VERDENSVALG 2017

Hvor går utviklingspolitikken?

VURDERING AV PARTIENES PROGRAMMER
FOR PERIODEN 2017-2021
1.

Innledning: Verdensvalg 2017

En ny utviklingsagenda
FNs bærekraftsmål fra 2015 setter en rekke
ambisiøse mål for bærekraft, miljø og utvikling for
perioden fram mot 2030. Målene om blant annet
å utrydde fattigdom og om effektiv handling mot
klimaendringene er globale mål som er forpliktende
for alle land, på lik linje. FNs bærekraftsmål er ikke
verdensorganisasjonens mål, men verdens mål –
mål som må stå sentralt for verdens ledere de neste
13 årene. Disse har også Norge signert.
Bærekraftsmålene danner en ny plattform for den
internasjonale utviklingsagendaen. Hvorvidt verden
vil oppnå målene, beror i stor grad på de enkelte
lands politiske oppfølging. Norges politikk må
samstemmes med bærekraftsmålene.
Den kommende stortingsperioden fram til
2021 blir avgjørende for Norges framgang mot
bærekraftsmålene. Det er viktig både hvilke
partier som får makt, hvor høyt disse prioriterer
utviklingspolitikken og hva slags politikk disse
partiene har gått til valg på.
Kirkens Nødhjelp har kontinuerlig gitt innspill
til og sporet stortingspartienes prosesser med
partiprogrammer for stortingsperioden fra 2017 til
2021. Når partienes programmer nå er vedtatt, er det
mulig å danne seg oversikt over de utviklingspolitiske
alternativene som norske velgere har 11. september
2017.

Smått om stort
Kirkens Nødhjelps gjennomgang viser generelt at det
største engasjementet for store, globale spørsmål
fins i de minste partiene på Stortinget. På begge sider
av den politiske midtstreken er det partier som har
en god og fyldig utviklingspolitikk, som tar innover
seg hva bærekraftsmålene betyr. Blant de største
partiene derimot finner vi dels manglende interesse,
dels direkte dårlig politikk. Hos de største partiene
er områder som gjeldsslette, internasjonal handel og
våpeneksport knapt omtalt.
Samtidig er de mindre partiene posisjonert til i en del
situasjoner å bokse over egen vektklasse. Det kan
bli viktig hvor høyt disse partiene velger å prioritere
utviklingspolitikken i forhandlingene om makt og
politisk innflytelse etter valget.

2.

