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Folkets nei 
Folket tenner varder 30. 

september 2016, i protest mot 

kutt i landforsvaret. Folkets 

nei vil lyse opp kveldsmørket 

fra Agder til Finnmark. 

Vardene tennes, fordi landforsvaret 

svekkes og utsettes i Langtidsplanen 

for Forsvaret (LTP). 

Landforsvar er viktig, fordi det er 

på landjorda folk bor, demokrati 

utøves og hvor vi har våre sårbare 

installasjoner. Konsekvensene av LTP 

er redusert samfunnsberedskap mot 

terror, sabotasje og nye trusler. 

Derfor mener vi: 

 Stortinget må fullfinansiere 

Heimevernet i #statsbudsjettet for 

2017, for hurtig opptrening, bedre 

utstyr og tyngre skyts. 

 Hæren og Heimevernet må få 

marsjordre nå for å styrke 

landforsvaret. En uforutsigbar 

verden rundt oss gir ikke tid til 

å «utrede» - handling er påkrevd. 

Å stille landforsvaret på stedet 

hvil med en tidkrevende og uviss 

landmaktutredning er ikke godt nok 

begrunnet i en urolig verden. 

LTP foreslår kutt i operative 

kampstyrker – men ingen konkrete 

kutt i forsvarsbyråkratiet. Visste 

du at 2/3 av forsvarsbudsjettet går 

til administrasjon og byråkrati? 

Bare 1/3 brukes til kampavdelinger. 

Selv om støtte er viktig, er det tid 

for å spørre om prisen er blitt for 

høy. 

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. 

Visste du at HV kjapt kan stille 

45.000 deltidssoldater klare til 

innsats over hele landet– for bare 

tre prosent av forsvarsbudsjettet? 

Bli med på å skape historie 30. 

september – finn din nærmeste varde 

eller tenn din egen der du bor: 

www.facebook.com/vardebrenning  

Meld deg inn i Styrk Heimevernet! på 

Facebook i dag. 

Twitter: @StyrkHV 

Instagram: styrkheimevernet

 

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. 
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