til bedre og mer effektiv utviklingshjelp.  
• Utvikle en plattform for deling av digitale fellesgoder, der også næringslivet kan bidra.  

 
 
Organisering 
Dagens organisering av bistandsmidler fører til uklar rollefordeling. Bistandsbudsjettet vokser hvert 
år, og politikerne må ta et større ansvar for fordelingen av bistandsmidlene. Ved å delegere en så 
stor budsjettpost til Norad blir det vanskeligere å holde politikerne ansvarlig for utviklingspolitikken 
som føres.  
 
Siden Norge ofte bruker multilaterale organisasjoner til å kanalisere bistanden, er det vanskelig å vite 
hva pengene går til. Dette gjør det vanskelig å se hvilke prioriteringer som gjøres i bistandspolitikken. 
Unge Høyre mener at informasjonsstøtten og demokratistøtten bør fjernes og heller prioritere 
midlene til mennesker i nød.  
 
I dag finnes det kun én tilskuddsportal for å vise hva penger brukes til. Unge Høyre mener at det også 
bør opprettes en resultatportal. I tillegg må regjeringen lage en langtidsplan for utviklingshjelp med 
realistiske og konkrete mål. 
 
Unge Høyre vil: 

• Legge ned Norad og flytte kompetansen til Utenriksdepartementet. 
• Legge ned Bistandsaktuelt.  
• Opprette en resultatportal for norsk bistand.  
• Legge frem en langtidsplan for bistand hvert fjerde år.  
• At norsk utviklingshjelp skal evalueres eksternt og uavhengig. 
• Begrense stat til stat-bistand så langt det lar seg gjøre.  
• At det skal være bedre sammenheng mellom norsk innsats på landnivå og norsk innsats i 

globale initiativ.  
• Fjerne informasjonsstøtten.  
• Fjerne demokratistøtten. 

 
 
Humanitær bistand 
Det primære målet med humanitær bistand er å i krisesituasjoner kunne gi akutt hjelp til folk i nød. 
Hjelpen kommer ofte for sent og ikke til de som trenger det aller mest. En annen utfordring er at man 
bruker humanitær bistand til å nå langsiktige utviklingspolitiske mål. Formålet med humanitær 
bistand er å hjelpe de som trenger det aller mest i en krisesituasjon. 
 
 
Unge Høyre vil:  

• At humanitær bistand ikke skal underlegges langsiktige utviklingspolitiske mål.  
• At rask respons for å dekke kritiske behov skal være et hovedmål i den humanitære 

bistanden.  
• At den akutte responstiden skal bli kortere.  



 18 

• At dagens rapporteringskrav til humanitær bistand ikke må senke responstiden.  
• At Norge skal jobbe for at FN har et klart skille mellom humanitær bistand og langsiktig 

bistand.  
• At den humanitære bistanden skal være nøytral, og at den skal være livreddende hjelp til de 

som er hardest rammet.  
• Bruke ny teknologi for å gi barn på flukt grunnleggende opplæring.  

  



Fred og 
sikkerhet

Kapittel 4:



 20 

Nordområdene 
Nordområdene er strategisk viktige for Norge. Land over hele verden har interesse for den lange 
kysten, de enorme mengdene ressurser og plasseringen vår. Russland er én av nasjonene som viser 
muskler og hevder økt innflytelse over nordområdene og spesielt Svalbard. Dette blant annet 
gjennom militære aksjoner og sjøfart. Derfor har det aldri vært viktigere å hevde norsk suverenitet 
over nordområdene. Unge Høyre mener det skal stilles strengere krav til Russland, og at Russland skal 
ha begrenset adgang til Norges del av nordområdene. Når Russland viser militære muskler i Norges 
nære havområder, er det på sin plass at Norge og våre allierte gjør det samme. Vi vil være restriktive 
på Russlands innflytelse på Norge, og holde et sterkt internasjonalt press gjennom sanksjoner for 
etterlevelse av folkeretten.   
  
Likevel er det viktig at fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland opprettholdes, all den tid det er 
lønnsomt for Norge. Samarbeidet skal være teknisk der vi forhandler fiskekvoter, og skal ikke brukes 
som politisk virkemiddel. Norge setter et godt eksempel på lav bruk av antibiotikabruk i oppdrett, og 
har derfor et ansvar for at flere land følger etter. 
 