Om evalueringen

Utviklingspolitikk er langt mer enn bistandspolitikk.
Når Kirkens Nødhjelp jobber med utviklingspolitikk,
ser vi på all norsk politikk som påvirker mulighetene
for utvikling i andre deler av verden. I denne
vurderingen av partienes programmer har vi tatt
utgangspunkt i en kombinasjon av utviklingspolitiske
enkeltsaker og hele saksområder.
Det er betydelig variasjon i detaljeringsnivået til
de ulike programmene. På samme saksområder
lover noen partier å arbeide for helt konkrete tiltak
og virkemidler, mens andre partier presenterer
mer overordnede målformuleringer. Vi gir høyest
belønning til partier med konkret og forpliktende
politikk.
I denne vurderingen har vi fokusert primært på
disse politikkområdene, med utgangspunkt i Kirkens
Nødhjelps innspill til partiene før programmene ble
utarbeidet;
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FNS BÆREKRAFTSMÅL
Hvorvidt FNs bærekraftsmål for 2030 og oppnåelse av
disse er løftet fram som en viktig og gjennomgripende
hovedprioritering for kommende stortingsperiode.
BISTAND
Herunder blant annet 1 prosent av BNI til
bistand, innretningen av denne, utvanning av
bistandsdefinisjonen og dreining mot nasjonale
egeninteresser.
KLIMA
Herunder forpliktelse til Paris-avtalens 1,5- gradersmål, rettferdig ansvarsfordeling, økte bidrag til
internasjonal klimafinansiering og forpliktende
klimabudsjettering for alle sektorer i Norge.
OLJEFONDET
Herunder blant annet økte investeringer i
utviklingsland og åpning for SPU-investeringer i
unotert fornybar energi i utviklingsland.
SKATT
Herunder blant annet utvidet land for landrapportering, støtte til enhetlig skattlegging og nye
globale skatter.
VÅPENEKSPORT
Herunder blant annet stans i eksport av
militært materiell til udemokratiske regimer
som bryter menneskerettighetene, og krav om
sluttbrukererklæring også for NATO-land og andre
allierte.
HANDEL
Herunder blant annet multilateralisme framfor
bilaterale avtaler, og flere tiltak som gir fattige land
politisk handlingsrom og handelsfordeler.
GJELD
Herunder blant annet støtte til internasjonale
slettemekanismer for illegitim gjeld, og arbeid fra
norsk side for at IMF og Verdensbanken ikke kobler
lån og støtte til krav om privatisering og liberalisering.
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ARBEIDERPARTIET
BÆREKRAFTSMÅLENE
Arbeiderpartiet har løftet fram bærekraftsmålene
som en viktig politisk prioritering for neste periode.
BISTAND
Arbeiderpartiet viser noen gode takter innenfor
bistandspolitikken. Partiet går inn for minst 1 prosent
av BNI til bistand. Videre er Skatt for utviklingprogrammet framhevet, og Ap er opptatt av å styrke
lokale aktører og sivilt samfunn i mottakerlandene.
Vi savner likevel flere momenter i Arbeiderpartiets
bistandspolitikk, blant annet hva partiet mener
om OECDs utvanning av definisjonen av bistand. Vi
skulle også svært gjerne sett partiets betraktninger
rundt dreiningen i norsk bistandspolitikk mot
egeninteresser knyttet til asyl og sikkerhet.
KLIMA
Arbeiderpartiets klimapolitikk ser mager ut
i programmet for 2017 til 2021. Mye peker i
retning av stø kurs, og her nevnes ikke rettferdig
innsatsfordeling mellom verdens land eller økte
norske bidrag til internasjonal klimafinansiering.
Arbeiderpartiet viser til Paris-avtalens 2-gradersmål
uten samtidig å anerkjenne at avtalen også har som
mål å oppnå 1,5 grader. Dette kunne vi avskrevet som
et arbeidsuhell, hvis ikke helheten i Arbeiderpartiets
klimapolitikk var så lite ambisiøs.
OLJEFONDET
Arbeiderpartiet har ikke de store visjonene for
Statens pensjonsfond Utland (SPU). Det er veldig
bra at partiet vil utvide de etiske retningslinjene
for fondet til å inkludere krav om åpenhet og
rapportering fra flernasjonale selskaper. Men det er
skuffende at Arbeiderpartiet ikke har gått inn for å
åpne for investeringer i unotert, fornybar energi. Ap
viste lederskap ved å trekke SPU ut av kull, og kan
gjøre det samme hvis partiet ombestemmer seg når
det gjelder fornybar infrastruktur.
SKATT
Arbeiderpartiet har en stolt historikk på området
som gjelder internasjonal skatt og kapitalflukt. I
dette programmet er det noe god politikk på skatt,
men vi savner vi likevel de konkrete, neste stegene.
Arbeiderpartiet vil at Norge skal innta en ledende rolle,
og det er fint. Likevel blir det litt for mye uforpliktende
språk. Vi savner blant annet formuleringer om et
internasjonalt skatteorgan under FN.
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VÅPENEKSPORT
Arbeiderpartiet har som mål å innføre
sluttbrukererklæring fra alle land, også våre egne
allierte. Dette er positivt. Språket i partiprogrammet
på dette punktet er likevel noe uklart. Ap vil arbeide
for at dette blir en norm innenfor NATO, men det er
ikke klart hvordan dette skal foregå, og Ap ser ikke ut
til å ha noen ambisjon om å endre dagens praksis før
det er enighet i NATO.
HANDEL
Arbeiderpartiet har ikke brukt mange linjer på
internasjonale handelsspørsmål. Men partiet vil
forsvare og styrke WTO-regelverket. Vi håper
dette betyr at Ap vil kjempe for multilateralisme
framfor bilaterale avtaler. Vi savner likevel mer
handelspolitikk som bidrar til vekst og utvikling i
fattige land.
GJELD
Vi er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke nevner
internasjonale gjeldsspørsmål med ett ord i dette
programmet.
Samlet vurdering
Mange av de viktige utviklingspolitiske temaene
er berørt i Arbeiderpartiets program. Men landets
største parti vegrer seg på en rekke områder
tydeligvis fra å gå inn i detaljene og vil helst komme
til enighet internasjonalt før implementering i Norge.
De konkrete tiltakene er for få og for svake på felter
som klima, gjeld og våpeneksport. Arbeiderpartiet
har vært aktive i bistandsdebatten den siste tiden,
men det er behov for å utbrodere utviklingspolitikken
ytterligere. I tillegg savner vi klarere ambisjoner om
at Norge skal gå foran. På skatt og kapitalflukt har
Ap vært solide over tid.
TERNINGKAST: 4

