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Mine synspunkter mot amerikanske baser på norsk jord. 

1. Politisk selvstendighet og frihet. 

 

2. 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. 

 

3. Fra Wikipedia: The B61 nuclear bomb is the primary thermonuclear gravity bomb in the United 

States Enduring Stockpile following the end of the Cold War.  

Blast yield: Believed to be either 0.3–340 kt 

 Variants: 13. Manufacturer: Pantex Plant 

En slik bombe vil etter min mening kreve spesialpersonell og lokaler for klargjøring av slike 

våpen før bruk i en krigssituasjon. Selve bombene kan flys inn kort tid før eventuell bruk. 

Avtalen har så vidt jeg kan se ingen slike begrensinger. 

 

4. Russland har uttalt at amerikanske baser i Norge vil komme på russiske lister over attraktive 

mål i en krigssituasjon. 

 

5. Angela Merkel uttalte at vi kan ikke ha slik at venner i NATO som ilegger hverandre 

økonomiske sanksjoner. 

 

6. USA ledede militæraksjoner i Midtøsten og Nord-Afrika har redusert tilgangen på tilbydere på 

olje og gass til Europa som kan ha en medvirkning til dagens energipriser. 

   

7. USA godkjenner ikke Menneskerettsdomstolen i Haag. 

 

8. Amerikanske baser i Japan har utløst motstand i deler av den japanske befolkningen. 

Såpass sterk at japansk TV NHK har laget et program hver malende kunstner lager malerier 

under veiledning av de siste overlevende fra de to kjernefysiske bombene som rammet mange 

sivile i 1945. Sterke skildringer. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/hometown/20210808/5003148/  

 

9. Personlig er jeg for militærmakt som baser seg på forsvar, ikke angrep. 

 

Mvh. 

Tarjei Nordbø 

Slettheitoppen 10 

4626 Kristiansand 

Pensjonist. Oppvekst på en militærbase med stor fasinasjon for fly og våpen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pantex_Plant
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/hometown/20210808/5003148/


 

  

 

 

 

 

  

 

 


