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Slik svekkes din

TRYGGHET
 10.000 HV-soldater forsvinner fra nyttår
 150 SHV-fartøy blir borte
 Eneste militærbase mellom Bergen og
Trondheim nedlegges
 Nå mobiliserer titusenvis i protest
STATSBUDSJETTET VIL SVEKKE BEREDSKAPEN: Forslaget til statsbudsjett radbrekker vår felles samfunnsberedskap i en uforutsigbar verden. Mens
våre NATO-allierte og naboer bygger OPP sine heimevern, vil statsbudsjettet kutte NED heimevernet i Norge. Nå massemobiliserer velgerne frem
mot valget 2017, i landsdekkende protester mot massive kutt i tryggheten i utrygge tider.

Fra nyttår forsvinner 10.000 HV-soldater fra store deler av SørNorge. 150 SHV-fartøyer som skal sikre verdens nest lengste kyst
og våre olje/gassanlegg blir borte. En HV-base som dekker et
område på størrelse med Danmark skal legges ned.
Dette er den grimme realitet, hvis
Stortinget vedtar regjeringens
forslag til statsbudsjett.
Titusenvis av velgere over hele
landet mobiliserer nå mot
statsbudsjettet, som vil bety et

historisk kutt i samfunnsberedskapen
i en urolig og uforutsigbar tid.
Velgere krever i stedet at
politikerne styrker Heimevernet –
slik våre naboland og NATO-allierte
gjør. Mer enn 18.000 vanlige folk

har meldt seg til prosjektgruppen
Styrk Heimevernet!, i tillegg til
mer enn 5000 vardebrennere. Nye
strømmer til hver dag.
Møtt med taushet
Vi har argumentert saklig og påpekt
faktafeil ved LTP for HVs del, men
er møtt med taushet. Vi har invitert
til dialog og møter med politikerne,
uten særlig respons. Folket har tent
138 varder som var synlige for
millioner av mennesker fra Finnmark
til Agder. Markeringen mot kutt i
trygghet ble møtt med skuldertrekk.
Derfor har vi nå iverksatt full
mobilisering av velgerne, og vil
fortsette med det mot valget 2017.
Synlige markeringer i lokalsamfunn
over hele landet er vår demokratiske
protest mot forsvarsplaner som
mangler forankring hos folket som
skal beskyttes.
Vårt engasjement er tverrpolitisk,
og partibok er ikke avgjørende for
det folkelige engasjementet som nå
brer seg som ild i tørt gress på
kafeer, på arbeidsplasser, under
familiemiddager og på skoler.
Vi er kritiske til regjeringens
faktafeil for HVs del, men vi er
også kritiske til Arbeiderpartiet,
som ennå ikke har tonet flagg.
Forsvar og beredskap er viktigere
enn partipolitisk taktikkeri. Vi vil
ikke ha noe nytt 9. april eller 22.
juli. Derfor vil vi fortsette
protestene – som neppe stilner om
Stortinget vedtar et statsbudsjett
som svekker landforsvaret.
Dette er folkekravet
Folkekravet er enkelt og greit:


Fullfinansier HV for 45.000
soldater over hele landet i
statsbudsjettet. Pris: 307
millioner kroner mer enn i år.



Dropp unødvendig landmaktutredning, og bevilg penger til
å styrke Hæren i statsbudsjettet. Verden venter ikke
på norske utredninger.



Forbered og iverksett kutt i
det forsvarsbyråkratiet som LTP
freder, og som tildeles to
tredeler av forsvarsbudsjettet.

Vi har lenge stilt følgende konkrete
spørsmål:
• Hvem skal støtte sivil beredskap
ved krise, sikre våre milliardverdier langs kysten, kritisk
telekom, borgerne og demokratiet mot
en uklar trussel hvis HV radbrekkes
fra 1. januar 2017?
Vi venter fortsatt på svar.
Er SHV «kostbart»?
LTP mener SHV er «kostbart». Feil
karakteristikk uten tilstrekkelig
hold i fakta, sier vi.
SHV skal vokte milliardverdier langs
kysten, og være øyne og ører for
allierte styrker. Prislapp: 80
millioner kroner pr år. «Billig
kriseforsikring», sier vi.
Pris for nedleggelse: 600 millioner
Setnesmoen skal tilbakeføres til
naturtomt, hvis leiren nedlegges. Vi
fastholder at det vil koste 600
millioner kroner å legge ned HV-11:
** Forsvarsbygg opplyser at de har
gjort et anslag på «20-50 millioner»
i nedleggingskostnad basert på
generell «kunnskap og erfaring».
** 600 millioner bygger på konkret
vurdering av kostnadene, foretatt av
ekspertise på stedet.
Varsel om budsjettsprekk på en halv
milliard skattekroner er sendt
Stortinget. Det er ingen
unnskyldning for å trø feil.

Avisen er utgitt av moderatorgruppen i prosjektgruppen Styrk Heimevernet! og distribueres elektronisk/trykkes til innbyggere i hele landet. Vi har omdøpt avisen til «Folkets Nei»,
fordi folket sier nei til de foreslåtte kuttene i landforsvaret.

