
Stopp NATO!
4. april er det 70 år siden stiftelsen av NATO.

NATO har gjentatte ganger begått krigshandlinger og 
overgrep – noen eksempler er Bosnia og Herzegovina, 
Kosova, Serbia, Afghanistan og Libya. 

Død, drap, lemlester, voldtekter og ødeleggelser av 
hele samfunn har vært resultatet. Det er absolutt ingen 
organisasjon for fred! 

Den siste tiden har vi sett et stadig mer aggressivt 
NATO både i form av øvelser opp mot Russlands 
grenser, innlemmelse av stadig flere av Russlands 
nabostater under NATO-paraplyen, og ikke minst 
retorisk. 

Dette øker spenningsnivået i forhold til Russland 
og øker faren for krig. Amerikansk og norsk 
militærindustri tjener godt på en mest mulig tilspisset 
situasjon. Det er penger i krig!

NATO har et omfattende nett av baser rundt om i 
verden. Norge er ikke lenger noe unntak – og den 
norske basepolitikken som det har vært stor politisk 
enighet om i etterkrigstiden, er satt til side. Norge 
er mer innlemmet i NATOs militære strategi enn 
noensinne.

NATO er en trussel mot verden!

Hold deg informert: Følg Stopp NATO på facebook
Bli medlem – aktiviser deg: stoppnato.no

stoppnato.nostoppnato.no

Litteraturhuset 4. april kl. 19:00 
Åpent møte om militær spenning i Nord-

områdene og NATO 

Stopp NATO innbyr til diskusjon i etterkant av demonstrasjonen  
4. april kl. 17:00 på Eidsvolds plass i anledning NATOs 70-årsdag.

Del I: Atomopprustning i Nordområdene og Norge
– ved journalist Bård Wormdal

Bård Wormdal har i lang tid undersøkt og reist spørsmål om hva 
de hemmelige tjenestene i Øst-Finnmark egentlig sysler med. 
Han har også stilt spørsmål om internasjonal krigsbruk av ver-
densrommet, og hvordan Norge er involvert.

Del II: Nei til krig - Nei til Nato

Seher Aydar (nestleder i Rødts stortingsgruppe) 

Petter Eide (medlem SVs stortingsgruppe, bildet i midten)  

Kristine Mollø-Christensen fra Stopp Nato (bildet nederst)

innleder til debatt.

I forbindelse med at Nato i ble opprettet for 70 år siden, er det en 
internasjonal kampanje med slagordet «No to War – No to Nato».  I 
Norge er det en forsvarspolitisk debatt som i svært liten grad stiller 
seg kritisk til Nato-medlemskap.

Hva skal til for å bygge en folkebevegelse mot krig? Er det viktig 
å knytte kamp for fred og kamp mot atomvåpen med kamp mot 
NATO? Hvordan gjøre det?

Gratis inngang. Arr.: Stopp NATO  kontakt@stoppnato.no