HØYRE
BÆREKRAFTSMÅLENE
Høyre har en god og ambisiøs formulering om FNs
bærekraftsmål, og går inn for å utarbeide en plan
for hvordan Norge skal nå målene. Det er bra, for
regjeringens utviklingsmelding kan ikke passere
som en slik plan.

VÅPENEKSPORT
Det er ingen våpenpolitikk å finne i Høyres program.
Derfor legger vi til grunn Høyres politikk fra
inneværende periode, hvor Høyre har gått imot
sluttbrukererklæring også fra våre allierte, og heller
ikke stanset våpensalget til udemokratiske regimer.

BISTAND
Høyre har ikke brukt mye energi på å utbrodere
bistandspolitikken, et område partiet har sortert
under kapittelet «Et trygt land». Høyre stiller seg
på siden av den brede enigheten som nå fins om å
bevilge 1 prosent av BNI til bistand, og går i stedet inn
for et «høyt nivå». Dessuten åpner Høyre for å holde
igjen bistand for å få til retur av asylsøkere. Dette er
skuffende fra det ledende partiet på borgerlig side.

HANDEL
Heller ikke Høyre har lagt stor vekt på handelspolitikken
i programmet for 2017 til 2021. Partiet skal likevel ha
honnør for å ville arbeide for å redusere tollbarrierer
overfor utviklingsland. Utover dette er det uklart hva
slags politiske virkemidler Høyre vil støtte for å bidra
til vekst og utvikling i fattige land.

KLIMA
Høyre innfrir lave forventninger med dette
klimapolitiske programmet. Her er ingen ambisiøse
mål for forsterket innsats verken ute eller hjemme,
og ikke et ord om rettferdig innsatsdeling mellom
verdens land. Fire år med klima- og miljøministeren
ser dessverre ikke ut til å ha inspirert Høyre til
forsterket innsats på klimafronten.
OLJEFONDET
En grønnere og mer offensiv forvaltning av Statens
pensjonsfond Utland (SPU) sier ikke Høyre noe om i
dette programmet. Dessverre går partiet ikke inn for
å åpne for investeringer i unotert fornybar energi.
Dette på tross av at fordelene for både klima, utvikling
og den norske statskassa er godt belyst.

