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«Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge 
og USA» blir sannsynligvis behandlet i Stortinget før 
sommeren. Med denne avtalen gir Norge fra seg retten 
til å styre i deler av landet vårt. Dette er mot grunn
loven. 

OM AVTALEN BLIR VEDTATT KAN DU FÅ: 

• Atomvåpen lagret i Norge 
• Militærbaser der USA styrer uten norsk kontroll 
• Økt militær spenning i nord 
• Norske områder som mulige bombemål 

USA og Norge har ikke sammenfallende sikkerhets
politiske interesser. Basene vil føre til økt spenning 
mellom Norge og Russland. De vil være angrepsmål og 
utsette oss i nærområdene for økt fare. 

USA og NATO har kriget på bortebane med grusomme 
konsekvenser for de som blir rammet. Vi må unngå at 
det samme skjer i Norge og nordområdene. Basene gir 
ingen økt garanti for at USA vil «redde» oss hvis de ikke 
tjener på det selv. Den foreslåtte avtalen bryter med 
det som har vært norsk poltikk siden 1949. 

Avtalen gir USA fire permanente militærbaser i Norge 
- flyplassene Rygge, Sola og Evenes og marinebasen 
Ramsund. På disse militære områdene vil ikke norsk 
lov gjelde. Det betyr at USAs behov, lover og rettigheter 
går foran Norges. 
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Basene kalles for "omforente områder". Omforent betyr 
at det er enighet om hvordan områdene brukes, IKKE 
at de styres i fellesskap. Avtalen sier at vi er enige om 
at USA skal bestemme alt på deler av basene: 

... . . . .... . . . ............... ·••····· ··················· .... .. .. .. . 

ARTIKKEL III 
TILGANG TIL OG BRUK AV OMFORENTE OMRÅDER 
1. ... Partene skal ha felles tilgang til og rett til bruk av 

omforente områder, med mindre partene eller deres ad

ministrative representanter har fastslått at amerikanske 

styrker skal ha rett til eksklusiv tilgang til og bruk av deler 

av områdene .... 

Dersom det blir uenighet, løses det ikke på vanlig vis: 
··· •·•· · ····· ........ . 

ARTIKKEL XXIX 
GJENNOMFØRING OG TVISTER 
5. Tvister og andre saker som det konsulteres om i henhold 

til denne avtalen, skal ikke henvises til nasjonale domstoler, 

internasjonale domstoler, tribunaler eller lignende organer 

eller til en tredjepart for avgjørelse. 

Nye baser kan lett opprettes ved administrativ endring 
(«Vedlegg A» lister opp basene avtalen omfatter): 

ARTIKKEL XXX 
IKRAFTTREDELSE, ENDRING OG VARIGHET 
4. Vedlegg A skal utgjøre en integrert del av denne avtalen 

og kan endres ved skriftlig avtale mellom partene eller deres 

administrative representanter. 
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I dag Guantanamo - i morgen 
Rygge og Ramsund? 

Vi sier nei, og det må Stortinget også gjøre! 

Bli med å vise motstand mot at USA skal ta seg til rette 
i vårt nærområde! 

• Spre informasjon om hva som er i ferd med å skje. 
• Vær med å påvirke stortingspolitikerne fra ditt 

distrikt til å si nei til avtalen når Stortinget skal be
handle den. 

• Støtt «Aksjon mot baseavtale». 

Vi må ha en demokratisk behandling og full åpenhet 
om baseavtalen! 

RØDT.NO 

Les mer 

Les mer om «Aksjon 
mot baseavtale» på 
mot-baseavtale.blogspot.com 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)




