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Gemensamma krigsövningar med
USA/NATO ökar i både norra och
södra Sverige.
I Norrbotten pågår nära nog varje år stridsövningar med plan från NATO-länder där USAs
kärnvapenkapabla stridsflyg F-15 Eagle och F-16
ingår. Det gäller t ex den senaste Cold Responseövningen med 16 500 soldater i Norrbotten och
Nordic Air Meet med 65 stridsplan i Norrbotten
och Västerbotten.
I höst ska övningen Northern Coasts med
omkring 40 fartyg, 25 flygplan och helikoptrar
och 500 markstridssoldater gå av stapeln i södra
Sverige och delar av Östersjön.
I Göteborgs södra skärgård vill militären utöka
skjutövningarna. 1,3 miljoner skott, istället för
nuvarande 100 000, ska avlossas, vilket innebär

två ton bly och ett ton koppar bland fiskar och
skärgårdsbor. I stället för övningar 25 dagar per
år vill militären öva 115 dagar. Även här planerar
militären för samövning med NATO.
SKV kräver
• Stoppa den utökade militära verksamheten både
i södra och norra Sverige!
• Delta ej i provokativa krigsövningar i de nordliga områdena!
• Avsluta det nära samarbetet med USA/NATO,
som är världens största kärnvapenmakt!
• Sverige bör lämna Partnerskap för Fred som är
en förstuga till NATO!
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