STOPP AURORA!
Hva er øvelse Aurora?

STOPP “AURORA 17”!
NORGE DELTAR I DEN STØRSTE KRIGSØVELSEN ETTER DEN KALDE KRIGEN.

Fra 1990-tallet og frem til i dag har Sverige glidd nærmere og
nærmere NATO.

- Russland utpekes til fiende i øvelsen

Sverige ble i 1994 med i Partnerskap for fred – PFP. Målet med PFP
var å fremme samarbeid mellom NATO og alliansefrie land – altså
å innlemme andre land i NATOs agenda. Partnerskap for fred kan
kalles et typisk eksempel på orwellsk “doublespeak” (nytale) - krig
er fred.

- Aurora vil dra Sverige dypere inn i krigsforberedelsene overfor
Russland

I 1999 var Sverige med i krigen mot Jugoslavia. Deretter har landet
deltatt i både Afghanistan-krigen og Libya-krigen.

- Aurora vil ikke gjøre Sverige noe tryggere – tvert imot!

I 2015 besluttet den svenske Riksdagen å inngå vertslandsavtalen
med NATO. Avtalen innebærer at NATO kan stasjonere tropper og
personell på svensk jord hvis Sverige ber om det. Det er denne
vertslandsavtalen som gjør Aurora-øvelsen mulig.

- NATO skal trene på krig i Sverige
- Et nytt skritt i retning av svensk NATO-medlemskap

- Aurora støtter opp under vestlig anti-russisk propaganda
- Norge vil dras enda lengre inn i konflikten med Russland – det vil
ingen tjene på!

Bli med til Göteborg lørdag 16. september for å demonstrere mot
krigsøvelsen! Stopp NATO mobiliserer til felles reise for å ta del i
demonstrasjonen.
Mer informasjon om arrangementet finner du på
stoppaaurora17.se og facebook.com/demonstreramotaurora17

Store deler av Sverige blir øvingsplass og 20 000 soldater fra USA,
Finland, Frankrike, Estland, Danmark og Norge skal delta. Samlet
kostnad for øvelsen er 583 millioner svenske kroner.
Den svenske forsvarsmakten har ikke fått garantier fra USA om at
de ikke vil ta med atomvåpen.
Vi ønsker ikke at Norge skal delta i denne krigsforberedende
øvelsen! Tvert imot: vi ønsker slutt på krigsforberedelser- og slutt på
NATO! Bare da er det håp om fred.

Kontakt leder i Stopp NATO Steinar Eraker på tlf. 405 20 486

Derfor sier vi
STOPP NATO!
antikrig.org
facebook.com/stoppnato

