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Iran og Saudi-Arabia har en stedfortrederkrig (Proxy krig) mot hverandre i Syria og Yemen. Vi må langt 

tilbake til år 1979 for å forstå bakgrunnen for denne konflikten, da ble etablering av den sjiaislamske 

revolusjonen som utfordret Saudi-Arabias posisjon som den dominante makten i den muslimske verden. 

Ordkrig og konfrontasjonene mellom rivalene har fortsatt siden Golfkrigen i 1990. 

 

Den arabiske koalisjons styrke ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot Houti-militsen som støttes av Iran 

og styrkene til den avdøde president Ali Abdullah Saleh, etter at de kontrollerte Yemens hovedstad 

Sanaa og beslagla landet.  

 

Da snakket allianselederne om en lyn-operasjon for å gjenopprette legitimiteten til den folkevalgte 

president Abed Rabbo Mansour Hadi. Krigs operasjon ble kalt "Den alvorlige stormen", etter 

krigsutbruddet byttet alliansen operasjons navn til "Gjenoppretting av håp", men Yemens økte lidelse og 

krigens grusomheter indikerer at håpet for Yemen ble et mareritt og at krigen har hatt en betydelig 

eskalering både militært og humanitært med fortsettelsen av bombingsoperasjonene som tar sivile liv. 

Krig, hungersnød og sykdom er blitt et av de tre katastrofene og tragedier i Yemen krigen.  

 

Ifølge FN-rapporten mangler 16 millioner Yemenere tilgang til vann, sanitæranlegg og helsevesen, og 

over 22 millioner Yemenere ut av de 27 millioner menneskene har behov for beskyttelse og humanitær 

hjelp. Sivile er i høy risiko med over 9000 mennesker drept i borgerkrigen og 3 millioner drevet på 

flukt.  

Den Saudi-Arabiske ledede koalisjon har drept minst 700 barn i den brutale krigen som har ødelagt 

skoler, sykehus, fabrikker og landets infrastruktur og situasjonen beskrives som verdens verste 

humanitære katastrofe noensinne. 

  

Ifølge Statistisk sentralbyrås tall for utenrikshandel, eksporterte Norge krigsmaterialer til de forente 

arabiske emirater i form av deler og tilbehør som kanoner, artilleri, bombekastere, utskytningsramper for 

raketter, granater og flammekastere.  

Flere uavhengige kilder og organisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International mener 

den arabiske koalisjonen begår krigsforbrytelser i Yemen. Det er i stor grad sivile mål som angripes, og 

dette bryter med reglene til krigføring. 

 

SV støttet forslaget om å stanse eksport av forsvarsmateriell til disse landene, og en rekke partier på 

Stortinget tok til ordet for å stoppe eksporten i fjor. Utenriksdepartementet ga etter for kravet om å 

stanse salg av våpen og ammunisjon til Emiratene, på bakgrunn av landets grove krigsforbrytelser i 

Yemen i desember 2017.  

 

Neste steg for SV er: 

 

• Norge bør støtte og være mer aktiv med humanitært arbeid i Yemen.  

 

• SV bør kreve en garanti om at alt som eksporteres til Saudi-Arabia, Emiratene eller andre land 

ikke brukes i krigsforbrytelser. Hensiktene med forsvarsmateriell fra Norge ikke skal bidra til 

krigsforbrytelser, og dette bør granskes særlig i Yemen. 

 
• Norge bør forholde seg til internasjonale regler om våpeneksport og bør forplikte seg til å nekte 

våpen eksport til land som deltar i konfliktene, og våpeneksport regelverket bør endres slik at 

norske våpen eller ammunisjon ikke brukes til å begå krigsforbrytelser. 

 

• Utenriksdepartementet må ha informasjon om bruk av krigsmaterialer i Yemen, her bør SV 

kreve en garanti fra UD.  



U2 Bompenger – ei moglegheit for Tromsø 
 

Tromsø SV ser fram til forhandlingane med staten om ein byvekstavtale for Tromsø. Denne vil kunne 

gje Tromsø sjansen til å vekse på ein mest mogleg miljøvenleg måte. Tromsø SV støttar nullvekstmålet 

for personbiltrafikk, men meiner at vi bør vere enda meir ambisiøse og velje å gjer  byveksten slik at 

det blir nullvekst i all trafikk samla sett. Det blir ei stor utfordring i ein by i vekst. For å gje næringslivet 

moglegheit til vekst betyr det at målet må vere ein nedgang i personbiltrafikken, ikkje berre ei 

stabilisering. 

Tromsø SV er derfor positive til innføring av bompengar, så lenge inntektane går til gode 

framkommelegheitstiltak i Tromsø som gjer det lettare å ta buss, å sykle og å gå. 

I forhandlingane med staten vil Tromsø SV prioritere tiltak som understøttar dette.  

 

 


