Uttalelse fra Antikrigs-Initiativet 15. oktober 2019

Norge trenger en ny forsvarspolitikk
Da statsbudsjettet ble lagt frem i forrige uke uttalte forsvarsminister Frank BakkeJensen: « – Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Derfor har regjeringen økt
forsvarsbudsjettene hvert eneste år siden vi overtok, og vi vil fortsette å styrke Forsvaret
i årene fremover.»1
Antikrigs-Initiativet er enig med ministeren i at den sikkerhetspolitiske situasjonen er
forverret, men vi er ikke enig om årsakene.
Forsvarsbudsjettet for 2020 er på nesten 61 milliarder kroner - 61.000.000.000 kr. –
likevel er Norges forsvarsevne utilstrekkelig. Forsvarsevnen vil ikke bedres ved at vi
hvert år plusser nye milliarder på budsjettet, det er forsvarspolitikken – og ikke
forsvarsbudsjettet – det er noe galt med. Årlige milliardøkninger i forsvarsbudsjettet kan
ikke kompensere for behovet for en ny forsvarspolitikk.
I praksis går vår forsvarspolitikk ut på å vise oss som en god alliert - ved å delta i, og
støtte opp om, USA-initierte kriger. Derfor stiller regjeringen norske styrker til
disposisjon når USA ber oss om det. Slik håper regjeringen at USA i sin tur skal hjelpe
oss den dagen vi har behov for det.
NATO gjør krav på å disponere halvparten av de 52 norske F-35 kampflyene. Flyene skal
stå i høy NATO-beredskap og være klare for NATO-oppdrag på maksimalt 30 dager.
Dette kan være «out-of area» oppdrag der NATO-styrker brukes utenfor det geografiske
området som utgjør medlemslandenes territorier. Her har Norge lenge vært en viktig
bidragsyter. Vi deltar bl.a. i Afghanistan, i Irak, stilte oss i første rekke når det gjaldt å
bombe Libya, og har trent opprørsgrupper som kriger i Syria. Denne strategien har ikke
ført til annet enn endeløse kriger, og død og lidelse for sivilbefolkningen.
Regjeringen har videre tillat at USA etablerer et militært nærvær i Norge. Amerikanske
baser på norsk jord er ikke i norske interesser. Den amerikanske strategien tar sikte på
global militær dominans og tilstedeværelse, ut fra en idé om at det skal gi USA større
sikkerhet. USA bruker i praksis Norge som en fremskutt base i sin posisjonering mot
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Russland. Utenlandske baser på norsk jord bidrar til å øke spenningsnivået i nordområdene, og er ikke i Norges interesser.
Antikrigs-initiativet sier nei til den forsvarspolitikken som Regjeringen legger opp til, og
krever en helt ny kurs. Det norske forsvaret skal forsvare landet, og ikke brukes til
angrep eller aggresjon i noen form. Vi krever at alle utenlandske militære baser i Norge
må avvikles. En slik forsvarspolitikk vil bedre den sikkerhetspolitiske situasjonen
betraktelig, uten årlige milliard økninger i budsjettene.
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