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Hvorfor kutte i Heimevernet –
samfunnets rimeligste og
billigste folkeforsvar?
I Langtidsplanen for Forsvaret (LTP)
foreslås Heimevernet kuttet med
10.000 soldater: Fra 45.000 til
35.000. Sjøheimevernet – som raskt
kan rykke ut og sikre verdifulle og
sårbare olje/gassanlegg og havner
langs kysten – foreslås nedlagt.
Konsekvensen blir i så fall at HV
ikke lenger er en nasjonal garantist
for din beredskap. HV kan forsvinne
fra ditt lokalmiljø. Ved kutt blir
mesteparten av Sør-Norge og vår
25.000 kilometer lange kystlinje
uten lokalkjente HV-soldater som
verner, vokter og virker der du bor.

Nr. 1. Aargang 1

Det rammer din families trygghet i
en uforutsigbar og urolig verden.
Ordføreren, fylkesmannen eller
politimesteren får heller ingen å
ringe til, om krisen rammer nær deg.
Din HV-nabo kan om kort tid være
militært arbeidsledig om LTP vedtas.
Kutt i Forsvarets største
beredskapsorganisasjon fører nå til
grasrotopprør over hele landet.
Styrk Heimevernet! på Facebook får
nye medlemmer hver dag. Medlemmene
vil ha et sterkere landforsvar,
fordi det er på land folk bor - ikke
i luften eller på havet. Demokrati
skjer på bakken, mellom mennesker.
Visste du at HV kan stille 45.000
soldater i løpet av timer – for bare
tre prosent av forsvarsbudsjettet?

Vi mener forsvarskutt må skje i
forsvarsbyråkratiet – ikke i
utrykningsklare, operative
avdelinger som Hæren og HV.
Styrk Heimevernet! utgir nå avis, på
samme måte som HVs forløper Milorg
utgav illegale aviser for å
informere befolkningen i en tid da
landets forsvar sviktet og vi ble
okkupert. Leserne risikerte den gang
livet ved å lese avisen. I dag kan
du fritt lese og reflektere over
innholdet i denne avisen – fordi vi
lever i et trygt demokrati som er
verdt å forsvare.
En av tungtvannsheltene fra Annen
verdenskrig, Joachim Rønneberg, sier
det slik i dag:
- Frihet kommer ikke gratis.

Styrk Heimevernet! er enig:
Samfunnet må ha et effektivt og godt
landforsvar av HV og Hær, for å
kunne bevare og beskytte den
friheten vi alle tar som en
selvfølge i dag.
Et sterkt landforsvar med et styrket
HV er som forsikringen din hjemme:
Du unnlater vel ikke å tegne
husforsikring, fordi du aldri har
opplevd brann? Billigere forsikring
enn HV finner du ikke: HV er
markedsledende på pris, nasjonal
dekning og responstid i krise.
Vi vet ikke hvilke politiske
hjertesaker du brenner for. Uten at
demokratiet kan forsvares, spiller
det ingen rolle om du er mest
opptatt av miljø, eldreomsorg, skole
eller helse. Evne til forsvar av
demokratiet er en forutsetning for
at demokratiet fortsatt skal kunne
virke trygt når morgendagen er
usikker. Derfor er forsvar viktig.
Heimevernet har de siste 10-15 årene
utviklet seg til å bli en moderne
kampavdeling i Forsvaret, forankret
i lokalsamfunn over hele landet –
til tross for økonomisk struping.
HV bistår også ved redningsaksjoner,
natur- og miljøkatastrofer. HV skal
støtte politiet ved terror, slik at
politiet kan løse politioppgaver.
Er du enig i at Heimevernet bør
styrkes? Bli medlem i Styrk
Heimevernet! på Facebook i dag.
Twitter: @StyrkHV
Instagram: styrkheimevernet
#LTP #StyrkHV #NåErDetFxxnMegNok

Full fyr for forsterket forsvar
Styrk Heimevernet! planlegger
vardebrenning over hele landet
30. september 2016.
Vil du delta i ditt nærmiljø? Se
Facebook-siden vår eller send
oss mail:
StyrkHeimevernet@gmail.com
Avisen er utgitt av moderatorgruppen i prosjektgruppen Styrk Heimevernet! (https://www.facebook.com/groups/162742417403342/) og distribueres av forsvarsvenner over hele landet. Avisen er gratis.

