Slutt opp om antikrigsmarsjen i Oslo 27. oktober
I oktober-november skal ca. 45.000 soldater 10.000 kjøretøy, 130 luftfartøy og 70 sjøfartøy
fra 30 land deltar i en av de største militærøvelsene på norsk jord. Øvelsen skjer i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark, i tillegg til de ikke-allierte landene Sverige
og Finland. Øvelsen er ledd i en militæropprustning i en tid hvor det trengs avspenning og
en aktiv fredsbevegelse.
Hovedparoler er:

Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
Øvelsen øker spenningsnivået!
Norge skal ikke være en krigsskueplass!
Nei til utenlandske tropper og baser i Norge!
Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!
Disse har tilsluttet seg (pr. primo september): LO i Oslo, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
(IKFF), Stopp Nato, Norge ut av Nato, Bestemødre for fred, Norge for Fred, NKP, Ungkommunistene, Rødt, Rødt Oslo, KPml, Oslo SV, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Norges fredslag,
Kvekersamfunnet, Heismontørenes fagforening, Oslo Juvente

Det vil være demonstrasjoner i flere byer. I Trondheim er det en nasjonal demonstrasjon den 20. oktober. kl. 13 med oppmøte i Tordenskioldsparken.

Følg med på facebook-gruppen: «Aksjon mot Nato-øvelsen Trident Juncture»

Aksjoner mot Trident Juncture koster penger. Støtt økonomisk!
Vipps: 56115 – merk med «TJ-Oslo» Nei til rustningskappløp og økt militarisering

Nei til rustingskappløp og økt militarisering!
Vi skaper ikke fred ved å ruste opp. Store krigsøvelser nær grensa til Russland øker spenningsnivået. Øvelsen Trident Juncture inviterer til russiske
mottiltak. Stadig opprustning, både konvensjonell og kjernefysisk, viser at
vi allerede befinner oss i et nytt rustningskappløp.
Dialog og samarbeid er veien å gå for å løse uenigheter og konflikter. Det
trengs nedrustning og avspenning!

Atomvåpen er meningsløst!
De store atomvåpenstatene har varslet at de vil modernisere sine
atomvåpen. Moderniseringene tar sikte på å utvikle mer presise, raske og
langtrekkende atomvåpen også med såkalte taktiske offensive muligheter.
Militærøvelsen Trident Juncture er basert på premisser med et
atomvåpenarsenal.
Atomvåpen skaper ikke bare falsk trygghet. Enhver bruk av atomvåpen vil
være katastrofal for menneskeheten og for naturen. Fred må skapes gjennom solidaritet –
ikke med atomvåpen!
Norge må støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud
mot atomvåpen.

Opprustningen ødelegger miljøet!
Opprustningen og militære aktiviteter tilfører økosystemet skrap, tungmetaller, kjemiske gifter og ulike partikler som forurenser, luft, jord og vann
på lang sikt.
Forsvaret selv varsler om omfattende skader etter storøvelsen Trident
Juncture. Miljøavdelingen i forsvaret peker på: Dyrket mark, skog, utmark,
husdyr (høner som dør av vibrasjoner eller dyr som blir stresset av støy),
idrettsanlegg, veier, kraft- og teleinstallasjoner og skader i transportsektoren.
Militære aktiviteter er en av de største miljøforurenserne. Våpen og våpenbruk ødelegger
miljø og natur på store deler av kloden på kort og lang sikt.

Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
Møt opp på demonstrasjonen i Oslo 27. oktober og i Trondheim 20. oktober!