Unge Høyre vil: 

• Være restriktive på Russlands innflytelse over Norge, og holde et sterkt internasjonalt press 
mot Russland gjennom sanksjoner for etterlevelse av folkeretten.  

• At Norge skal fortsette fiskerisamarbeidet med Russland, men ikke bruke samarbeidet som 
politisk virkemiddel.  

• At Norge skal dele strategisk viktig informasjon med Nato om russisk aggressiv aktivitet i 
Nordområdene.  

• At Nato skal bidra til en sterkere tilstedeværelse i nord.  
• At alle land skal prioritere å støtte FNs havrettkonvensjon, og ikke tillate at land som Russland 

bryter konvensjonen.  
• Slå sammen de regionale og internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonene.  
• At Norge skal prioritere bærekraftig høsting av levende økosystemer i havet gjennom 

internasjonale avtaler.  
• At Norge skal jobbe for å innføre internasjonale standarder for antibiotikabruk i fiskeoppdrett.  
• At Forsvaret skal gjennomføre flere militærøvelser i Nordområdene.  
• At Norge kontinuerlig skal hevde suverenitet over Svalbard.  
• At Norge viderefører sin representasjon i Barents Regional Council. 

 
 
Nato 
Vi lever i en stadig mer konfliktfylt verden. Derfor er Unge Høyre en forkjemper for et sterkt Nato-
samarbeid. Norge er, og skal være, en forutsigbar og troverdig alliansepartner i Nato. Det er i Norges, 
og verdens, interesser at vi får en større og viktigere stemme i det internasjonale arbeidet. Dette 
innebærer både alliansebygging og militær opprustning. 
  
Norge er Nato i nord, og øvelser på norsk jord er nødvendig for at Nato skal kunne forsvare Norge. 
Øvelsene Trident Juncture og Cold Response viser at det er få områder som egner seg bedre for 
arktisk militærtrening enn Norge. Unge Høyre stiller seg derfor positive til både store øvelser på norsk 
jord, og utenlandske soldater på norske baser. For å sikre fred og stabilitet i nordområdene ønsker 
Unge Høyre at Sverige og Finland blir medlemmer i Nato-alliansen.  
  
Den teknologiske utviklingen gjør det nødvendig å forsvare verden fra flere steder enn til lands og til 
havs. Å opprette space commando på Andøya gjør at Norge kan ta en ledende rolle i utvikling av  
romteknologi, og samtidig øke forsvarsevnen fra verdensrommet.  
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Forsvaret er avhengig av støtte fra våre allierte i Nato. For at denne støtten skal fungere i kriser og krig 
er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at Nato-soldater fra andre 
allierte land får erfaring med norske forhold, og at norske og allierte soldater blir samtrente. Det er 
derfor grunnleggende positivt med amerikansk tilstedeværelse og Natos tilstedeværelse på norsk 
jord. 
 
Unge Høyre vil:  

• At Nato skal være den viktigste forsvarsalliansen for Norge.  
• At Norge skal bistå land vi samarbeider med til å melde seg inn i Nato, spesielt Sverige og 

Finland.  
• At Norge skal stille som vertsland i militære øvelser i regi av Nato.  
• At forsvarsbaser i Norge skal være styrt av det norske Forsvaret.  
• At norske marine- og flybaser har kapasitet til å ta imot allierte fartøy og fly på oppdrag og 

øvelser i våre nærområder. 
• At Nato skal jobbe hardt mot ekstremisme, og jobbe for å fremme vestlige verdier over hele 

verden.  
• At Norge skal oppfylle sine forpliktelser om minimumskravet om 2 % av målt BNP.  
• Opprette en luftving dedikert til verdensrommet. 
• Være positive til alliertes missiler på norsk jord, om de kontrolleres av det norske Forsvaret. 
• At Space-angrep skal kunne utløse artikkel 5 i Atlanterhavspakten. 
• Være postive til å utvide Nato med land som deler alliansens verdier.  
• Legge til rette for at allierte styrker ikke skal møte byråkratiske hindringer når de kommer til 

Norge for å delta på militærøvelser.   
• Styrke forsvaret slik at det møter sikkerhetsutfordringene, NATOs kapabilitetsmål, og at 

internasjonale bidrag ikke går utover nasjonal beredskap. 

 
 
Norge i FNs Sikkerhetsråd 
Norge har sete i FNs Sikkerhetsråd fra 2021 til 2022, det er en unik mulighet til å sette dagsorden i 
internasjonal sikkerhetspolitikk. Gode internasjonale relasjoner er viktig, men det er avgjørende at 
Norge ikke lar seg kue av stormaktene, og har en tydelig stemme i rådet.  
 