GJELD
Høyre nevner ikke internasjonal gjeldsspørsmål i sitt
program.
Samlet vurdering
Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har holdt
en høy profil rundt FNs bærekraftsmål. Og dette
partiprogrammet går inn for et ambisiøst og viktig
mål: En helhetlig plan for hvordan Norge skal oppnå
disse. Desto mer påtakelig blir avstanden mellom
mål og middel. På de aller fleste utviklingspolitiske
områdene mangler Høyre de konkrete tiltakene
og virkemidlene som kan bidra til å oppnå FNs
bærekraftsmål. Mer arbeid behøves nok før Erna
Solberg eventuelt leverer bærekraftsplanen til
Stortinget.
TERNINGKAST: 3

SKATT
På flere skattespørsmål er framskritt gjort i Stortinget
de siste årene, mot Høyre og regjeringens stemmer.
Det Høyre skriver om skatt i partiprogrammet
tyder dessverre ikke på noe linjeskift av betydning.
Høyre vil fortsette det internasjonale arbeidet mot
urimelig skatteplanlegging, og vil sikre åpenhet om
formuesposisjoner i andre land. Dette er bra. Men
Høyre støtter dessverre verken utvidet land for landrapportering, eller eksempelvis å trekke Norfund ut
av skatteparadiser.
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FREMSKRITTSPARTIET
BÆREKRAFTSMÅLENE
Som eneste parti nevner ikke Frp bærekraftsmålene
i sitt program i det hele tatt.
BISTAND
Fremskrittspartiets premiss i bistandspolitikken er
at bistand ikke fungerer. Partiprogrammet inneholder
inne noe belegg for denne påstanden, men den
politiske konklusjonen er i alle fall at norsk statlig
bistand skal reduseres. Videre går Frp inn for en
enda mer egeninteressebasert bistandspolitikk, ved
at en større andel av bistandsbudsjettet skal brukes
til å forhindre migrasjon. I likhet med Høyre vil også
Frp holde igjen bistand for å få til retur av asylsøkere.
KLIMA
Man finner lite eller ingenting i Fremskrittspartiets
program som bidrar til økt klimainnsats, verken
hjemme eller ute.
OLJEFONDET
En grønnere og mer offensiv forvaltning av Statens
pensjonsfond Utland (SPU) sier Frp lite om i dette
programmet. Likevel: Partiet går inn for «at deler av
statens finansielle formue skal investeres i unoterte
aksjer». Den optimistiske partiprogramleser kan håpe
at Frp har døra på gløtt for å gå inn for investeringer
i unotert infrastruktur som fornybar energi, selv om
partiet altså stemte mot dette i Stortinget så sent
som i vår.
SKATT
Fremskrittspartiet har i partiprogrammet lite å
melde i internasjonale skattespørsmål. Historikken i
Stortinget og fra regjeringen er heller blandet.
VÅPENEKSPORT
Heller ikke Frp har produsert noen våpenpolitikk
i programmet for 2017 til 2021. Dessverre må
vi derfor legge til grunn Frp sin politikk fra
inneværende periode, hvor partiet har gått imot både
sluttbrukererklæring også fra våre allierte, og mot
stans i våpensalg til udemokratiske regimer.
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HANDEL
«Vi kan ikke godta en utviklingspolitikk som går ut
på å bygge ut et produksjonsapparat i fattige land,
for deretter å begrense vareflyten fra de samme
landene» skriver Frp i sitt program. Dette er vel
og bra, men den praktiske politikken Frp legger
opp til vil dessverre ikke bygge opp under dette.
Poenget for Frp synes å være mest mulig frihandel
i alle retninger, ikke et handelssystem som i sum
gir fordeler til utviklingsland. Og Frp vil attpåtil
påtvinge frihandelspolitikken deres overfor norske
bistandsmottakere, ved å kanalisere bistanden til
landene som aktivt arbeider for frihandel.
GJELD
Partiet får et lite plusspoeng for å ville vurdere
midlertidig frysing av gjeld for land som rammes av
store naturkatastrofer.
Samlet vurdering
Verdensborgere flest kommer dårlig ut av
Fremskrittspartiets
politikk.
På
samtlige
utviklingspolitiske områder står så vel tiltakene som
analysene til stryk. Det er bra at Frp har noe politikk
på et viktig område som gjeld, men løsningen er lite
ambisiøs og trenger å oppdateres. Det er generelt
svært få endringer i dette området i partiprogrammet
fra forrige periode og vi stiller spørsmål ved om det er
tilstrekkelig intern debatt i partiet for å videreutvikle
politikken på et område som er i stadig endring.
TERNINGKAST: 1

