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Emne: Høringsuttalelse til baseavtalen ("Forsvarets tileggsavtale") som Erna Solberg fikk istand med amerikanerne
den 16.april i år
Vedlegg: 
Jeg ber alle politikere og gode krefter om å stemme NEI til denne avtalen.
Den strider mot vårt lovverk, mot all anstendighet overfor vårt naboland Russland som aldri noensinne har truet oss,
tvert i mot. Avtalen innebærer lettsindig overdragelse av myndighet til en fremmed makt som vi vet ser på Russland
som sin evige erkerival/-fiende. Men først og fremst er avtalen en alvorlig trussel mot vår sikkerhet. Russland kommer
selvsagt ikke til å sitte rolig og ta i mot trusler og provokasjoner fra amerikanere/allierte, fra VÅRT territorium.

Vi som følger med på retorikken fra amerikansk hold og fra Stoltenberg, ser jo hvordan saker blir stilt på hodet og
hvordan de anstrenger seg for å fremstille Russland som en trussel mot Norge. Begrunnelsen er den tynneste av alle,
nemlig annekteringen av Krim, som i hundrevis av år var russisk og har et flertall av etnisk russiske innbyggere.
Maidan-opprøret og alt i forbindelse med dette danner bakteppet for opprøret og misnøyen på Krim, som selv
vedtok å søke gjenforening med Russland. - Så hva i all verden har vi til felles med Krim??

Jeg vil ikke at Norge skal bli en foraktelig lakei for USAs utenrikspolitikk som i stor grad går ut på å blande seg i
andre lands affærer og prøve å påtvinge dem et system (og en livsstil) som de selv liker. Det er tydelig at det nå er
Russlands tur til å unngjelde, et regime change ser ut til å være hva de tar alle midler i bruk for å oppnå. Dvs i
realiteten å destabilisere/ødelegge den gamle fienden er målet ...
Jeg nevner ikke noe om den ufine måten å opptre på, etter at Gorbatsjov i tillit foretok omfattende nedrustning og
oppløste Warszawapskten. Vi vet hva avtalene var, og hvordan de er blitt brutt... 
Man kunne skrive side opp og side ned om disse tingene. 

Hovedsaken nå er å få annullert denne kritiske avtalen. De fleste forskere, både militære og på andre felter, advarer
mot å inngå den. Det er ytterst få som tror den ville gagne Norges sikkerhet.
Den vil dessuten ytterligere øke faren for krig, som menneskeheten igjen lever i frykt for. 

La Norge gjøre sitt til å dempe denne krigshissingen! 
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