Folkeretten og menneskerettighetene må være grunnplanken for alt Norge foretar oss i 
Sikkerhetsrådet. Norge må evne å sette nordområdene og sikkerhetsrisiko knyttet til klimaendringer 
på agendaen i perioden vi sitter i Sikkerhetsrådet. Beskyttelse av minoriteter, unge og kvinner må 
være prioritert i alle saker Sikkerhetsrådet håndterer. Norge må også benytte seg av sin historie og 
posisjon som fredsnasjon.  
 
På lengre sikt er det viktig at Norge har et langsiktig samarbeid med andre land som har rullerende 
seter i rådet for å sikre politisk kontinuitet, og at Norge arbeider for å fjerne vetoretten i rådet. 
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge skal løfte nordområdepolitikk og sikkerhetsspørsmål knyttet til klimaendringer når vi 
har formannskapet i Sikkerhetsrådet.  

• At Norge skal ha en tydelig stemme i Sikkerhetsrådet, også mot stormaktene.  
• At Norge skal bevare sin posisjon som fredsmekler ved å opprettholde gode internasjonale 

relasjoner.  
• At Norge skal prioritere kvinners og minoriteters rettigheter i sitt arbeid i Sikkerhetsrådet.  
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• På sikt arbeide for å fjerne vetoretten i FNs Sikkerhetsråd, og på kortere sikt arbeide for å 
fjerne vetoretten i tilfeller der det foreligger forbrytelser mot menneskeheten eller folkeretten.  

• At Norge skal ha et langsiktig samarbeid med andre nært allierte som har rullerende sete i 
Sikkerhetsrådet.  

• At Afrika på lik linje med de andre landegruppene skal ha to seter i FNs Sikkerhetsråd.  

 
Europeisk forsvarssamarbeid 
EUs forsvarspolitikk baserer seg primært på kompetanseutvikling, forflytting av militært personell, 
forskning og forsvarsindustri. Derfor er verdens sikkerhet avhengig av EU. Likevel kan EU aldri erstatte 
Natos forsvarsallianse. Det er viktig at Nato og EU har adskilte ansvarsområder, all den tid det er 
forskjellige medlemsland i de to institusjonene. Som ikke-medlemsland i EU er Norges 
forsvarsposisjon best hos Nato. EUs rolle i verden skal sikre handel og flytning av mennesker og 
tjenester. EU skal ikke anses som en forsvarsallianse, men en viktig aktør i Natos arbeid. 
  
Det er viktig å sikre trygg forflytning av militært personell og materiell mellom EU-land. Derfor er 
Schengen-avtalen og PESCO (Permanent Structured Cooperation) spesielt viktig for internasjonalt 
forsvarssamarbeid. Norge bør bli med i EDF (European Defence Fund) for å sikre gode forutsetninger 
for norsk våpeneksport og forsvarsindustri. Deltakelse bør skje fra start av for å sikre Norge gode vilkår 
i de omfattende kontraktene. 
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge skal jobbe for å være med i EDF fra starten av.  
• At Norge skal jobbe internt i EU for at EU ikke skal være ansett som en forsvarsallianse, ved at 

det ikke inngås forsvarsavtaler og andre forpliktelser.  
• At Norge ikke skal delta i flere av EUs forsvarsprosjekter, og at Norge skal være passive til 

deltakelse i europeiske militære operasjoner.  
• At PESCO skal integreres i norsk samferdselspolitikk, og at militært materiell og personell kan 

forflyttes fritt i Europa.  

 
 
CBRNE-våpen 
Atomvåpen har ikke blitt brukt til krig siden 1945, men det er viktig å sikre våpenbalansen globalt 
gjennom varig nedrustning som langsiktig mål. Verden har vært vitne til anspente forhold mellom 
land, der atomvåpen har vært brukt som trussel. Det er viktig at disse landene setter seg ved 
forhandlingsbordet framfor å gå til krig. Unge Høyre mener våpenbalansen er den best mulige 
løsningen, og vil ikke jobbe for et internasjonalt atomvåpenforbud. Norge skal aldri bidra til bruk og 
sprenging av CBRNE-våpen. 
 
Unge Høyre vil:  

• At Norge skal jobbe for å bremse opprustningen av CBRNE-våpen, og støtte de avtalene som 
jobber for gjensidig nedrustning.  