SENTERPARTIET
BÆREKRAFTSMÅLENE
I Senterpartiets program løftes bærekraftsmålene
fram som sentralt for kommende periode.
BISTAND
Flere viktige momenter er på plass i Senterpartiets
bistandspolitikk. Partiet støtter 1 prosent av BNI til
bistand, og trekker fram styrking av sivilt samfunn
og av FN, samt kamp mot ulikhet. Vi skulle gjerne sett
kritiske merknader mot utvanningen av bistanden, og
mot den økende sammenblandingen mellom bistand
og nasjonale egeninteresser. Delen om bistand er
også kuriøst nok sortert under overskriften «Norske
interesser og internasjonal stabilitet.»
KLIMA
Senterpartiet har ganske lange tradisjoner
i klimapolitikken, men dette programmet er
dessverre temmelig tynt på området. Her nevnes
verken rettferdig innsatsfordeling, økte bidrag
til internasjonal klimafinansiering eller klare
forpliktelser til økt innsats innenlands. Sp går heller
ikke inn for forpliktende klimabudsjettering i alle
sektorer.
OLJEFONDET
Statens pensjonsfond Utland levnes lite plass i dette
programmet. Dessverre vet vi også at Sp så langt ikke
støtter åpning for investeringer i unotert fornybar
energi. Synd at Senterpartiet sier nei til et kinderegg
for utvikling, klima og inntjening.

VÅPENEKSPORT
Våpenpolitikk har Senterpartiet tydeligvis ikke
prioritert. Hvis Senterpartiet fremdeles støtter
sluttbrukererklæring for alle land, burde dette vært
å lese i programmet.
HANDEL
Senterpartiet er mer opptatt av handelspolitikk
enn de fleste andre partier. På dette området er
partiprogrammet blanda drops. Det er flott at
Senterpartiet går inn for økt import fra de minst
utviklede landene på bekostning av industriland.
Mindre sikker er vi på om Senterpartiet vil støtte
en demping av de mest handelsvridende og
produksjonsdrivende norske subsidiene.
GJELD
Heller
ikke
Senterpartiet
syns
visst
at
internasjonale gjeldsspørsmål fortjener nevneverdig
oppmerksomhet.
Samlet vurdering
Med økt makt kommer økt ansvar. Når Senterpartiet
nå går fra å være et lite til et mellomstort parti, så
er det på tide at partiet skaffer seg en mer utbrodert
utviklingspolitikk. På felt som bærekraftsmål, bistand
og delvis skatt og handel er det ganske bra, men
på for mange områder har Senterpartiet lite eller
ingenting å melde i utviklingspolitikken. Under tvil
bevilger vi Sp
TERNINGKAST: 4

SKATT
Senterpartiet har generelle ambisjoner om å sikre
beskatning av internasjonale selskaper og tar opp
behovet for å styrke kampen mot skatteparadiser og
ulovlig kapitalflukt. Dessverre mangler programmet
konkret politikk for å sikre dette, som utvidet land
for land-rapportering og åpne eierskapsregistre.
Sp går som et av få partier inn for en internasjonal
avgift på valutahandel. Dette er positive takter fra
Senterpartiet.
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SOSIALISTISK VENSTREPARTI
BÆREKRAFTSMÅLENE
I SVs program trekkes bærekraftsmålene fram som
en særlig prioritering.
BISTAND
SVs bistandspolitikk har det meste på plass. Her
nevnes minst 1 prosent av BNI til bistand, og SV
ønsker mer støtte til sivilt samfunn og til FN, samt
tar opp problemene knyttet til næringslivsstøtte uten
klar utviklingseffekt. I tillegg kommer en rekke andre
gode punkter, blant annet om styrking av Norad og
et oppgjør med byråkratisering og snevre måle- og
telleregimer. Vi skulle gjerne sett SV tydeligere ta
opp dreiningen i norsk bistand i retning av nasjonale
egeninteresser.

