NATO-øvelsen øver totalforsvaret
50 000 NATO-soldater fra 30 land, 130 luftfartøy, 70 skip og 10 000 kjøretøy er nå i
Trøndelag i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Dermed blir også det sivile
samfunnet i Trøndelag utfordret på flere måter, sammen med totalforsvarsevnen vår. Vet du
ikke hva totalforsvaret er? Det bør du vite, for du er en del av det.
Siden 1949 har Norge vært medlemmer i NATO. Etter at trusselen om krig er blitt svekket
har sivile myndigheter heller satset på å planlegge for større kriser i fredstid. Vi har gode
planer hvis strøm- vann eller telekommunikasjon, det vi kaller samfunnskritisk infrastruktur,
skulle komme bort. Kommunene er siden 2010 lovpålagt å gjennomføre risiko- og
sårbarhetsanalyser og ha beredskapsplaner. Fylkesmannen har et samordningsoppdrag på
regionalt og lokalt nivå og skal sørge for at alle sivile etater skal være forberedt på kriser som
kan oppstå. Vi samarbeidet godt og Trøndelag er forberedt på de sivile krisene som kan
oppstå. Sivile etater, kommuner og Fylkesmannen er en del av totalforsvaret av Norge. Og det
er som sagt du også.
Så hva har det med totalforsvaret at 50 000 NATO-soldater trener i Trøndelag? Siden
1949 har vårt medlemskap i NATO vært selve hjørnesteinen i forsvaret av Norge. I en
krisesituasjon er Norge avhengig av hjelp fra NATO.
Øvelsen Trident Juncture gjør NATO sine soldater bedre til å forsvare oss i en krisesituasjon.
Når NATO øver, trenger de gode veger og velfungerende trafikkdirigering for å få fram
hundretusenvis av tonn med materiell på veg, eller til sjøs. Det har Norge, sammen med
krevende forhold som store naturområder, skogsveger, fjell og dype fjorder. Dette er ideelle
forhold for trening.
I Trøndelag finnes det også mange forhåndslager for militært materiell, som vi behøver i en
krise- eller krigssituasjon. Materiell som også trengs for at en så stor militærøvelse skal bli
vellykket. Forsvaret, sammen med NATO og andre alliansepartnere, er også en del av
totalforsvaret av Norge. Dagens realpolitiske situasjon krever at forsvar også må øve innenfor
norges landegrenser.
Det er mange aktører i det vi kaller totalforsvaret, men den viktigste er ikke nevnt, nemlig
deg. Betyr det at så snart krisen setter inn så kan du bestille din egen NATO-soldat via en
app?
Nei. Du må gå over din egenberedskap. Kan du ta vare på deg og dine i noen dager dersom
noe skjer? Har du vann og holdbar mat for noen døgn. Greier du å holde varmen, høre
nyhetsoppdateringer på radio og har lys i huset? Greier du å ta vare på egen hygiene? Alt dette
er en del av din egenberedskap og som myndighetene ber deg om å ha på stell.
For å bli god på noe må du øve. Det gjelder soldatene som må øve på å forsvare oss i tilfelle
Norge blir rammet av krise eller krig. Og det gjelder deg som bør tenke igjennom og gjøre
forberedelser slik at du kan klare deg selv noen døgn.
I noen dager blir det ekstra støy, litt mer kø på vegene, og flere utenlandske soldater i køa på
Rema. Det er en kostnad vi som samfunn må ta for at vi skal ha et velfungerende totalforsvar.
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