• At Norge skal være mot ensidig nedrustning, men dele Natos ambisjon om en verden uten 
atomvåpen. 

• At Norge skal bidra aktivt i internasjonalt nedrustningsarbeid.  
• Prioritere utviklingshjelp til rydding av miner, og biologiske og kjemiske våpen.  
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Produksjon og eksport av forsvarsmateriell 
Norsk forsvarsindustri sikrer teknologisk utvikling verden over. Våpenindustrien besitter enorm 
kompetanse og ressurser som gjør Norge verdensledende i avansert teknologi fra havets bunn til 
verdensrommet. Produksjon av forsvarsmateriell blir dyrere og mer internasjonalisert. Teknologien 
blir mer komplisert. Dersom vi skal ha en god forsvarsindustri i krigstid, er det viktig å kunne 
eksportere og utvikle seg i fredstid.   
  
Det er vanskelig å sette standardiserte regler for hvilke av lisensene som skal godkjennes eller ikke, og 
det er viktig at Utenriksdepartementet får siste ord i eksportlisenser, og at etiske prinsipper følges.  
Teknologien som kommer fra våpenindustrien er avgjørende for samfunnets utvikling, og kan hjelpe 
oss å finne nye løsninger i forskning, energiutvikling, og innen klima og miljø. Norge bør i større grad 
bruke eksport av forsvarsmateriell som et utenrikspolitisk middel for å fremme norske interesser. På 
denne måten kan politikken og industrien ha en sammenheng. 
 
Unge Høyre vil: 

• Jobbe for en hevet internasjonal standard på våpeneksport.  
• Fortsatt la Utenriksdepartementet bestemme hvem som får eksportlisenser, og vurdere disse 

individuelt.  
• Styrke norsk forsvarsindustri, slik at vi har et sikkerhetsnett i en krisesituasjon.  
• Beholde dagens regelverk for våpeneksport på samme nivå.  
• Fortsatt satse på utvikling og forskning i forsvarsindustrien, gjennom offentlige bevilgninger 

om nødvendig.  
• Ikke kreve sluttbrukererklæringer fra Nato-land.  
• Beholde dagens regelverk for sluttbrukererklæringer og støtte opp om EU og NATOs 

harmoniserte lister for våpenklassifisering. 

 
Kampen mot terror 
Terrorisme truer samfunnene vi ønsker å ha i verden. Med stadig flere og mektigere ekstreme 
grupperinger, blir jobben deres mot demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet 
utkjempet med null respekt for internasjonale lover og regler. Unge Høyre mener kampen mot terror 
må tas seriøst, og vi vil gjøre alt i vår makt for å stanse terrorisme. Derfor er det viktig at vi begrenser 
innflytelsen til fiendtlige terrororganisasjoner. Tendensen til fremveksten av terrororganisasjoner i 
Nord-Afrika må verdenssamfunnet ta på alvor. Vi skal aldri forhandle med terrorister, uansett hva de 
bruker som pressmiddel. Det å la terroristene få sette presedens og styre våre politiske beslutninger 
er farlig. 
  
Personvernet er grunnlovsfestet. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, og staten skal sikre et vern 
om den personlige integritet. Terrorisme skal bekjempes, men masseovervåkning av egne 
innbyggere helliger ikke målet, ei heller er det treffsikkert. Regjeringens forslag til digitalt grenseforvar 
går på tvers av personvernet og har liten påvist effekt. De siste tiårene har myndighetenes 
overvåkning eskalert kraftig, til tross for at innbyggernes møte med terror ikke har blitt redusert. 
 
Unge Høyre vil:  

• At Norge aldri skal forhandle med terrorister.  
• At Norge aldri skal la terroristene sette presendens.  
• Jobbe for at kampen mot terror skal være en kjernesak i Nato og FN.  
• Ikke arbeide for å hente hjem voksne som har tilknytning til terrororganisasjoner.  
• Arbeide for å hente hjem norske barn plassert i flyktningeleirer.  
• At Norge skal delta aktivt i fredsbevarende operasjoner i Nord-Afrika.  
• At det skal være mulig å innføre midlertidig grensekontroll innad i Schengen etter 

terrorangrep.  
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• Styrke Norges grensekontroll for å forhindre menneskehandel og ulovlig våpenhandel. 
• Ha et digitalt grenseforsvar, der personvernet til innbyggerne ivaretas.  