VÅPENEKSPORT
SV har bidratt til viktige endringer i norsk
våpenpolitikk. Og i dette programmet går SV inn for
stans i eksport til udemokratiske regimer og å endre
eksportkontrollreglene slik at disse gjelder også for
norske datterselskaper i utlandet. Vi stusser over at
SV har utelatt å nevne sluttbrukererklæring også for
våre allierte, særlig siden vi vet at SV jobber for dette.
HANDEL
SV har flere gode punkter i handelspolitikken. Blant
annet vil partiet stå opp for fattige lands handlingsrom
når det gjelder handelsvirkemidler, og det går inn for
at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i
arbeidslivet går foran WTO-regelverket.

KLIMA
I SVs klimapolitikk er det svært lite vi savner. Partiet
legger 1,5-gradersmålet til grunn og går tydelig inn
for en rettferdig innsatsfordeling mellom verdens
land. SV vil ha forpliktende klimabudsjettering
for alle sektorer, og økte bidrag til internasjonal
klimafinansiering.

GJELD
SV har mye god politikk knyttet til gjeldsproblematikk.
SV støtter internasjonale regler for sletting av
illegitim gjeld, vil ha etiske retningslinjer for
statsobligasjoner i SPU og sier nei til at lån fra IMF
og Verdensbanken skal kunne koples til krav om
privatisering, velferdskutt og liberalisering.

OLJEFONDET
SV har gått inn for at SPU skal kunne investere i
unotert fornybar energi. Partiet har flere andre
positive formuleringer også, blant annet vil SV
inkludere skatteunndragelse og skatteparadiser i de
etiske retningslinjene.

Samlet vurdering
SV har gjort hjemmeleksa og har vedtatt et jevnt over
svært godt utviklingspolitisk program. Til venstre for
midtstreken er SV en testvinner.

SKATT
På internasjonale skattespørsmål får SV nær full
pott. I dette programmet finner vi støtte til utvidet
land for land-rapportering, til nye globale skatter,
et mellomstatlig skatteorgan i FN, såkalt enhetlig
skattlegging, med mer.
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TERNINGKAST: 6

KRISTELIG FOLKEPARTI
BÆREKRAFTSMÅLENE
KrF trekker i partiprogrammet fram bærekraftsmålene som en viktig overordnet prioritering.
BISTAND
Ikke overraskende finner vi hos KrF en svært god
og fyldig bistandspolitikk. En rekke viktige detaljer
er med, om sivilt samfunn, behov for en samstemt
politikk for utvikling, styrking av FN, styrking av
Norad, satsing på vann og på religiøse aktører, blant
annet. KrF tar også opp behovet for å trappe ned
asylutgiftene på bistandsbudsjettet. Skulle vi komme
med en merknad, er det kanskje at vi kunne ønske
oss et tydeligere fokus på global ulikhet.
KLIMA
Mye er på plass i klimapolitikken til KrF. Partiet støtter
1,5-gradersmålet, vil ha en rettferdig fordeling av den
internasjonale klimadugnaden, og vil ha forpliktende
klimabudsjettering her hjemme. Vi skulle likevel
gjerne sett enda tydeligere formuleringer om behovet
for økt internasjonal klimafinansiering.
OLJEFONDET
Kristelig Folkeparti har en god og offensiv politikk
for Statens pensjonsfond Utland. KrF støtter
investeringer i unotert fornybar energi, og vil for
øvrig øke SPUs investeringer i fattige land generelt.

