
Stopp militær aggresjon  
og opprustning! 

Demonstrasjon 4. april kl. 1700 
på Eidsvolds plass i anledning NATOs 70-årsdag. 

En rekke fredsorganisasjoner samt LO Oslo er arrangør.
Organisasjonene har samlet seg om disse fem parolene:

 ■ StanS ny kald krig- forby atomvåpen- støtt FNs atomvåpenforbud
 ■ Ingen nye atomvåpen i Europa
 ■ Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid
 ■ Ingen militære oppdrag i strid med folkeretten og uten FN-mandat
 ■ neI til krigsindustri, militær aggresjon og miljøødeleggelser.

Debattmøte 4. april kl. 1900
Nei til krig – Nei til NATO
Hvordan føre NATO-motstand i dag?

Stopp NATO innbyr til diskusjon i etterkant av demonstrasjonen
kl. 19:00 i Amalie Skram på Litteraturhuset.

Det er på høy tid å knytte kamp for fred og kamp mot atomvåpen med 
kamp mot NATO. Norge er gjennom sitt NATO-medlemskap en aktiv 
støttespiller for bruk av atomvåpen. Stopp NATO arbeider mot NATO 
og for norsk utmeldelse av organisasjonen.

Innledere og diskusjon. Gratis inngang.
Arr. Stopp NATO  kontakt@stoppnato.no

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