 
  



Internasjonale 
konflikter

Kapittel 5:
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Konflikten om Israels arealer 
Norge har over flere tiår engasjert seg som en av de viktigste stemmene i den fastlåste konflikten om 
Israels arealer i Midtøsten. Den generelle situasjonen i Midtøsten har siden Israels opprettelse i 1948 
vært svært spent. Hovedårsaken til dette har alltid vært konflikten mellom Israel og Palestina på 
Vestbredden. Unge Høyre mener at den beste måten for å oppnå en varig fred er om partene setter 
seg ned ved forhandlingsbordet med den samme anerkjennelse av hverandres rett til å eksistere. 
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge støtter retten til et nasjonalt hjemland i Israel.  
• At Norge støtter en løsning av flyktningproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels 

eksistens.  
• At konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved forhandlinger.  
• Anerkjenne EUs terrorliste, og derav Hamas som en terrororganisasjon.  
• At Norge aktivt jobber for å ivareta menneskerettighetene til sivile i de palestinske områdene. 
• Ikke tillate særskilt merking av israelske varer. 
• At Norge trekker enhver anerkjennelse av palestinske regjeringer hvor Hamas deltar. 

 

Syria 
Borgerkrigen i Syria er en av de største humanitære krisene i vår tid. Det som begynte med fredelige 
demonstrasjoner mot Bashar Al-Assad eskalerte til en borgerkrig. Unge Høyre fordømmer ekstreme 
religiøse terrorgrupperinger som ISIL, som prøver å overta makten i Syria. Unge Høyre fordømmer 
også Assad-regimet, et regime som sulter sin egen befolkning, og bomber sykehus og skoler fordi de 
er redde for å miste makten. Unge Høyre vil ta kampen for demokrati, menneskerettigheter, og den 
sivile syriske befolkningen. 
 
Unge Høyre vil: 

• At FN skal delta aktivt med fredsfemmende arbeid. 
• Fordømme ISIL. 
• Fordømme Assad-regimet.  
• Fordømme Tyrkias inntreden i Syria.  
• Jobbe for å styrke Natos tilstedeværelse i Syria. 
• Jobbe for å fremme demokratiske prosesser i Syria. 

 
 
Nord-Korea 
Det lukkede diktaturet Nord-Korea skaper en anspent situasjon globalt. Våpenproduksjonen og 
prøveskytinger skaper en anspent relasjon til resten av verden.  Verden har innført sanksjoner mot 
Nord-Korea, uten hell. Nord-Koreas import av raffinerte produkter brukes til utvikling av atomvåpen, 
noe Norge må jobbe mot. Selv om det gjøres prøvestansavtaler i bytte mot bistand fra Vesten, tester 
nå Nord-Korea sitt nye atomvåpenprogram og gjennomfører prøveskytinger. Nord-Korea med sine 
allierte krever at sanksjonene oppheves, mens USA står fast på at sanksjonene skal bli strengere. 
Norge og resten av verdens rolle må være å løse opp i konfliktene rundt Nord-Korea. Det er 
uakseptabelt at innbyggerne i Nord-Korea skal lide under diktaturregimet. 
  
Internasjonale valutaer brukes til å finansiere det Nord-koreanske atomvåpenprogrammet. Dette 
skjer ved at Nord-koreanske arbeidere jobber utenfor Nord-Korea og sender pengene tilbake til 
landet. Disse pengene føres ikke opp i de økonomiske midlene Nord-Korea innehar, og er en stor 
trussel mot verden. 
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Unge Høyre vil: 
• Jobbe for at det utarbeides en fredsavtale mellom Nord-Korea og Sør-Korea.  
• At FN skal ha strengere økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea til de stanser all prøveskyting.  
• At Norge skal jobbe for at Nord-Korea ikke får kjøpe raffinerte produkter fra andre land.  
• At Norge skal sørge for at de humanitære forholdene ikke brukes som politisk virkemiddel. 
• Jobbe for at internasjonale valutaer ikke finner vei inn i Nord-Korea.  
• Jobbe med Sør-Korea for å integrere Nord-koreanske flyktninger bedre.  
• Jobbe for at mathjelp andre land gir til Nord-Korea når ut til befolkningen. 

