70 år med NATO – ingenting å feire!
NATO har aldri vært en forsvarsallianse.
NATO har fra starten av vært et våpen for USA til å dominere verden, skapt for
å forsvare USAs økonomiske, politiske og territorielle interesser.
De har gjemt seg bak fyndord som frihet og demokrati, men har samtidig åpnet
døren for fascistiske regimer. Tidligere diktaturstater som Portugal, Hellas og
Tyrkia er eksempler.
NATO klarer å inkorporere ikke-medlemsland i sine aktiviteter. Dette ser vi
blant annet i Sverige, der det stadig arrangeres militærøvelser med NATOmedvirkning. I 2017 ble det arrangert en stor øvelse ved navn Aurora 17. Neste
år arrangeres Aurora 20, som bli enda mer omfattende.
Når verdensrommet nå offisielt er blitt et nytt satsingsområde for NATO, blir
det enda flere utgifter til militæret. Dessuten vil norske radarstasjoner i enda
større grad bli brukt til NATO-formål.
«Vi har ingen planer om å plassere våpen i verdensrommet,» sier NATOs
generalsekretær Jens Stoltenberg. Men i morgen sier han kanskje noe annet.
Hvem kan stole på dette?
Så lenge Norge er med i NATO vil vi ikke ha selvbestemmelsesrett. Både
utenriks- og forsvarspolitikken vi være underlagt USAs interesser. Norges
deltakelse i USA og NATO sine krigseventyr i Afghanistan, Libya og Syria er en
konsekvens av dette. Vi vil være bastet og bundet til en løpsk panservogn med
amerikanske flagg.
I desember samles representanter for NATOs medlemsland til toppmøte i
London. Det er et splittet NATO som samles – Frankrikes president Emmanuel
Macron har kalt NATO for «en hjernedød allianse». Et egenrådig Tyrkia skaper
intern strid. Stoltenberg svarer med fraser om «økt samhold». Vårt svar er:

70 år er mer enn nok!
Norge ut av NATO!
NATO ut av verden!

Organisasjonen «Stopp NATO» bygger på disse
fredspolitiske hovedprinsippene:








Vi tar avstand fra imperialistisk maktutøvelse og kriger, og støtter folks kamp for
frihet og rettferdighet
Vi er i mot og vil ikke delta i imperialistisk maktpolitisk og militær rivalisering som
fører til økt krigsfare og opprustning
Vi er i mot at Norge skal delta i allianser som kan dra oss inn i krigseventyr og
stormakters skuddlinje
Deltakelse i NATO undergraver demokratiet og åpner for masseovervåkning og
meningsensur
Norges trygghet må baseres på frihet, selvstendighet og uavhengighet
Atomvåpen er meningsløst. Norge må trosse NATO og undertegne FNs
atomvåpenforbud
Vi støtter en bred fredsbevegelse i allianse med sosiale bevegelser,
miljøbevegelser og antirasistiske bevegelser

Vil du bli medlem hos oss?
Du blir medlem i Stopp NATO ved å sende oss epost til kontakt@stoppnato.no og
betale medlemskontingent til konto 1503.80.95991 (husk å skrive
«medlemskontingent» og navn og adresse). Du kan også bruke Vipps 56115.
Medlemskapet koster kr. 250,- pr. år for folk over 26 år med inntekt. Folk under
26 år, studenter og ubemidlede betaler kr. 50,- pr. år.

Mer informasjon på Facebook «Stopp NATO» og nettsiden stoppnato.no

