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Nobel Peace Prize Watch1 
Forsvarsdepartementet 

Tillegg til høringssvar 1.11 2021 om norsk baseavtale med USA  

1. Politisk selvstendighet og frihet  

Det første høringssvaret fra NPPW (1.11 2021) understreket at USAs utenrikspolitikk og 
intensjoner med basene er en helt annen enn den som høringsnotatet beskriver. USA er et 
militærregime og en pådriver for militær utenriks- og maktpolitikk, det ses av landets 
overlegne militærmakt og de motivene som opplyses, bl.a. av Rand Corporation.  

Avtalen gjør Norge til en brikke i USAs globale nettverk av baser, 800 i 80 land, som nå skal 
samkjøres med felles lover og regler. USA ønsker smidig og sømløst å kunne flytte våpen og 
personell rundt om i verden – i praksis uten hensyn til nasjonale ønsker og begrensninger. I 
militær forstand vil Russland måtte behandle Norge som amerikansk territorium. 

2. Avtalen setter i realiteten ingen begrensninger – USA avgjør hva som skal gjelde 

Det forutsettes i høringsnotatet at avtalen krever at USA skal opptre med «full respekt for 
norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser». Erfaringen gir ikke grunnlag 
for å ha tillit til at USA vil vise slik respekt – selv om det skulle være avtalt. Norge har i 
avtalen dessuten uttrykkelig overlatt til USA å avgjøre om de vil respektere norsk lov. Se 
høringsnotatet s. 10: «USA anser ikke denne forpliktelsen som gjeldende der det ikke er 
forenelig med amerikanske tjenstlige behov».  

3. Maktesløs og ufri vasallstat 

Vi gir full tilslutning til Jon Hellesnes, professor i filosofi i Tromsø, og hans sterke advarsel i 
Klassekampen 26.11. Han er forferdet over at vår selvråderett var uten interesse i høstens 
stortingsvalg og at så få forstår problemet med asymmetriske militærallianser, som er dette: 

«Ein småstat bind seg til ei stormakt for å trygge seg mot ein potensiell fiende. Men 
situasjonen kan fort endre seg. Stormakta ser seg tent med å gjere småstaten til ei brikke i sitt 
eige strategiske stormaktsspel. Ja, lagnaden som sjakkspelets «bondeoffer» er ein permanent 
risiko for småstaten. Zbigniew Brzezinski, har sagt det slik: «Den brutale sanninga er at Vest-
Europa er blitt eit protektorat, med allierte statar som liknar på vasallstatar. Dei må berre 
finne seg i alt føydalherren går inn for. Dermed er den mektige alliansepartnaren blitt eit 
minst like stort problem for småstaten som den potensielle fienden.» (uthevet her) 
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