STOPPA NATO-ÖVNINGEN
Den 8-16 juni står Sverige och F 21 som värd för en stor militär övning, "Loyal Arrow". Den
leds och planeras av NATO med USA i spetsen. Amerikanskt och brittiskt flyg medverkar
liksom svenska, sammantaget 60 flygplan och 1000 man. F 21 i Luleå är huvudbas. Dessutom
ska ett brittiskt hangarfartyg, som för övrigt deltog i det folkrättsvidriga anfallet på Irak 2003,
med 1000 man delta med stationering i Bottenviken utanför Luleå. Målet med övningen är att
öva NATO:s snabbinsatsstyrka, NATO Response Force, som den svenska regeringen och de
ledande militärerna vill vara en del av.
NATO är en offensiv militärallians. Den är den största kärnvapenaktören i världen med
närmare 700 stridsspetsar i Europa och 7600 i USA. NATO är USA:s förlängda arm i världen
med uppgift att säkra USA:s kontroll av världens råvaror och marknader. Den används för att
komma åt de länder och folk som hotar den USA-ledda ekonomiska och militära
världsordningen. Som t.ex. bombningarna av Jugoslavien 1999 och som ockupationen av
Afghanistan eller det intima stödet till Israel. Även svensk trupp ställer upp under och med
NATO-emblem för att hjälpa USA . I Afghanistan har USA problem och vill ha mer hjälp
från Europa
Vi måste protestera på alla sätt mot detta stöd till USA:s krigspolitik, där mänskliga
rättigheter kränks och civila dödas i dagliga bombningar. Det tycks nu vara bara en tidsfråga
innan Sverige öppet ansluts till NATO om de styrande får fortsätta sin landsförrädiska
undfallenhet för och inbjudningar till organisationen
Vi måste befria oss från supermakten USA:s makt över vårt land. För vårt nationella
oberoendes skull säger vi: NATO UT UR SVERIGE. Vi kan inte stillatigande acceptera att
Norrbotten används som övningsområde för NATO. Norrbotten får inte vara någon lekstuga
för pakter som sätter nävrätt före folkrätt och som tiger om sina kärnvapen på flyg och fartyg.
Ej heller kan NATO-övningar i Norrbotten försvaras av krämaraktiga kommersiella skäl.
Den svenska regeringen avskaffar värnplikten och vill ha en legoknektsarmé. Även detta är ett
led i NATO-anpassningen. Vi säger istället: JA TILL ETT ALLIANSFRITT
FOLKFÖRSVAR. Vårt land ska aldrig kunna ockuperas. Det förutsätter svenska folkets
utbildning till att försvara sig mot ALLA stormakter.
Vi kräver STOPP FÖR NATO-ÖVNINGEN i Luleå med omnejd och att Sverige istället
arbetar för en aktiv fredspolitik och solidaritet med världens kämpande folk.
Nätverket NATO ut ur Sverige
Kontakt: jan.englund@lulebo.riksnet.se

