STOP NATOś KRIGSØVELSER
Flyer uddeling og solidaritets-foto
Den 25. oktober ved fredstrappen
i krydset Superkilen og Stefansgade
www.tidtilfred.nu
Vi deler flyers ud og slutter af ved fredstrappen kl. 17.30, hvor vi tager et solidaritets-foto med os
og et "NATO ud fa Norden"-banner, vi kan dele på de norske sider der omhandler modstand
mod NATO-øvelsen Trident Juncture.
For at dele flyers ud, så find gerne en ven at gøre det med, da det er meget hyggeligere at gå sammen.
I starter hvor i er og går hen til fredstrappen mens i deler flyers ud.
Der er allerede nogen der går fra Frederiksberg Centret, Heimdalsgade og fra FredsVagten.
Vil du/i være med så send mail til tidtilfred@tidtilfred.nu, oplys hvor i starter og hvor i gerne vil afhente flyers
inden aktion (vælg mellem Fredsvagten / Frøken Øko, Heimdalsgade 6a Nørrebro /
Oktober bogbutik, Vesterfælledvej 1b Vesterbro)
Slut oktober/start november udspiller der sig endnu en enorm NATO-øvelse i Norden ”Trident Juncture”.
Denne gang foregår det i Norge, Sverige og Finland .
Ca. 45.000 soldater, 10.000 køretøjer, 150 luftfartøjer, 70 søfartøjer og 8 ubåde fra over 30 forskellige lande
deltager i en af de største militærøvelser på primært norsk jord. Også verdens største hangarskib kommer til at
deltage. kilde: https://www.nrk.no/trondelag/hangarskip-blir-med-i-megaovelse-i-norge-1.14241029
.
Lad os øve os på fred
Norden skal ikke være krigs-skueplads.
NATO skal ikke øge spændings-niveauet i verden.
Alle lande bør tilslutte sig FN's atomvåben-forbud.
Hjælp mennesker og miljø – stop krig
Nedrustning NU
Nedrustning er en af forudsætningerne for at skabe fred. Den øgede militarisering og de store krigsøvelser nær
Ruslands grænser er meningsløse i en tid hvor vi bør søge freden lande imellem.
Dialog, samarbejde og solidaritet er vejen frem til at løse konflikter.
Atomvåben – skræmmende virkelighed
Øvelsen Trident Juncture er baseret på et atomvåben-bærende militær.
De store atomvåben-lande er i gang med at modernisere deres atomvåben,
ligesom vi her i Danmark har indkøbt affyringsramper til vores fregatter
og ligesom de kampfly vi er i gang med at købe,
kan være atomvåben-bærende.
Enhver brug af atomvåben er katastrofal for menneskehed og natur.
Derfor bør alle lande støtte op om FN's forbud mod atomvåben
– OGSÅ DANMARK
Krig og militærøvelser ødelægger vores verden.
Udover alle de forfærdelige menneskelige tab der er ved krig, så
sætter krigen, militæret og militær-øvelser grimme og vidtrækkende
spor. Tungmetaller og kemiske gifte udledes til jorden, luften og
vandet, fødekæder står fuldstændig forsvarsløse overfor disse
udledninger. Alle militære aktiviteter bør stoppes øjeblikketligt,
hvis vi reelt set ønsker at gøre en positiv forskel, for en fremtid med
balance i naturen.
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