VÅPENEKSPORT
Kristelig Folkeparti leverer også når det gjelder
politikken for våpeneksport. Partiet går inn for
sluttbrukererklæringskrav også for våre allierte, og
støtter stans i våpenvalg til udemokratiske regimer.
I tillegg sier KrF at strenge etiske retningslinjer må
gjelde for alle norskeide våpenprodusenter.
HANDEL
I programmet til KrF er det en rekke gode punkter
i handelspolitikken. Blant annet et klart forsvar for
multilateralisme gjennom WTO framfor bilaterale
avtaler og gode formuleringer om tollfordeler for
fattige land på rike lands bekostning.
GJELD
Det er ingenting å utsette på KrFs politikk knyttet
til gjeldsslette. Her er praktisk talt alle de viktigere
punktene godt ivaretatt.
Samlet vurdering
KrF leverer et jevnt over svært godt utviklingspolitisk
program. Et eksempel til etterfølgelse for partiets
friere på begge sider av midtstreken!
TERNINGKAST: 6

SKATT
Det meste er på plass i KrFs politikk knyttet til
internasjonale skattespørsmål. Blant annet utvidet
land for land-rapportering, støtte til enhetlig
skattlegging, åpne eierskapsregister, med mer. Noen
punkter mangler for full pott, men det viktigste er i
orden.
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VENSTRE
BÆREKRAFTSMÅLENE
Venstre trekker fram bærekraftsmålene som en
viktig prioritering for partiet.
BISTAND
Mye viktig og positivt er på plass i Venstres
bistandspolitikk. Partiet støtter 1 prosent av BNI
til bistand, og trekker blant annet fram behovet
for klare skiller mellom humanitær og militær
innsats. Vi skulle gjerne sett at Venstre også tok opp
behovet for å skille bistandens formål fra nasjonale
egeninteresser, hvor norsk politikk har utviklet seg i
bekymringsverdig retning.
KLIMA
Venstre har en fyldig og god klimapolitikk på
mange områder. Partiet legger 1,5-gradersmålet
til grunn, og trekker blant annet fram innovative
finansieringskilder for klimainnsats. Det er
overraskende og skuffende at Venstre ikke nevner
forpliktende klimabudsjettering i alle sektorer.
Venstre bør også sette klimapolitikken inn i en global
rettferdighetsramme. Uten det blir det vanskelig å
gjennomføre den globale dugnaden som behøves på
en rettferdig måte.
OLJEFONDET
Venstre har en godt utbrodert politikk for et
samfunnsansvarlig og åpent Statens pensjonsfond
Utland. Partiet går inn for at SPU skal investere i
unotert infrastruktur som fornybar energi, og har
flere andre positive punkter om åpenhet, miljø og
samfunnsansvar.
SKATT
På dette området ser Venstre ut til å ha glemt seg
litt bort. Kapasitetsbygging av skattemyndigheter
i utviklingsland er nevnt, og det samme er globale
skatter. Men kampen mot skatteparadiser er ikke viet
mye plass, og utvidet land for land-rapportering er
ikke nevnt i det hele tatt.
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VÅPENEKSPORT
På våpenfeltet får Venstre full pott fra oss. Her er det
nevnt både sluttbrukererklæring for alle land, stans
i eksport til udemokratiske regimer og at norske
statseide selskapers eksport fra fabrikker i andre
land må følge norsk eksportregelverk. Venstre viser
at de tar våpenpolitikken på alvor.
HANDEL
Handelspolitikken til Venstre i dette programmet
inneholder flere gode, overordnede formuleringer.
Vi liker særlig punktet om at «handelsbarrierer,
handelsvridende subsidier og andre mekanismer
som favoriserer rike land må fjernes og erstattes av
et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes
interesser og hensynet til effektiv utnyttelse av
ressurser.»
GJELD
Selv om politikken ikke er komplett, vier Venstre større
plass til gjeldsspørsmål enn de fleste av partiene.
Venstre går inn for åpenhetskrav i utstederlandet
for investeringer i statsobligasjoner, og har positive
formuleringer om internasjonale regler for sletting
av illegitim gjeld.
Samlet vurdering
Mellom tospannet KrF og Venstre er det ofte
førstnevnte som får den utviklingspolitiske
oppmerksomheten, men også Venstre har mye god
utviklingspolitikk å by på. Vi har noen merknader
på blant annet skatt, men på de fleste områder
har Venstre med seg de viktigste momentene i
utviklingspolitikken. Vi håper Venstre vil fronte disse
områdene i større grad.
TERNINGKAST: 5

