
TRIDENT JUNCTURE *
NATOs største krigsøvelse siden den kalde krigen 
• vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder, i 
tillegg til Sverige, Finnland, Island og i Østersjøen 
• fra medio august til medio november 2018 
• vil samle over 40.000 soldater fra 30 land, derav 11.000 
fra USA, ca 70 krigsskip og 140 fly
• vil koste Norge alene rundt 1.000 000 000 (1 milliard) nkr.
* Mer info på  facebook ‘Aksjon mot Nato-øvelsen Trident Juncture’ 
Hva annet kunne disse ressursene blitt brukt til?

ETTER ORDRE FRA USA 
skal nå alle NATO-land ruste opp for å forberede krig mot Russland. Mil-
itærutgiftene skal økes til minst 2% av BNP.
Norge bidrar til opprustnings-spiralen i Nordeuropa og Arktis med rakett-
skjold og militarisering av verdensrommet, med installasjoner plassert i 
Fauske, Vardø, Svalbard samt en norskprodusert oljerigg fungerende som 
en sentral plattform for en stor militær radar, plassert utenfor Alaska. Alt 
med direkte forbindelser til kommando-sentraler i USA. 

SYRIA IDAG - LIBYA I GÅR - SLAGMARK NORGE NESTE?
Norge er i frontlinjen i den pågående NATO-opprustningen, med:
> grunnlovstridig base for stadig flere USA-marinesoldater på Værnes, 
> store mengder militært materiell i fjellhaller langs Trondhjemsfjorden,
> kampflybasen for 52 bombefly F35 på Ørlandet. 
Men: Moderne kriger kan ikke vinnes - vi har sett hva NATO-kriger har ført 
til i Afghanistan, Irak, Libya og Syria. 

Hva er de reelle truslene mot vår sikkerhet / hva gjør oss trygge? 
Klima- og miljøkrisen, atomtrusselen, eller gapet mellom de som har og 
de som ikke har, kan ikke løses med militærmakt. Befolkningen i alle land 
ønsker fred. Vi må stanse den ensidige dyrkingen av militæret som politisk 
maktmiddel. Vi må slutte å skape fiendebilder og angst, for å militarisere 
samfunnet. 

VI TRENGER 
ALTERNATIVE STRATEGIER FOR FRED OG SIKKERHET

FR
ED

SØ
VE

LS
ER

 - 
ik

ke
 T

rid
en

t J
un

ct
ur

e 
/ I

KF
F.n

o 

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet WILPF-Norwa
med Bestemødre for Fred - 24.07.18



Internasjonal kvinneliga for fred og frihet WILPF-Norway 
med Bestemødre for Fred - 24.07.18

JA TIL FREDSØVELSER
- NEI TIL NATO KRIGSØVELSEN TRIDENT JUNCTURE

Fred skapes med fredelige midler 

Det er et paradoks at militærsektoren, som skal ivareta menneskelig 
sikkerhet, bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende 

generasjoner. 

Hva kan DU gjøre? Bli støttemedlem eller aktiv i en fredsgruppe. 
Delta i - eller lag DIN EGEN FREDSØVELSE i oktober 2018.
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BÆREKRAFTIG SIKKERHET
Et nytt og bærekraftig sikkerhetsbegrep handler ikke om nasjonalstater, men 
ser mennesker, utvikling og miljø i sammenheng. Fokus vil være internasjon-
alt samarbeid om felles globale utfordringer. Konflikter skal løses på en 
sivilisert måte, og ressursene omdirigeres til å skape en mer miljøvennlig, 
mer rettferdig og fredelig verden. 

MILITARISMEN ØDELEGGER MILJØET
Militære utslipp må inn i klimaregnskapet. 
Det amerikanske forsvaret alene er verdens største oljeforbruker (Barry 
Sanders: The green zone, 2009). Mens klimaendringene er vår alvorligste globale 
trussel, holdes militære utslipp utenfor klimaregnskap, og militærsektoren er 
i stor grad unntatt fra innsyn og miljøreguleringer. Militarismen tilfører øko-
systemet skrap, tungmetaller, kjemiske gifter og radioaktive utslipp/ partikler 
som forurenser luft, jord og vann. Miljøødeleggelsene skjer i krig, men også 
fredstid, på militærbaser, industri- og test-områder verden over. 
(toxicremnantsofwar.org og icbuw.org).

VEKK FRA EN MILITARISERT VERDENSØKONOMI
Det trenges ikke mer til enn 13% av verdens samlede militærutgifter for å 
utrydde sult og fattigdom (Sipri). 
De fem faste landene i FNs sikkerhetsråd står for hele 75 % av det globale 
våpensalget, også til fattige land, til land i konflikt, og regimer som undertryk-
ker egen befolkning. 

FN MÅ REFORMERES 
i overenstemmelse med sitt egentlige mandat:
“… fremme etablering og opprettholdelse av 
internasjonal fred og sikkerhet med minst mulig 
spill av menneskelige og økonomiske ressurser 
til våpen”. 
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NEDRUSTNING FOR UTVIKLING
Det militære forbruket er en vanvittig sløsing med energi, materiell, land-
områder og menneskelige ressurser. Våpenindustrien får enorme forsknings-
midler og rekrutterer blant de beste hjerner. En rekke FN-resolusjoner har 
handlet om å overføre midler fra militær sektor til grunnleggende menneskel-
ige behov som mat, rent vann, helse og utdanning. 

Fred bygges gjennom diplomati, samarbeid og samtale 
Dette er uforenelig med NATOs aggressive krigspolitikk, konflikt-eggende 
militærøvelser, samt utenlandske soldater og baser på norsk jord. 
Det som trenges er sterke norske bidrag til fredsbygging og avspenning i ste-
det for krigsforberedelser. Regjering må slutte seg til FN avtalen som forbyr 
atomvåpen, med mål om en atomvåpenfri verden. 

ALTERNATIVE STRATEGIER FOR FRED OG SIKKERHET
• Forebygging av krig 
• Forsoning, bøte på ydmykelse
• Fredsutdanning
• Ikkevoldelig konflikthåndtering 
• Demilitarisering, nedrustning, styrking av FN
• Fredsjournalistikk 
• Overgang fra en krigsbasert økonomi til en fredsbasert økonomi
• Et Fredsdepartement som fremmer fredskultur

VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT 
Målet 
Fredsarbeid må forankres der det hører hjemme  – sentralt, 
der politiske avgjørelser blir tatt. 
Grunnlag
Fredsdepartementet vil ha hovedfokus på fredskultur. Det vil 
arbeide for sikkerhet og trygghet ved å forebygge våpenvold 
og krigshandlinger, og hjelpe fram fredelig konfliktløsning på ulike nivå. 

Fredsdepartementer er sålangt etablert i Costa Rica, Nepal og Solomon 
Islands. Det finnes en global bevegelse for fredsdepartement: Global Alliance 
for Ministries and Infrastructures for Peace.  
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