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Ett 60-tal stridsflyg kommer att delta däribland USAs
stridsflygplan F15 och F16, som kan bära kärnvapen. Dessutom ska ett brittiskt hangarfartyg delta i
övningen ”Loyal Arrow”.
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I flera opinionsmätningar har svenska folket uttryckt
sin ovilja mot att gå med i kärnvapenalliansen NATO.
När regeringen tog beslutet om NATO-krigsövningen
informerades varken riksdag eller försvarsutskott.
Utan diskussion kan världens största militärallians
genomföra aggressiva krigsövningar på svenskt territorium. Utan debatt och insyn dras Sverige allt längre
in i ett samarbete med NATO.
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• fred och fredlig konfliktlösning och motverkar alla former av våld, förtryck, krig och krigshandlingar.
• alla människors lika värde och motverkar kommersiell
exploatering som trafficking och slavarbete.
• ett resursbevarande samhälle, baserat på människors
grundläggande behov och sambanden i naturen.
• solidaritet mellan folkgrupper, regioner och nationer.
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