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Jeg er en norsk mann på 66 år, jeg avtjente verneplikten  for mange år siden, og har alltid vært takknemlig for freden
vi har hatt, og jeg er glad i landet mitt.
Er far til 3 barn, og er blitt bestefar til 6 barnebarn.
Har alltid jobbet, både med landbruk og i petroleumsindustrien, har betalt min skatt med glede hvert år, og håper
stadig at mine etterkommere skal få leve opp og trives i et godt og fredelig land med gode sosiale systemer.

De siste månedene har jeg blitt veldig urolig, med tanke på hva den forrige regjeringen avtalte med amerikanske
myndigheter om at de skal få opprette 4 baser med sine militære mannskaper og sitt utstyr i Norge.
Det har liksom senket seg en skygge over livet mitt når jeg tenker på hva dette kan føre til i de kommende år.

Jeg er bekymret for at amerikanerne lurer oss til å tro at dette er i vår egen interesse, men i og med at de skal ha sin
egen jurisdiksjon og kunne bestemme alt på disse basene, og at norske myndigheter ikke skal ha muligheter for
kontroll over hva som foregår, og hva slags utstyr de bringer inn i landet vårt, 
så virker det som at vi blir overstyrt av USA, og at vi mister suverenitet over deler av Norge.

Dette er som kjent helt i strid med baseavtalen fra 1948, da Norge valgte å bli medlem av NATO, og det er også i
strid med Grunnloven vår.

Jeg er svært bekymret for at vi kan få stasjonert atomvåpen på norsk jord, og det vil jo være helt i strid med hva som
har vært vår faste og kloke politikk i alle år etter andre verdenskrig.

Dette opplegget som er avtalt, vil sannsynligvis øke faren i stor grad for at vi blir raskt angrepet av en fiende.

Hvis det en gang i framtida blir en tilspisset situasjon med krig mellom stormaktene, så vil vi da være meget utsatt for
angrep med brutale våpen mot disse 3 flyplassene og også orlogsstasjonen.
Hva det siden kan utvikle seg til, med angrep på andre steder og byer i Norge, prøver jeg å ikke tenke på, men
tankene mine spinner uavlatelig om hva som i verste fall kan skje.

Jeg vil derfor be departementet og Forsvarsministeren innstendig om å forkaste denne avtalen, slik at vi kan beholde
vår egen kontroll i over norske landområder.

Det vil være det beste for oss alle, om vi kan prøve å opprettholde suvereniteten i landet vårt, og forsøke å videreføre
den balansen og det gode forholdet vi har hatt til alle våre naboland, og ikke la en stormakt få overta kontrollen.

Vanse, den 08.12.21.

Med vennlig hilsen

Holger Rune Jansen


