
Appel vedtaget i Stuttgart 5. oktober 2008: 

NEJ TIL KRIG  - NEJ TIL NATO. 
I anledning af militærorganisationen NATO’s 60 års jubilæum, appellerer vi til alle folk om at 

komme til Strasbourg i april 2009 for at protestere mod NATO’s aggressive militære og atom-

politik, og fremføre vores vision om en retfærdig verden uden krig. 

NATO er en fortsat stigende forhindring for at opnå fred i verden. Siden den kolde krig har NATO 

genrejst sig som et redskab for det internationale samfunds militære aktioner, herunder fremme af 

den såkaldte Krig mod Terror. I virkeligheden er den et køretøj for den USA dirigerede brug af 

magt med militære baser på alle kontinenter, udelukker FN og international lov systemer, 

accelererer militarisering og eskalerer militærudgifter – NATO lande står for 75 % af verdens 

militærudgifter. Ved at fremme denne ekspansions dagsorden siden 1991, skabt til fremme af 

strategier og ressource interesser, har NATO ført krig på Balkan under dække af såkaldt 

”humanitær krig”, og har ført syv års brutal krig i Afghanistan, hvor den tragiske situation eskalerer, 

og krigen har bredt til Pakistan.  

I Europa forøger NATO spændingerne, og fodrer våbenkapløbet ved indsættelse af 

”Missilforsvaret”, et massivt atomvåbenarsenal og en atomvåben førsteslagsstrategi.  EU’s politik 

er mere og mere bundet til NATO. NATO’s igangværende og potentielle ekspansion ind i 

Østeuropa og længere, and det ”udenfor område” operationer gør verden til et farligere sted. 

Konflikten i Kaukasus er en klar indikering af farerne. Enhver forøgelse af NATO’s grænser forøger 

muligheden for krig, herunder brugen af atomvåben.  

For at nå vores vision for en fredelig verden, tager vi afstand fra militær reaktion på globale og 

regionale kriser. Disse er en del af problemet, ikke en del af løsningen. Vi nægter at leve under 

atomvåbens terror og tager afstand fra våbenkapløbet.  

Vi må nedsætte de militære udgifter og overføre midler til menneskelige behov i stedet. Vi må 

lukke all udenlandske baser. Vi er modstandere af militære strukturer, der bliver brugt til militær 

intervention. Vi må demokratisere og demilitarisere relationerne mellem folk og etablere nye former 

for fredeligt samarbejde om at bygge en mere sikker og retfærdig verden.  

Vi beder jer sprede denne meddelelse i jeres områder og bevægelser, at komme til Strasbourg og 

Kiel, og at virkeliggøre denne vision. Vi mener at en verden i fred er mulig.  

NO TO WAR - NO TO NATO.  

Der afholdes en lejr for aktive personer. Den starter onsdag aften de 1.april under 

navnet  International resistance camp. 

Der afholdes et Modtopmøde torsdag 2.april-søndag 5.april med  forskellige 

konferenceaktiviteter. 

Der gennemføres ikke-voldelige direkte aktioner og civil ulydighed 

Der er en stor international demonstrantion lørdag den 4.april sikkert med start kl.13 


