NOK ER NOK!

FN ber verden halvere klimautslipp innen 2030 for å unngå en
katastrofe. NATO og andre militærmakter er
fortsatt i sin egen verden.
• Militarismen har store avtrykk på klima og
økosystemer - med utslipp av miljøgifter til
luft, jord og vann.
• Skal militæret unntas fra miljøansvar? Nei!
• Opprustning og krigsøvelser er konfliktskapende og kan eskalere. Kort varslingstid,
atomubåter og bombefly skaper farlige
situasjoner, ikke sikkerhet: NATO står for økt
militarisering av verden.
• Vi må følge FNs vei til fred og klimasikkerhet, ikke NATOs vei til nye kriger!
Vi trenger deg på laget. Bli medlem i en fredsorganisasjon
Se www.ikff.no
Fb: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Internasjonalt: www.wilpf.org

FREDSØVELSER,
IKKE KRIGSØVELSER!
60 fly i luften samtidig i nordområdene, med
to økter for dagen – i ni dager fra 7. juni

MILITARISMEN ØDELEGGER KLIMA OG MILJØ:
F16 fly bruker 3252 liter drivstoff i timen,
F35 fly bruker 5600 l/t. B52 bombefly bruker
12.833 liter/t = voldsomme CO2 utslipp

FORSVARET MÅ LEVERE KLIMAREGNSKAP
FOR ØVELSEN!
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