 
 
Vest-Sahara og Marokko 
FN definerer Vest-Sahara som den siste uløste kolonikonflikten. Marokko har i strid med folkeretten og 
i strid med en uttalelse fra Den internasjonale domstolen i Haag annektert kysten av Vest-Sahara, 
som har mye naturressurser. Lokalbefolkningen i Vest-Sahara er drevet på flukt, og Unge Høyre 
mener Sahrawiene må få delta i en folkeavstemning.  
 
Unge Høyre vil: 

• Støtte opp om en folkeavstemning med internasjonale observatører i Vest-Sahara, og om 
flertallet tilsier det, anerkjenne den saharawiske arabiske demokratiske republikk.  

• FNs fredsbevarende operasjoner i Vest-Sahara skal inkludere overvåkning og rapportering av 
menneskerettigheter. 

• At Utenriksdepartementet skal bruke betegnelsen «anneksjon» og «okkupasjon» i sin 
beskrivelse av konflikten i Vest-Sahara.  

• Ta initiativ til å endre sammensetningen av vennegruppen for Vest-Sahara i FNs 
Sikkerhetsråd.  

• At Utenriksdepartementet skal fraråde norske bedrifter å etablere aktivitet som forverrer 
situasjonen til sahrawiene i de okkuperte områdene.  

 
Kashmir 
Kashmir er delt mellom India og Pakistan. Et flertall av innbyggerne på begge sider av grensa er 
muslimer. India har blokkert all kommunikasjon, inkludert fastlinjer, mobiltelefoner og internett, i den 
muslimske delen Kashmir. Portforbudet håndheves strengt og påvirker menneskers helse, 
næringslivet, og ikke minst ytringsfriheten. Millioner av mennesker har vært fengslet i sine egne hjem 
siden september 2019.  
 
Unge Høyre vil: 

• At Norge skal jobbe målrettet for en folkeavstemning i Kashmir. 
• At Norge ber India oppheve portforbudet umiddelbart.  
• At Norge skal stille krav til India og Pakistan for å bedre de humanitære forholdene.  

 
Jemen 
Borgerkrigen i Jemen er en forlengelse av konfliktene som oppsto under den Arabiske våren, og har 
eskalert til en av de mest alvorlige humanitære krisene på 2000-tallet. Konflikten er nå en 
konvensjonell krig med en rekke aktører, særlig Iran og Saudi-Arabia.  
 
Unge Høyre vil: 

• Sikre at ikke noe krigsmateriell eksporteres fra Norge til noen av de krigførende landende.  
• At Norge skal bidra til internasjonalt press på partnere for å delta i forhandlinger. 

 



Migrasjon
Kapittel 6:
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Unge Høyre er grunnleggende positive til migrasjon. Vår konservative tradisjon og liberale verdier sier 
at friheten til å bevege seg fritt, inkludert å kunne flytte til et annet land, er grunnleggende for et fritt 
samfunn. Unge Høyres mål er å ha en innvandringspolitikk som bidrar til hjelp og er bærekraftig for 
samfunnet over tid.  

Skrot det europeiske asylinstituttet 
For Unge Høyre er det viktig å bevare Norges internasjonale ansvar ovenfor mennesker i en sårbar 
situasjon. I møte med de store flyktningkrisene verden har opplevd de siste årene, har legitimiteten 
og forutsigbarheten til det europeiske asylinstituttet brutt sammen i store deler av Europa.  

I 2015 kom det over 30 000 asylsøkere til Norge og søkte asyl, og 1. desember 2015 konkluderte 
International Organisation of Migration med at antallet asylsøkere som hadde kommet til Europa 
enten sjøveien eller landeveien i løpet av året var passert én million mennesker. 

Det har blitt særs vanskelig for en flyktning å ta seg til Europa på trygt og lovlig vis for å søke asyl. Det 
innebærer at irregulær innvandring og menneskesmugling er en forutsetning for at man skal kunne 
søke om asyl - om beskyttelse. Derfor er det er vi nødt til å skrote asylinstituttet og bygge opp et nytt 
system, som samtidig ivaretar beskyttelsesbehovet til mennesker på flukt. 

Det er vanskelig for norske myndigheter å ivareta de mest sårbare gruppene i verden, når antall 
kvoteflyktninger må begrenses i møte med asylinnvandringen. For å sørge for at kun de med et 
særskilt og legitimt behov for hjelp skal kunne benytte seg av asylinstituttet vil Unge Høyre derfor 
radikalt endre dagens system. En forutsetning er at resten av Europa blir med på endringene. 

