
PRESSMEDDELANDE 
Söndagen den 14 maj fredsmarsch i Stockholm, torget vid Gullmarsplan kl. 
12.30, avmarsch kl. 13.00 mot Medborgarplatsen. Där vid 14-tiden tal av 
Agneta Norberg Sveriges Fredsråd, Pelle Sunvisson ordförande i FiB/K och Carl 
Schlyter MP riksdagsman. Konferencier Staffan Ekbom ordf. Nej till Nato. Jim 
T Saint rappar. 

Söndagen den 14 maj fredsmarsch i Göteborg. Samling vid Linnéplat-
sen/Slottsskogen kl. 13.30. Start med musik kl. 14.00. Feministiska kören, Jan 
Hammarlund och Jazzmusiker för fred. Konferencier Karin Utas Carlsson Fred-
sam, Göteborg och Kampanjen Stoppa Aurora. C:a kl. 15.00 avmarsch till Espe-
rantoplatsen. Där musik av Jan Hammarlund och tal av Gunnar Westberg 
Svenska läkare mot kärnvapen och Harriet Johansson Otterloo fredsaktivist. 

Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsav-
talet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Nato-
länderna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medver-
kar med marin, flyg och landstridskrafter. Tillsammans med 19 000 svenska 
soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster. 
Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm. 

Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att 
man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhets-
läget i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upp-
rustningsspiral och beter sig hotfullt. Ryssland har upprepade gånger klagat över 
Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser. Vi har inget att 
vinna på att skapa fiender.  

Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete 
och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. 
Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras. 

Den 10 maj 2017 
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