Danmark som humanitær stormagt
Visionstekst
Vores fremmeste opgave er at sikre fred, sikkerhed og stabilitet i verden. Det forudsætter
uafhængighed af fossile brændstoffer, bekæmpelse af ulighed og et stærkt internationalt
samarbejde.
De sidste 15 års danske militære aktivisme kalder på et akut kursskifte. Danmark skal
indsnævre de militære prioriteter og gennem civile, diplomatiske og ikke-voldelige metoder
adressere mere grundlæggende årsager til ustabilitet, voldsspiraler, terror og konflikter.
Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske tiltag skal bruges som et demokratisk værktøj til
at realisere vores overordnede globale målsætninger. Det betyder, at vi skal bruge vores
indflydelse og kapacitet til at hjælpe ofre i krig og konflikt, og at vi bør minimere vores
konventionelle forsvar til suverænitetshåndhævelse og bruge flere ressourcer på af
uddanne forsvaret til fredsbevarende arbejde.
Ideen om, at vores egen sikkerhed kan vindes gennem militære operationer, har vist sig
uholdbar. Terrorbekæmpelse må hverken lede til krænkelse af menneskerettigheder,
kompromiser med basale frihedsrettigheder eller opildne til mere vold og konflikt. Vi skal
udvise en helhedsorienteret tilgang til sikkerhed. En sådan tilgang bør underbygges af et
langt mere strategisk og omfattende humanitært engagement, herunder en styrkelse af
vores diplomatiske indsatser og dialog gennem EU, FN og vores bilaterale relationer.
Militært bør vi arbejde gennem brede alliancer og udelukkende på et folkeretsligt mandat.
Vi skal styrke og dyrke det brede internationale samarbejde gennem koalitioner af
principfaste lande, der ikke går på kompromis med den internationale retsarkitektur og
vores folkeretslige forpligtelser.
Vi skal i højere grad orientere os mod resten af Europa og EU-samarbejde i stedet for over
Atlanten. Vi skal have et forsvar, der matcher vores beskyttelsesbehov - ikke et forsvar,
der er indrettet til en militaristisk aktivistisk kurs. Vi skal aktivt arbejde for global
nedrustning, særligt i forhold til masseødelæggelses- og kernevåben og kemisk
krigsførelse.
International konfliktløsning bør spille en langt mere fremtrædende rolle i vores globale
engagement. Et stærkere fokus på det diplomatiske arbejde med involvering af alle aktører
herunder civilsamfund, trossamfund, organisationer samt konfliktmæglere, vil bidrage til, at
vi arbejder på at løse og forebygge konflikter, før de bryder ud i krig. Vi skal først og
fremmest støtte humanitære indsatser, sikre stærke, men afbalancerede, diplomatiske
tiltag, deltage i FN-baserede fredsbevarende missioner og understøtte genopbygning i
konfliktzoner.

Tre konkrete forslag

Alle omkostninger skal med, når vi overvejer krig
Når Danmark skal overveje, om vi skal gå i krig, skal de forventede omkostninger til

genopbygning i indsatsområderne og udgifter til rehabilitering, behandling og støtte til
veteraner udregnes og medtages, som grundlag for beslutningen.
Dette vil skabe større gennemsigtighed om de menneskelige og samfundsmæssige
omkostninger ved krig frem for, at vi kun forholder os til stykprisen på bomber og
timeprisen på fly.
Desuden vil det i højere grad forpligte partierne bag beslutningen om at gå i krig, til at sikre
både gennemopbygning og støtte til danske krigsveteraner
Praksissen vil betyde, at vi agerer mere gennemtænkt og nagsigtet, og vil hjælpe med til at
nuancere og udbrede vores forståelse af, hvad krig er, og hvad konsekvenserne er for de
implicerede parter, civile såvel som militære.

Alternativet vil kun støtte militære operationer, der hviler på et klart folkeretsligt
grundlag
Militære operationer, hvori Danmark deltager og yder militær assistance, skal bero på et
klart folkeretsligt grundlag og FN-mandat. Dansk forsvarspolitik skal ikke bruges til at føre
illegitime angrebskrige, men bruges til at styrke global stabilitet og den internationale
retsarkitektur. Vi vil gøre op med mange års dansk militæraktivisme uden folkeretsligt
grundlag, brud på FN-pagten, torturkonventionen og en destruktiv fortolkning af
Genevekonventionerne.

NATO som forsvarsalliance
NATO skal tilbage til sit udgangspunkt. Sammenslutningen blev oprettet som en
forsvarsalliance, der skulle sikre dens medlemmer fred og mod angreb fra
udefrakommende trusler. I de seneste årtier har alliancen dog udviklet sig fra at være en
forsvarsalliance til at være en reel angrebsalliance, der har udført en række mislykkede
militære interventioner.
Derfor skal NATO’s virke tilbagerulles til alene at udgøre en forsvarsalliance med en
tydelig opprioritering af den politiske dialog også med ikke-medlemmer. Samtidig vil
Alternativet arbejde for, at Danmark i stigende grad lader EU og FN varetage vores
sikkerhedspolitiske interesser, frem for den nuværende situation, hvor NATO er den
primære aktør. Det indebærer, at vi arbejder for at afskaffe Danmarks EU
forsvarsforbehold, så vi kan være med til at præge det europæiske forsvars- og
sikkerhedssamarbejde i en socialt bæredygtig retning. Det tættere europæiske forsvarsog sikkerhedssamarbejde skal udgøre fundamentet for en gradvis orientering væk fra
NATO og mod EU. I EU-regi vil vi arbejde for, at EU vil vægte konfliktløsning,
fredsbevarende og konfliktforebyggende arbejde højt.

