Möte om Aurora 17 i Göteborg 11 september 2016 kl 10.00
1 Presentation av oss alla och mötesformalia
Vi var närmare 20 personer på mötet, aktiva i olika organisationer, föreningar, partier och
nätverk.
Vi avslutar mötet kl.12. De punkter som lämnats tomma i detta protokoll tas med till nästa
möte.
Kristina håller i mötet
Hanns skriver
En lista går runt för alla att skriva sin mailadress
Vi lägger till punkten om partipolitik i dagordningen
2 Vad vet vi om aurora?
Pelle har begärt ut allt som handlar om Aurora 17 från försvarsmakten. Denna information är
inte fastställd eftersom övningen fortfarande planeras. Alla länder har inte tackat ja och
detaljerna kring scenariot inte tydliga. Men för den som vill läsa mer har Pelle dokumenten/de
kan begäras ut. Informationen vi har nu är ifrån försvarsmakten, korrespondens mellan olika
myndigheter är inte beställd.
Här en sammanfattning i punktform från det som sades på mötet.
Både information och frågor:
 Övningen pågår 11 september-29september 2017, övningen är indelad i tre skeden.
 Den största övningen på över 20 år
 Alla nordiska länder deltar
 Alla Östersjöländer
 Usa och Nato/ Usa är med för att öva värdlandsstöd
 Värdlandsstödet ska mottas i Göteborg
 Övningen är planerad innan beslutet om värdlandsavtalet gick igenom.
 Kostnader för sverige en halv miljard
 Ca 16500 svenska militärer
 Hur stor del är hemvärnet?
 Hur deltar myndigheter?
 Scenariot: ett land A har militärt tagit över ett land B. Detta fiktiva land A verkar vara
Ryssland. (Fick inte med alla detaljer om detta men det finns ju en grupp som ska
arbeta mer med information om övningen)
 Artikel ur försvarets personaltidning handlar om Aurora 17
 Hur har beslutsprocessen varit? Begära ut från försvarsutskottet?
(Från forsvarsmakten.se ” Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till
sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att
vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det
nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande
förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övningsoch skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt att informeras.”)
3 Gemensam kampanj?
a) Gemensamt ställningstagande
Efter en lång diskussion kom vi fram till ramarna (se nedan) för ett gemensamt
ställningstagande. Med inspiration av stoppa-ACE kampanjen (med hemsida, flygblad,
flygbladsutdelning, debattartiklar, demonstrationer samt annat påverkansarbete) började vår
diskussion. Här kommer i punktform några inlägg i debatten:













Fokusera på förändringen. Jobba för fred bort från militära lösningar
Hur formulerar vi oss så att så många av oss kan ställa oss bakom eftersom vi är en
grupp med olika ideologiska utgångspunkter. Tex för och emot satsningar på svensk
militär.
Hur tänker vi kring att stoppa-ACE inte lyckades? Hur gör vi vårt motstånd mer
effektivt? Vilka metoder använder vi?
Även viktigt att uppmärksamma miljöproblemen, naturresurstillgångar med mera.
Ett förslag att ha ett gemensamt flygblad samt möjlighet för organisationer att sprida
sitt eget material.
Viktigt att kampanjen även blir ett ställningstagande mot den ökade militariseringen.
Flera på mötet vill att en kampanj mot Aurora ska ingå under Nej till Nato-kampanjen
Flera på mötet uttryckte att Aurora-övningen är en specifikkampanj och därför bra att
ha en självständig grupp/plattform.
Viktigt att vi har mångfald i gruppen.
Konkreta paroller kan göra att fler ställer sig bakom
Formulera våra paroller så att flera olika aspekter kan ingå men också på ett sätt så att
försvarsmakten inte kan använda våra ord emot oss.

- Vad ska kampanjen heta?
Beslut: Stoppa Krigsövningen Aurora
Förslag: stoppa aurora/stoppa aurora 17/Stoppa Krigsövningen Aurora/vad är aurora 17
- Hur ska kampanjen organiseras?
Beslut: Tidsbegränsad självständig kampanj som olika organisationer och föreningar
kan ställa sig bakom.
-

Vad ska vara kampanjens paroller?

Belut:

- För att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato.
- För att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön
- För att freden bevaras genom diplomati och samtal (och här kan tilläggas en eller två
andra viktiga metoder för fredsskapande och fredsbevarande)
Förslag:
Nej till nato/För alliansfrihet/riv upp värdlandsavtalet/Uppmärksamma försämring av
säkerhetsläget/Mot den ökade militariseringen/Inget svenskt närmande till nato /Vi vill inte ha
nato trupper i sverige/Inga kärnvapen/Viktigt att också nämna vad det kostar samt
miljöfrågor/För att vi vill ha alliansfrihet/För att vi vill satsa på diplomati och samtal/För att vi
är emot nato/För att stoppa militariseringen/För att det inte finns några militära lösningar på
konflikten/För att den bidrar till osäkerhet och krig
Arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Sammanställa information om övningen – för media och oss själva
Kristina - kristina.alexandra.johansson@gmail.com
Maja - backlund_maja@hotmail.com
Pelle - pelle.sunvisson@gmail.com

Arbetsgrupp: Utveckla vårt gemensamma ställningstagande – tre punkter – samt längre texter

till hemsida och flygblad. Även om korta konkreta punkter viktigt att ha med i de längre
texterna om hur det kopplas till gas olja tillgångar nato kärnvapen maktfördelning
militariseringens effekter i världen med mera. Arbetsgruppen som arbetar vidare med att
formulera punkterna ska tänka på enkelt och tydligt språk.
Inger - inger.k.gustavsson@gmail.com
Karin - karin.utas.carlsson@telia.com
Marcus - marcuslagerup@gmail.com
Pelle - pelle.sunvisson@gmail.com
b) Gemensamt flygblad
c) Gemensamma aktiviteter
flygblad
namninsamling
debattartikel
webbsida
facebook
d) Civil olydnad inom kampanjen

e) Hur förhåller vi oss till partipolitik
Kan politiska partier stå bakom kampanjen?
Gallup:
Förslag: En kampanj där vi inte går ut med vilka som står bakom/ 2 röster
Förslag: En kampanj där det syns vilka som står bakom men inte partier/ 9 röster
Förslag: En kampanj där det syns vilka vi är organisationer, föreningar, lokala partier/ 3 röster
Beslut: Stoppa Krigsövningen Aurora är en kampanj där det syns vilka som står bakom men
partier kan inte ställa sig bakom även om alla personer är välkomna att engagera sig.
f) Plats för aktiviteter? Göteborg, Stockholm, Gotland
g) Målgrupp för kampanjen

4. Nästa möte
9 oktober 10.00, återkommer med exakt lokal

