UPPROP FÖR INTERNATIONELL GEMENSAM AKTION MOT NATO:s
60-ÅRSDAGSFIRANDE I MAJ 2009.
(övers. från eng.Agneta Norberg)

Vi, deltagare från 10 länder, har träffats på en internationell Afghanistan-kongress i
Hannover, Tyskland, för att diskutera NATO:s 60 årsfirande i maj 2009, som kommer att
uppmärksammas med ett officiellt möte i Strasbourg och Kiehl, maj 2009.
Vi fattade följande beslut när det gäller gemensamma protester:
60 år med NATO är nog. NATO är den drivande kraften bakom globalt krig. NATO står för
robotförsvarssystemet, NATO står för militärbaser runt om i världen, NATO står för
kärnvapen och militära utgifter, NATO konkurrerar med FN och folkrätten.
NATO är mer och mer sammanflätad med det europeiska säkerhets- och försvarssystemet.
NATO pressas hårt i Afghanistan och är inte så mäktigt som man kan tro.
Vi uppmanar nationella och internationella fredsrörelser att diskutera aktiviteter inför 60årsfirandet, att planera för en enorm gemensam aktion. Vi bör sprida denna information för att
få med flera i en bred koalition inför firandet. Vi uppmuntrar särskilt rörelser i öst, på Balkan
och andra regioner att delta och under ett gemensamt paraply skapa alternativa toppmöten,
festivaler, läger och liknande. Vi behöver en demokratisk förberedelseprocess.
Vi vill bygga en bred internationell koalition som inkluderar olika sociala rörelser,
miljörörelser från hela världen för att visa våra skilda motiv att vara emot NATO. Vi fortsätter
vår diskussion vid olika tillfällen.
Till att börja med vid det stora mötet i Belgien den 21 juni och senare vid ett möte i Paris och
vid European Social Forum i Malmö för att få med fler människor och fler organisationer
engagerade i denna aktion.
Vi inleder en diskussion för en internationell aktionskonferens hösten 2008. Vi inbjuder olika
fredsorganisationer att delta i en sådan konferens som kommer att hållas i Frankrike eller
Tyskland i oktober.
För att förbereda denna konferens och ta nästa steg har vi satt upp en liten, öppen
förberedelsekommitté som inkluderar:
Arielle Denis (Movement de la Paix Frankrike)
Reiner Braun (IALANA)
Chris Nineham (Stop the War Coalition,UK)
Tobias Pflyger (MEP,Tyskland),
Tomas Magnusson (International Peace Bureau, Sweden)
Sotiris Kontogiannis (Stop the War Coalition, Greece)
Elaheh Rostami Povey (Stop the War Coalition, UK/Iran)
Peter Strutynski (Bundesausschuss, Friedensratschlag, Tyskland)
Hannover/Berlin 080609
För ytterligare upplysningar kontakta Arielle Denis
arielle.denis@mvtpaix.org

