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IKFF og Sandnes bibliotek inviterer til åpent møte 21.mars -22. 
 

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) inviterer til åpent møte på Sandnes 

bibliotek mandag 21.mars. Temaet for møtet er den nye forsvarsavtalen mellom 

Norge og USA. Solberg-regjeringa kaller den «modernisering av 

forsvarssamarbeidet», mens kritikerne omtaler den som «…et knefall for verdens 

største militærmakt»! (Leder i Dagbladet 11/10 -21).Stortinget skal i vår avgjøre om 

USA skal få bruksretten til 4 områder i Norge , flystasjoner ved Rygge, Sola og 

Harstad, og Sjøforsvarets logistikk-base i Ramsund. 

 

Som folk flest, er også fredsarbeidere opprørte og sinte når Europa igjen står midt 

inne i en krig. Vi vet at det fins forferdelige kriger andre steder rundt i verden også, 

men denne er så nær oss! Det bor mange fra Ukraina her i Norge, og i Rogaland. Vi 

vil gjerne at lidelsene og ødeleggelsene krigen fører med seg, og som når oss hver dag 

gjennom TV-ruta, skal opphøre! I et land med så mange atomkrafteverk, setter krigen 

også hele Europa i fare!  

 

Norge er med i Sikkerhetsrådet i FN, og vi håper våre representanter holder 

fredsbygging og menneskeretten høyt, og anstrenger seg til det ytterste for å få til 

våpenhvile. For småstater som Norge er det viktig å forsvare folkeretten mot både 

Russland og Nato. Varig fred må, som FN pålegger oss, skapes med fredelige midler! 

Det fredelige folk- til- folk samarbeidet mellom Norge og Russland, står også i fare.  

 

Men både fredsarbeidere og militære rådgivere er engstelige for at også Nato er blitt 

mer aggressiv. Pensjonert generalløytnant Robert Mood påpeker dette i Aftenposten 

9/1-22. Tormod Heier, offiser og professor ved Forsvarets Høyskole, har skrevet boka 

«Et farligere Norge» om vår sikkerhets og forsvarspolitikk. Alle kan lese om den nye 

forsvarsavtalen på regjeringen.no, hvor den omtales som «en tilleggsavtale om 

forsvarssamarbeid». Avtalen er også sendt ut på høring til lag, foreninger og 

enkeltpersoner.  Bortsett fra Stavanger Aftenblad, som hadde flere sider om avtalen 

1.februar, har den fått liten omtale. 

 

Til møtet vårt 21.mars, har IKFF invitert Ingrid Fiskaa , Stortingsrepresentant for SV, 

Rogaland, og Arne B. Espedal, i Sandnes bystyre for AP, til å innlede. De skal prøve å 

hjelpe oss til å forstå hva avtalen egentlig innebærer, hva vil den bety for Norge, og 

for oss lokalt. Leserbrev og journalister har omtalt avtalen som brudd på norsk 

basepolitikk og norsk Grunnlov når en gir USA rett til å bestemme i de «4 omfordelte 

områdene» av Norge. Kritikere lurer også på hvordan Norge kan ivareta sin 

suverenitet når vi fraskriver oss retten til kontroll?  Og hva med norsk 

atomvåpenpolitikk når norsk regelverk kan tilsidesettes hvis det ikke er forenelig med 

amerikanske tjenestelige behov»? (Bitte Vatvedt frå Aksjon mot baseavtalene i 

Klassekampen 14. og 19. februar)  

 

Plassering av «USA-enklaver» i Norge kan vel også lettere gjøre disse stedene til 

bombemål? 

 

Det blir anledning til å stille spørsmål til innlederne, og IKFF håper på fullt hus på 

Sandnes bibliotek 21.mars. Møtet er gratis og begynner kl 18. 
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