Stopp opprustningen i Norden!
Hele Norden blir nå rustet opp under NATOs ledelse, og faren
for krig øker.

Det planlegges protestdemonstrasjoner i flere byer.
• Trondheim 20. oktober kl.13 i Tordenskioldparken
• Oslo og Bergen følger opp med demonstrasjon 27. oktober.

På NATOs forsvarsministermøte i november 2017 ble det tatt beslutninger
som er en alvorlig trussel mot freden. Blant annet opprettelsen av to nye
kommandosentre.
Et atlantisk senter. Hensikten er at NATO skal få kontroll over
Atlanterhavet og Arktis. I Norge er det opprettet baser for US Marines, og
Rygge flyplass ved Moss blir rusta opp til å bli base for NATOs luftvåpen
i tilfelle konflikt. I juni ble antallet amerikanske soldater på Værnes økt til
650. Den amerikanske treningsvirksomheten i Norge er underlagt ledelsen
for rotasjonsstyrken ved Svartehavet i Romania, hvor marinekorpsets
hovedbase for øvingsvirksomhet i Europa ligger.
På Island ble Keflavik militærbase for USA fra 2016.
Et logistikk senter skal sikre at NATO kan flytte sine styrker rundt
om i Europa. Nå blir også infrastrukturen betrakta som militært og
krigsforberedende område.
I samarbeid med EU skal transportnett, energinett, kommunikasjonsnett og
lovgiving tilpasses en krigssituasjon. Amerikanske soldater på Arlanda er et
varsel om denne utviklingen.
I Norge er det forhåndslagret store mengder militært utstyr for
amerikanerne. Dette utstyret ligger i fjellhaller i Trøndelag og ved fem
flyplasser, Andøya, Sola, Bodø, Evenes og Bardufoss.
I tillegg er det etablert faste treningsområder for britiske soldater.
Norge skal i 2018 være vertsland for en stor militærøvelse i regi av NATO,
Trident Juncture 18. Det skal delta 40.000 soldater fra 30 land, 150 kampfly
og 70 marinefartøy.
Øvelsen vil også omfatte Sverige, Finland, Island og Østersjøen.
Scenariet er at Norden blir angrepet av Russland. Vi skaper ikke fred
ved å ruste opp. Store krigsøvelser nær grensa til Russland øker
spenningsnivået.

Hvem er vi?
«Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture» i Oslo består av flere fredsorganisasjoner og noen enkeltpersoner. Vi tar sikte på å synliggjøre folkelig
motstand mot opprustning og krigsforberedelser!
Se Facebooksiden for mer informasjon, og oppdatering om aktiviteter landet rundt.
Vil du aktivisere deg mot denne øvelsen, bli med på løpeseddelaksjoner eller
andre ting. Kontakt aksjonen lokalt der du bor:
Kontaktperson:
E-post: 			

@

Mesteparten av teksten på denne løpeseddelen er utdrag fra en fellesuttalelse
underskrevet av 30 nordiske fredsorganisasjoner.

