STOPPA UPPRUSTNINGEN I NORDEN
Fred skapas med fredliga medel
Den 11 och 12 juli arrangerar Nato i Bryssel sitt toppmöte. Vi ser hur militären samordnar sin
verksamhet, organiserar, utvecklar och övar med udden riktad mot fienden. Enorma resurser
tas från det som skulle kunna användas för att ge människor ett bättre liv.
Vi i fredsrörelsen ser hur faran för krig ökar när man rustar och fiender pekas ut. Vi behöver
lära av militären och samarbeta, samordna, informera och utveckla våra metoder så att
människor blir varse vad som håller på att ske – och vad som kan och måste göras för att
förebygga krig och skapa gemensam mänsklig säkerhet. Därför har vi satt samman ett
dokument som beskriver viktiga händelser i de fyra nordiska länderna Norge, Danmark
Sverige och Finland. Initiativet togs i samband med den stora Auroraövningen i september
förra året.
Vi uppmanar våra regeringar, parlamentariker och media att verka för fredlig
konflikthantering. Uttalandet, underskrivet av en rad fredsorganisationer i Norden, finns i sin
helhet publicerat på webbsidor t ex www.laraforfred.se och www.fredsam.se
Utvidgningen av Natos verksamhet har de senaste åren skjutit fart både åt norr och öster och
ligger helt när ryska gränser. Det är en utveckling som ökar spänningen och faran för krig
med Ryssland. Nato-ländernas militärutgifter är mer än 10 gånger så stora som Rysslands.
Kärnvapen moderniseras på bägge sidor. Tröskeln för kärnvapenkrig sänks. Risken ökar.
Det etableras fasta militärbaser i Norden. Genom värdlandsavtalen dras Sverige och
Finland in i detta. Är det konstigt om Ryssland känner sig hotat? Rädsla lägger grund förr
ännu mer rustningar.
USA:s och Nato:s raketförsvar integreras i Nordens militärapparat. Den nya radarn
Globus 3 vid Vardø i Finnmark kommer att ge Norden en ledande roll. De avtal som ingicks i
november 2017 innebär att information från Finland och Sverige blir tillgängliga för Nato.
Östersjön militariseras. De västallierade genomför årligen store övningar i Östersjön. I
Danmark skall Nato-trupper samlas i händelse av krig mot Ryssland.
Stor militärövning i Norge i höst. I oktober 2018 ska Norge vara värdland för en stor
militärövning i Natos regi, Trident Juncture 18, som förutom Norge ska omfatta Sverige,
Finland, Island och Östersjön. 35 000 soldater från 30 länder, 150 stridsflygplan och 70 fartyg
ska delta. Scenariet är att Norden angrips från Ryssland. Demonstrationer kommer att
anordnas.
Ta tillvara kunskaper om konflikters orsaker, dynamik och hantering. Utrikes- och
säkerhetspolitiken domineras av makttänkande. Alla stater använder sig av hot, avskräckning
och olika typer av våld för att nå sina kortsiktiga mål. I slutändan kan det komma att leda till
total ödeläggelse i kärnvapenkrig. Det finns kunskaper som inte utnyttjas. Sådana ligger till
grund för FN-stadgan och diplomatisk medling. Skapa fred med fredliga medel! Låt oss
hjälpas åt!
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