
mer information om Stoppa Aurora 

Under parollen Stoppa Aurora samlar sig 
fredsrörelsen till protest mot övningarna 

Helsingborg 
Lördagen den 9 september klockan 13:00
Plats: Gamla Tingshuset, Kaliforniegatan 3 (bakom biblioteket)

Talare blir miljöpartisten Per Gahrton och Karin Utas-Carlsson, forskare i 
konflikthantering och fredsaktivist. Musikern Julia Ljungström medverkar 
med sina Dylantolkningar.  
För mer information se: https://nejtillnatohelsingborg.wordpress.com/ 

Arrangörer: Föreningen Nej till Nato, Helsingborg, Kristna Fredsrörelsen, 
Läkare mot Kärnvapen och studieförbundet Sensus.

Stoppa Aurora
•	 Nej tillsvenskt Nato-medlemskap och värdlandsavtalet
•	 För ett kärnvapenfritt Sverige
•	 För ett alliansfritt Sverige
•	 Nej till Nato-baser och Nato-krigsövningar i Sverige

Under september månad 
kommer Sverige tillsam-
mans med USA/Nato 
genomföra den största 
krigsövningen sedan kalla 
kriget. Istället för att tala 
om fred med vår granne 
Ryssland och använda oss 
av diplomati för att lösa 
våra grannrelationer talar 
vi nu alltmer om krig. 
 



Aurora 17
Största krigsövningen sedan kalla kriget
Förutom nationella övningar med svenska förband ska i år fyra stora krigsövningar 
tillsammans med kärnvapenalliansen Nato äga rum i Sverige. Stora delar av landet 
förvandlas till en övningsplats för krig. 

Sammanlagt rör det sig om 20 000 soldater till en kostnad av 583 miljoner 
kronor. USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge deltar. Det kritise-
rade värdlandsavtalet är centralt och bland annat kommer ett amerikanskt strids-
förband att landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella 
garantier att USA inte medför kärnvapen.

22 maj-2 juni 
genomförs Arctic Challenge Exercise över 1/3 av norra Sverige med 100 
stridsflygplan, marktrupper och luftvärnsenheter från 12 länder.  

4–16 juni
Baltops är en övning över södra och mellersta Östersjön med 5000 deltagare 
från 14 länder. Ungefär 50 stridsflygplan och 50 krigsfartyg, ubåtar mm.

8–24 september
Northern Coast ska ske över södra och mellersta Östersjön med soldater och 
flygstridskrafter från 12 länder. Största delen av övningen kommer att hållas 
till sjöss men även på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

11–30 september
Aurora 17 är den största övningen i Sverige på över 20 år med 7 länder in-
blandade och över 19 000 personer på mark, hav och i luften. Övningen ska 
äga rum i Mälardalen-Stockholm, Göteborgs skärgård och på Gotland. 

Man kan undra över motiven till att vårt land deltar i och säljer ut sitt 
territorium till dessa provokativa och miljöförstörande övningar. Den ökande 
militariseringen av vårt land måste stoppas och resurserna användas till ak-
tivt fredsskapande åtgärder, och verka för att Sverige förblir verkligt militärt 
alliansfritt.

Stoppa krigsövningen Aurora 17
•	 för att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön
•	 för att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
•	 för att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal.  

Vi kräver att riksdagen skyndsamt stiftar en lag mot att 
kärnvapen införs på svenskt territorium och driver kravet 
om en kärnvapenfri zon i Norden.

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg
https://nejtillnatohelsingborg.wordpress.com/