MILJØPARTIET DE GRØNNE
BÆREKRAFTSMÅLENE
MDG trekker fram bærekraftsmålene som en viktig
prioritering. Men når MDG refererer til de målene
som er «relevante for Norge» må vi minne om at alle
bærekraftsmålene er universelle og altså angår alle
verdens land.

VÅPENEKSPORT
MDG har gjort hjemmeleksa i våpenpolitikken. På
dette området går partiet inn for både å utvide
sluttbrukererklæringskravet til å gjelde også egne
allierte, og for å stanse eksport av militært materiell
til land som Saudi-Arabia.

BISTAND
Flere viktige momenter er på plass i MDGs
bistandspolitikk. Partiet støtter 1 prosent av BNI til
bistand, og trekker fram styrking av sivilt samfunn
og styrking og demokratisering av FN. Vi skulle
gjerne sett kritiske merknader mot utvanningen av
bistanden, og mot den økende sammenblandingen
mellom bistand og nasjonale egeninteresser.

HANDEL
Handelspolitikken kunne Miljøpartiet De Grønne
brukt noe mer tid på å utbrodere. Her er det ikke
altfor mye å finne i form av konkrete forslag. Vi
tror likevel MDG har et godt utgangspunkt når det
skriver at de vil «Jobbe for at WTO og handelsavtaler
gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og
biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt
menneskerettighetene, retten til fagorganisering og
urfolks rettigheter.»

KLIMA
Ikke helt overraskende er det meste på plass i
MDGs klimapolitikk. Partiet legger 1,5-gradersmålet
til grunn, vil ha en egen prosent av brutto
nasjonalinntekt til klimafinansiering og forpliktende
klimabudsjettering her hjemme.
OLJEFONDET
MDG har flere gode formuleringer om Statens
pensjonsfond Utland, og går blant annet inn for
at SPU skal investere i unotert infrastruktur som
fornybar energi. Viktig for både klima og utvikling!
SKATT
MDG har en del god politikk på skatteområdet. Partiet
går inn for utvidet land for land-rapportering, og for
innovative, globale skatter. Pluss også for å ville
ta initiativ til en ny internasjonal konvensjon om
finansiell åpenhet og land for land-rapportering.

GJELD
Også i gjeldspolitikken er det litt tynt fra MDGs side,
men partiet skriver likevel at det vil arbeide for å
slette illegitim gjeld, noe som er bra.
Samlet vurdering
En kikk på forrige partiprogram sammenholdt
med dette viser at MDG har kommet ganske langt
i utviklingspolitikken de siste fire årene. Nå er mye
god politikk på plass på mange områder, med et lite
stykke igjen på områder som gjeld og handel.
TERNINGKAST: 5
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#verdensvalg
Det norske stortingsvalget er også et verdensvalg. På godt og
vondt får norske politiske beslutninger globale følger.
På kirkensnødhjelp.no/verdensvalg finner du mer informasjon,
blant annet Kirkens Nødhjelps egen valgomat og Verdensvalgfilmene, hvor du finner episoder om bistand, handel, ulikhet og
klima.
Godt verdensvalg!

