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Høringssvar til: Forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om 

forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett. 

  

Foreliggende forslag utfordrer Norge som suveren nasjon. Det skal særlige grunner til at 

Norge skal tilgodese en fremmed makt såkalte "omforente områder" på de 4 mest vitale 

forsvarsområder i landet. 

Norge har ikke vært truet av noe annet land siden 1945. Skal man åpne for å avstå slike 

områder, der en fremmed makt skal kunne utøve sin "suverenitet" i henhold til forslaget, 

så må to betingelser være til stede: 

  

(1) Det må være klart at Norge vil være ute av stand til å forsvare seg mot fremmede 

makter, som måtte ha motiv og vilje til å angripe Norge. Det er vi i stand til, både å 

forebygge og håndtere ut fra Norges betydelige fordeler. 

(2) Det må forefinnes en fiendtlig stat i rimelig nærhet som kan være troende til slike 

eventyr, men ingen kandidater er i sikte. 

(3) Vedkommende makt som i så fall skal tilgodeses med slike "omforente områder" må 

ha troverdig, bortimot strålende CV i fredens og seirende krigers tjenester, med 

meritterende utfall. 

  

Norge er det viktigste vi har å forsvare, og i å forsvare vårt land, da er vi i vårt viktigste 

oppdrag. Forsvaret har ca. 16.000 mennesker i sin tjeneste, og i tillegg er vi alle en del 

av forsvarsverket, også internasjonalt, om og når vi blir kallet. Det illustrerer en ny 

krigsfilm om kampene i Narvik. 

Dessuten blir man høystemt og glad ved det nylige synet av mennesker i HV-uniformen, 

som var den en dagligdags selvfølgelighet, om den vanligvis henger i skapet - man er 

beredt! 

  

Kandidaten: USA har unektelig både utstrakt praksis og er fortsatt meget velvillig til å 

utføre slike oppdrag i hele verden. Deres meritter er velkjente. De har allerede ledet oss 

uti oppdrag vi aldri skulle ha gjennomført. Slipp dem for all del ikke inn i våre mest vitale 

rom. Noe må da vel fortsatt være hellig? 

  

Men jeg frykter, som dikteren sier det: ..."Men så hadde han altså alt ropt folkene 

sammen og det var ikke noe vi kunne gjøre så vidt jeg kunne se. Så ble vi sydd inn i 

mørket." 

  

  

 

 