Unge Høyre vil: 
• Erstatte dagens asylinstitutt med en kvoteordning.
• At kun personer som kan vise til særlige årsaker skal få innvilget asyl i Norge.
• At muligheten for å få humanitære visum for mennesker som er individuelt forfulgt, skal bli

utvidet.
• At Norge skal ta imot minimum 5000 kvoteflyktninger årlig, og prioritere de aller mest sårbare

gruppene.
• At Norge på sikt skal gjeninnføre relokaliseringsordningen, så lenge EU-landene forplikter seg

til det samme.
• At Norge oppfordrer EU-land til å kartlegge kriminelle flyktninger og vurdere hjemsendelse ut i

fra alvorlighetsgraden på den kriminelle handlingen.
• At personer som er dømt for alvorlige kriminelle handlinger i Norge under søknadsprosessen

om asyl og/eller oppholdstillaltelse, skal automatisk få avslag på søknaden.
• Styrke Europas yttergrenser.
• Ta i bruk DNA-tester for å identifisere mennesker som søker asyl i Norge.
• Ha lukkede asylmottak i Norge.

Bedre forhold i europeiske flyktningeleirer 
Mange europeiske flyktningleirer er overbelastet. Forholdet på leirene er dårlige og preges av lite mat, 
svekket standard og mye kriminalitet. Europa bør ta et felles ansvar for å bedre forholdene i leirene 
for å ivareta menneskerettighetene og bedre livskvaliteten blant mennesker på flukt  
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Unge Høyre vil: 
• At EU skal lage en felles handlingsplan for å bistå med nødvendige produkter til mennesker i

europeiske flyktningeleirer.
• At EU tar ansvar for å bedre sikkerheten og de humanitære forholdene i flyktningeleirene i

Europa.
• At flyktningeleire i Europa sikres grunnleggende sanitære forhold og et forsvarlig antall

mennesker innenfor et gitt areal.

Rettssikkerhet og overholdelse av menneskerettighetene 
Det er omtrent 10 millioner statsløse flyktninger i verden. Flyktninger og internt fordrevne får stadig 
større oppmerksomhet, mens statsløse i større grad forblir en egen kategori som ikke diskuteres. 
Ifølge FNs konvensjon om statsløse har statsløse rett til å ha en identitet og reisedokumenter.  

Retten til å vokse opp sammen med foreldrene og ha et familieliv er viktig for barns beste. Den må 
også vektlegges for barn på flukt.  

FNs Flyktningkonvensjon er det viktigste forsvaret til migranter og flyktninger. Retten til å søke asyl står 
nedfelt i flyktningkonvensjonen og i  menneskerettighetserklæringen. Det er rettigheter Norge har 
forpliktet seg til å ivareta. En av barnekonvensjonens svakheter er at retten til å vokse opp sammen 
med foreldrene og ha familieliv ikke er nedfelt. I flyktningpolitikken bør det veie tungt at barn skal få 
vokse opp med familien sin.  

Unge Høyre vil: 
• Fordømme land som bryter menneskerettighetene for mennesker som er på flukt.
• At Norge jobber for at alle land forplikter seg til å følge flyktningekonvensjonen.
• At artikkel 24 og 3 i barnekonvensjonen vurderes med retten til å vokse opp sammen med

foreldrene.
• Arbeide for å innføre en definisjon av statsløshet.

Internasjonalt samarbeid 
Migrasjon er en grenseløs utfordring, som krever grenseløst samarbeid. Det kun ved internasjonalt 
samarbeid vi kan håndtere og finne løsninger for de store flyktningstrømmene. Unge Høyre mener 
Utenriksdepartementet skal jobbe for at flyktninger skal få vern og en varig løsning på sin flukt, 
harmonisering av mottakerlandenes praksis, og informasjons- og erfaringsutveksling på 
internasjonale arenaer.  

Unge Høyre vil: 
• Være en pådriver for at land som er særlig utsatte for flere flyktninger får tilstrekkelig med

støtte fra land som ikke er det.
• Følge opp New York-erklæringen og Schengen-avtalen.
• Sørge for at land som er bundet av internasjonale forpliktelser følger de opp.
• Innføre strengere straff for menneskesmugling,



Frihet

Mangfold

Toleranse

Unge Høyres Landsforbund     
Stortingsgata 20, 0161 Oslo 

Postboks 1352 Vika 0113 Oslo 

info@ungehoyre.no 
www.ungehoyre.no 

+47 22 82 90 90 
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