Grønland – Sverige – Norge –
Island – Danmark
PROGRAM KL. 13 – 20
Folkestedet Carl Blochs Gade 28 i Aarhus
Aaja Chemnitz Larsen, fra Inuit Ataqatigiit (Grønland)
Grønland har en uhyre vigtig strategisk placering med Thule basen, hvor
amerikanske radar-systemer er placeret. Thule basen er udset til at have en
vigtig rolle i USA’s missilskjold, som Danmark har tilsluttet sig.
Staffan Ekbom fra Nej til NATO (Sverige)
Regeringen m.fl. ønsker en aftale med NATO, der åbner op for baser,
tropper og atomvåben på svensk jord. Sverige deltager allerede i de USAledte krige. Fredskræfter i Sverige arbejder for at holde Sverige ude af
NATO. Hør om bevægelsen for fat astholde svensk alliancefrihed.
Henrik Hjelle fra Stopp NATO (Norge)
Norge er i de seneste år kommet helt frem i front i NATO og har sat
turbo på oprustningen, bl.a. med køb af 52 nye krigsfly til et beløb af ca
70 milliarder, radaraflytning og krigsdeltagelse i Afghanistan og Libyen.
Tidligere statsminister Jens Soltenberg er nu chef for NATO. Et tegn på
Nordens store betydning i NATOs strategi.
Vésteinn Valgardsson fra fredsorganisationen SHA (Island)
Island er medlem af NATO og er med i et tæt militært samarbejde med
Norge, Sverige, Finland og Danmark om ’afskrækkelse’ mod Rusland.
Hør om den islandske fredsbevægelse.
Klaus Riis, Stop terrorkrigen (Danmark)
Norden og Balticum bygges op som NATO’s nordflanke, direkte rettet mod
Rusland. Hvordan opruster Danmark, og hvad er vores rolle som aggressiv
krigsdeltager. Hvor sætter vi ind som fredsbevægelse.
Der bliver masser af tid til debat
Musikindslag - café – pause
Alle er velkomne!
Se midtersider nedenfor
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Arr: Århus mod Krig og Terror

OPRUSTNING OG KRIGSTROMMER
- hvem truer freden?
DEBAT MED FREDSFOLK FRA ISLAND, NORGE, SVERIGE, GRØNLAND OG
DANMARK – OM OPRUSTNING, KRIGSFARE OG FREDSKAMP I NORDEN
Krig dræber, skaber kaos og ødelægger livsbetingelser - krig skaber flygtninge
i milliontal.
De nordiske lande er aktive deltagere i krige, der føres langt fra vores egne
grænser, og NATO ruster Norden til tænderne til fortsat krig, til nye krige og til
aggression og pres mod Rusland. Norden er udset til at være en vigtig brik,
der bygges op som NATOs 'nordflanke'.

NATO presser på for at trække de neutrale lande Sverige og Finland ind under
alliancen, og de nordiske lande er hver på deres måde stærkt involveret i
krige og borgerkrige i Mellemøsten og Ukraine. Vores politikere tilslutter os
nye våbensystemer, stiller krav over Arktis og køber nyt militært isenkram i
stor stil. Køb af nye krigsfly til milliarder er sat på dagsordenen.
På årets fredsfestival får vi besøg af vidende oplægsholdere fra Grønland,
Sverige, Norge, Island og Danmark og vi vil få fremlagt facts om den konkrete
udvikling i de nordiske lande og analyser af helheden. Og der bliver plads til
masser af god debat.

Vi vi acceptere denne rolle?
Kom og hør hvad der sker i de andre nordiske lande og lad os udveksle
erfaringer.
På årets fredsfestival vil vi gå tættere på forholdene i de nordiske lande, og
undersøge, hvordan der oprustes under NATO. Og vi vil diskutere, hvad vi
stiller op imod disse stærke kræfter – hvad kan befolkningerne gøre for at
stoppe krigene? Hvordan arbejder fredsbevægelserne i de forskellige lande?
Rusland bliver sat op som den alt overskyggende aggressive trussel og det
bliver gjort til en selvfølge, at vi skal gå til 'forsvar'. Men det er angrebsvåben
der købes ind og aggression vi ser fra Vestens side og en uendelig række af
krige for omfordeling af verdens ressourcer. Vi er langt inde i en ny kold krig,
hvor scenen sættes for storkrig – som også vores lande kan blive en del af.
Nye krigsfly, nye overvågningssystemer og nye 'smarte' kernevåben hører til
dagens uorden.
Ser man på verdenskortet er det NATO, der har indlemmet en lang række nye
medlemstater siden murens fald – og presser på for at indsluse endnu flere.
Langs grænsen mod øst opmarcherer NATO tropper og våben og holder
jævnligt store krigsøvelser, mens fjendebilleder spredes overalt.

Hvem og hvad truer freden? Hvad betyder medlemskabet af NATO-alliancen
konkret? Hvad er alternativet? Kan vi frigøre os fra krigsalliancen og få en
helt ny udenrigspolitik som reelt neutrale og alliancefri lande?
Lige nu er USA og dets allierede tæt på en udvidet krig i Syrien. Situationen
med ISIS bruges som påskud for måske at gå fra borgerkrig til åben krig mod
Syriens regering. Men resultatet vil blot være endnu flere ødelæggelser, drab
på civile og nye flygtningestrømme.
Vi må ikke passivt finde os i den rolle NATO har udset Norden til at spille.

