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Emne: Innspill ad Norsk baseavtale med USA
Vedlegg: 
Jeg viser til høringssvar av 1.11, fra Nobel Peace Prize Watch, samt tillegg til dette høringssvaret av 5.12,
underskrevet av Fredrik S. Heffermehl.

Jeg gir min fulle tilslutning til ovennevnte høringssvar, og all honnør til den meget engasjerte (og gamle) kjempen
og advokat Fredrik Heffermehl, som har vært en stor pådriver for å aksjonere mot den nye baseavtalen.

Undertegnede, Helge Jenssen, har vært en av initiativtakerne til Fredsbevegelsen i Bodø (FiB), i forbindelse med 
de folkerettsstridige  "Out of Area" krigene, i Bosnia, Afghanistan, Irak, Libya. Det er svært mange og tragiske
konsekvenser av disse krigene, som i all hovedsak har vært initiert av USA, og med deres lojale støttespillere i
NATO.
De samme foreldede metoder for konfliktløsning føres videre, med hjelp av avanserte drapsvåpen, som stadig
fornyes, opprustning, og nye baser - denne gangen på norsk jord. Således skal fiendebildene opprettholdes, for at det
militære industrielle komplekset, og med alle deres arbeidsplasser og våpenproduksjon, ivaretas og skaper illusjoner
om at det er
på denne måten vi løser konflikter mellom land og folk. 
Fjern gjerne alle lederne og de ansvarlige makthavere som opprettholder og konserverer dette systemet, men dette
forandrer neppe den mentalitet og det institusjonaliserte systemet som ligger til grunn. 

Krigene rammer sivile, unge og gamle, kvinner og barn - alle de som skaper grunnlaget for liv, vekst og utvikling i alle
deler av samfunnslivet.
Ingen soldater, offiserer, eller ansatte i forsvarsdepartementet ønsker å miste noen av sin egne i krigene, eller påføres
livsvarige skader og  traumer pga kriger de direkte eller indirekte har vært involvert i. Således har vi ingen fiender av
kjøtt og blod, og kan således ikke bekjempe noe ved å drepe og ødelegge hele samfunn. Dette bidrar bare til å
opprettholde den onde sirkel, med hat, mistenksomhet, oppbygging av nye fronter og forsvarsanlegg. An eye for an
eye makes the whole world blind, og fred er noe mye, mye mer enn fravær av krig!

Undertegnede og mine allierte i Fredsbevegelsen tar sterkt avstand fra de nye baser, som USA ønsker å etablere på
Sola, Rygge, Evenes og Ramsund. Dette er et klart brudd på Norges selvstendighet, og vår nasjons vilkår for å
tilslutte oss NATO, eller den opprinnelige Atlanterhavsalliansen. Vi gir fra oss råderett over norsk jord, og legger
landet åpent for utenlanske styrker og våpen, sannsynligvis uten kontrollmulighet. Det mest alvorlige i denne saken er
at vi risikerer i verste fall å gjøre Norge til en krigsskueplass - med de tragiske konsekvenser dette kan innebære!

Vi fredsvenner i Bodø, appellerer til hver og en av dere i Forsvarsdepartementet som er med å innstille i denne saken,
om å hente frem alle de gode egenskapene som vi alle besitter, som handler om medmenneskelighet, humanisme, og
alt det som ligger til grunn for godt og varig samarbeid, samhandling og dialog mellom land og folk.
Krig er forakt for liv - Fred er å skape!

Bodø, 8.desember 2021

Helge Jenssen


