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TAKK FOR INNSATSEN SÅ LANGT 

Stor takk til de som bidro til protestoppropet vi la ut på nobelwill.org/appell.html, til de over 
1500 som underskrev og alle som støttet økonomisk. Nobel Peace Prize Watch, NPPW, tok to 
uker før stortingsvalget 13.9 2021 initiativ til en serie annonser mot den baseavtalen Solberg-
regjeringen inngikk i april 2021 om å gi USA 4 militærbaser i Norge. Vår aksjon utløste 
mange initiativ, et protestmøte på Litteraturhuset i Oslo 8.10 og senere en aksjonskomité. Jeg 
fikk publisert en rekke artikler om temaet og ble invitert til ca. 10 foredrag (Oslo, Tønsberg, 
Bergen (2), Kongsberg, Bærum, Orust, Oslo, Trondheim – detaljer på nobelwill.org). 

REGNSKAP 

Regnskapet er så vidt i pluss. På konto og VIPPS ble innbetalt i alt kr. 142 364 til kampanjen. 
Våre 16 annonser i de 9 største avisene i siste uke før valget kostet kr. 122 464 og vi hadde kr. 
18 340 i ulike kampanjeutgifter, reiseutgifter, materiell. Pr. 18.11 er det en rest på kr. 1 560.  

VIDERE INNSATS 

For USA handler basene ikke om vern av Norge, men om å knekke Russland. Skal vi unngå å 
bidra til dette trengs en solid mobilisering. Tenk over måter å nå ut på. Snakk om saken i 
slekta og på jobben, hold møter i lag og foreninger, print vår annonse (fins på nobelwill.org) 
som løpeseddel og/eller plakat, få i gang lokale aksjoner og protestsgrupper, stands. Det blir 
bl.a. aksjon ved Stortinget 8.12 kl. 18: https://www.facebook.com/events/3102823123294014/ 

Bruk nettstedet til «Aksjon mot baseavtale med USA»: mot-baseavtale.blogspot.com. Meld 
fra dit om planer og datoer. Bruk videoene fra protestmøtene, det er mye å lære om saken i 
artiklene fra meg og andre bl.a. i KK, antikrigsinitiativet.no, steigan.no, og på min personlige 
Facebookside. Bruk sosiale medier til å spre kunnskap og oppfordre til aksjon. 

HØRINGSFRISTEN ER 8.12 

Fristen for innsendelse til Forsvarsdepartementet er 8. desember. Informasjon om 
fremgangsmåten fins på nett, søk på: id2870734 (Er du ansatt i en høringsinstans kan du 
kanskje få reist skepsisen i en intern diskusjon?) 

Åsgårdstrand, 22. november 2021 

Fredrik S. Heffermehl,  

 Addresses: mail@nobelwill.org, Nobel Peace Prize Watch, c/o Magnusson, Akvamaringatan 7 c, 421 77 Göteborg, 1
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