Pressemelding på 11. september-dagen (”nine-eleven”)
Invitasjon til pressekonferanse på Fredrikstad Festning. Frammøte foran Tøyhuset (inngangen
til Fredrikstad Museum kl. 11.09 i dag 11.09.09
Per Kristian Skulberg:
Forvar og politi må styrkes
Skal vi ta vare på verdiene i det norske demokratiet, må vi verge vårt land. Senterpartiets
førstekandidat i Østfold, Per Kristian Skulberg, mener trygghet er helt grunnleggende for
folks livskvalitet.
Et sterkt justisvesen er nødvendig mot kriminalitet. Derfor har Skulberg allerede foreslått en
kraftig styrking av grensepolitiet og politinærvær ellers i landet.
Skulberg ser at det er nødvendig å arbeide for en styrking av Forsvaret, fordi nedbyggingen de
siste tiårene har gått for langt i forhold til oppgavene og det nye trusselbildet.
Norges attraktive ressurser gjør at vi må sørge for at Forsvaret kan forvare norsk territorium
både på sjø og land, og at styrkene er trent og utstyrt med relevant stridsevne.
Vi må ha en solid hær som grunnplanke med fortsatt vernplikt. Vi skal ha et troverdig forsvar
av og for folket, og ikke bare vervede spesialstyrker som en del andre land går for.
Senterpartiet klarte å stoppe forslaget om å bygge ned landstyrkene til et Heimevern med bare
30.000 mann. Vi satte foten ned på 45.000 mann. Men den styrken er nå truet, hvis ikke det
kommer mer midler til trening av mannskapene. HV-mannskapene må få flere øvelser, mer
treningsammunisjon og slippe å la oppdrag som parkeringsvakter eller lignende bli kalt for
øvelser.
-Det er derfor ikke tvil om at det framover trengs mer midler til forsvaret av landet, sier
Skulberg.
I Nord-Norge har Senterpartiet bidratt til at det bygges opp en ny vernepliktsbataljon.
Marinen blir stadig viktigere i Nordområdene, og skal vi hevde vår suverenitet og verne våre
naturressurser til havs må Kystvakta styrkes, sier Skulberg.
Helikoptermiljøet på Rygge flystasjon må videreutvikles og tilpasses den operative
virksomheten på det sentrale Østlandet.
Den nasjonale forsvarsevnen skal alltid gis førsteprioritet ved bruk av knappe ressurser. Og
skulle vi måtte velge mellom forsvaret av eget land og internasjonale operasjoner, da må vi
velge forsvaret av egne grenser, avslutter Skulberg, som ser disse sakene som grunnleggende
for hele demokratiet vårt.

Stikkord:
• Folk skal føle trygghet
• Forsvaret må styrkes
• Vi skal ha et forsvar av og for folket
• Vi må ha en solid hær, med fortsatt verneplikt
• Heimevernet må få bedre øvingsmuligheter
• Luftforsvarets helikoptermiljø på Rygge må videreutvikles

