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- Norsk sikkerhetspolitikk har vært valgkampens ”glemte” sak.
- Baseavtalen som Solberg-regjeringen har inngått med USA, har vært et ikke-tema.
- Avtalen vil binde Norge enda sterkere til USAs militære maktspill og stormaktsrivalisering.
- Avtalen vil forverre et allerede spent naboforhold til Russland.
- Før avtalen kan inngås må det avklares om den er i strid med Grunnlovens §25.
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OPPROPET er organisert av NOBEL PEACE PRIZE WATCH – nobelwill.org – med annonsering betalt av underskriverne og Fredsstiftelsen,
samt webdesign pro bono av Sinus Software, Arild og Knut Johansen.
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• Baseavtalen har vært et ikke-tema,

valgkampens «glemte» sak.
• Avtalen vil binde Norge enda sterkere til USAs
militære maktspill og stormaktsrivalisering.
• Avtalen vil øke den internasjonale spenning
og forverre et allerede spent naboforhold til
Russland.
• Avtalen strider mot § 25 i Grunnloven.  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