Torgmøte i Tordenskjoldparken, demonstrasjonstog og folkemøte.

Lørdag den 20. Oktober kl 13.00.

Protestèr mot militærøvelsen Trident Juncture!

Møte i Folkets hus:
- Hva er årsak til og drivkraft bak opprustning og krigstrusler?
-Tanker om arbeidet videre.
-Hvordan bygge en opinion for fred og avspenning?
Debatt. Kultur.

Trøndelag er tildelt en nøkkelrolle i USA- og NATO-opprustninga i Europa:





Paroler

Lagring av store mengder våpen og militært materiell i fjellhallene
Stasjonering av 52 F-35 kampfly på Ørland.
Hovedbase for stadig fler amerikanske marinesoldater på Værnes.
Utpekt til å la 40 000 soldater fra 30 land, 70 krigsskip, 140 fly og et
stort antall militære kjøretøy øve krig i Midt-Norge.

Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
Forby atomvåpen nå!
Stopp militariseringa av Trøndelag!
Nei til krigshissing og aggresjon!

Hvorfor her: Kaptein Alexandra B. Anderson i US Marines uttalte til Marine
Corps Gazette (US Marines eget magasin):

«Norge blir slagmarka i en potensiell konflikt med Russland.»

Inviterte:
LO

SV

AP

Rødt

NKP

NTA

Stopp Nato

Alle imperier ønsker å unngå at eget land blir slagmark.
Da passer det å legge til rette for at kriger føres i klientstater – som Norge –
og da må de også øve krig her.

Men nå må det være nok!
Vi kan ikke lenger godta at majoriteten av norske politikere setter USA og
NATO sine ønsker og interesser, foran vårt behov for fred og avspenning.

Arrangør: Arbeidsgruppen mot Natoøvelsen Trident Juncture.
Mer info på facebooksidene til: «IngenAmerikanskBase», «Stopp Nato»,
«Aksjon mot Nato-øvelsen Trident Juncture»
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