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FOLKET KREVER
LANDFORSVAR NÅ

Hvem skal sikre Kollsnes og alle våre andre sårbare olje/gassanlegg ved krise hvis Heimevernet forsvinner fra nyttår? Regjeringen har fortsatt
1
ikke svart på hvorfor de foreslår å kutte NED vårt heimevern, mens våre NATO-allierte og naboer bygger OPP sine heimevern i uforutsigbar tid.

Det er sannsynlig at regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett hvor Hæren/Heimevernet radbrekkes allerede fra nyttår.
Hvis Ap velger å støtte regjeringen,
og setter fly foran folket, betyr
det i klartekst:
• Kroner 0 til Sjøheimevernet.
Konsekvens: SHVs militære beredskap
ved sårbare olje/gassanlegg, kritisk
industri langs hele verdens nest
lengste kystlinje og mer enn 600

ISPS-havner forsvinner fra nyttår.
150 utrykningsklare fartøy
forsvinner. Stortingets øyne og ører
langs kysten forsvinner. Muligheten
for mottak av allierte
forsterkninger sjøveien forringes.
• Finansiering av kun 35.000 HVsoldater. Konsekvens: Heimevernet

forsvinner og reduseres i store
deler av Sør-Norge. HVs plutselige
forsvinning fra nyttår rammer
overrumplende all offentlig
kriseberedskap for samfunnsviktige,
demokratiske installasjoner.
Samfunnet svekker evnen til hurtig
innsats der det skjer når det skjer
– fordi Forsvarets største
landforsvarsstyrke ikke lenger er på
plass der krisen rammer.
To alternative LTPer
Stortinget har to alternativer for
langtidsplan til behandling. Vi vil
vite hvem av representantene som
støtter hvilket forslag – fordi det
kan påvirke velgernes opptreden ved
valgurnen neste år:
- På den ene side: Regjeringen – med
mulig støtte fra Ap – vil ha et
forsvar hvor luftmakt/sjømakt
styrkes på bekostning av landforsvar
av ditt lokalsamfunn.
- På den annen side: Venstres
forslag får sannsynlig støtte fra de
øvrige partiene. Den alternative LTP
tar utgangspunkt i landforsvar – der
borgerne bor, demokrati utøves og vi
har våre felles milliardverdier.
Dette er to forslag som har helt
forskjellig tyngdepunkt og ulike
prioriteringer av mennesker og
samfunnets verdier.
En stadig økende gruppe velgere vil
ha et forsvar som har hovedvekt der
folket bor. Folket krever altså
fokus på landforsvar. Naturlig nok.
Vi vil holde partiene ansvarlig for
sine prioriteringer. Vi ber om
konkrete svar på konkrete spørsmål:
• Hvem skal sikre våre milliardverdier langs kysten, borgerne og
demokratiet mot en uklar trussel
hvis landforsvaret raseres fra 1.
januar 2017, slik regjeringen og Ap
synes å være enige om?

• Hvorfor skal Norge bygge NED sitt
lokalt forankrede heimevern, mens
våre naboer og NATO-allierte bygger
OPP sine heimevern/landforsvar?
• Hvorfor satser Høyre/FrP/Ap på et
foreldet konsept for fremtidig
forsvar som allierte har forkastet?
Vi er sikre på at flere enn våre
15.000 medlemmer er spente på
svarene. Vi vil fortsette å
engasjere, slik at stadig flere får
mulighet til å stille spørsmål om
hvilket LTP-alternativ de ønsker.
Våre medlemmer sørger for å ha
husforsikringen i orden. Vi ønsker
at vår nasjonale frihetsforsikring
på bakken – der folk bor – skal
bringes i orden uten utsettelser.
Befolkning og frihet er kjernen i et
forsvar. Derfor er det uforståelig
at fly settes foran folk.
Historisk vardebrenning for HV/Hæren
Vi forstår og støtter folkets egen
historiske vardebrenning 30.
september 2016, til støtte for det
LTP-alternativet som gir best
landforsvar. Rundt 100 varder og
tusenvis av mennesker har tatt et
standpunkt om å møte opp i all slags
vær, fra Agder til Finnmark. Vardene
er en direkte reaksjon på forsøket
på å utsette/redusere landforsvaret:
En mer kontant forsvarsreaksjon har
aldri skjedd før i historien.
8. april 1940 og 21. juli 2011 hadde
to ting til felles: Vi visste ikke
hva morgendagen bragte. Vi var
totalt uforberedt på grusomhetene
som rammet våre medborgere.
Det må ikke skje igjen. Aldri.
Vi må være beredt på det utenkelige.
Overalt. Alltid.
Derfor krever folket det LTPalternativ som gir best landforsvar
nå, selv om det betyr noen utsatte
fly i noe ekstra tid.
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