Ei sotaa – Ei Natoa
Vetoamme kaikkia tulemaan Strasbourgiin ja Kehliin sotilasliitto Naton 60-vuotispäivänä huhtikuussa
2009 vastustamaan Naton agressiivista sota- ja ydinpolitiikkaa sekä puolustamaan visiotamme
oikeudenmukaisesta maailmasta ilman sotaa.
Nato on kasvava este maailmanrauhan saavuttamiselle. Kylmän sodan lopun jälkeen Nato on innovoinut
itsestään ”kansainvälisen yhteisön” sotilaallisten toimien työkalun, jolla muun muassa on tärkeä rooli
”terrorismin vastaisessa sodassa”. Todellisuudessa Nato on USA-johtoisen voimankäytön väline, jolla on
sotilastukikohtia kaikilla mantereilla, ja joka sivuuttaa Yhdistyneet Kansakunnat sekä kansainvälisen
oikeuden. Nato kiihdyttää militarisaatiota ja laajenevia asemenoja – sotilasliittoon kuuluvat maat
vastaavat 75 prosentista maailman sotilaallisista menoista. Nato toteuttaa vuodesta 1991 lähtien
ekspansionistista agendaansa, joka on suunniteltu luonnonvara- ja muita strategisia intressejä varten.
Nato soti Balkanilla niin kutsutun ”humanitaarisen sodan” varjolla. Nato sotii jo seitsemän vuoden ajan
raakaa sotaa Afganistanissa, jonka traaginen tilanne vain eskaloituu. Sota on levinnyt Pakistaniin.
Euroopassa Nato lisää jännitteitä ja asevarustelua järjestämällä niin kutsuttua ”ohjuspuolustusta” –
massiivista ydinarsenaalia ja ensimmäisen iskun ydinpolitiikkaa. EU:n politiikka on kasvavissa määrin
sidottu Natoon. Naton jatkuva laajeneminen itäiseen Eurooppaan sekä sen ”out of area” –operaatiot
tekevät maailmasta vaarallisemman. Kaukasuksen konflikti on selvä merkki vaaroista. Jokainen Naton
laajentuminen lisää sodan uhkaa sekä ydinaseiden käytön uhkaa.
Saavuttaaksemme visiomme maailmasta, jossa vallitsee rauha, vastustamme sotilaallisia reaktioita
globaaleihin tai alueellisiin kriiseihin – sotilaallinen toiminta on osa kriisiä, ei osa sen ratkaisua. Emme
suostu elämään ydinaseuhan alla, emme suostu uuteen asevarusteluun. Meidän pitää vähentää
asemenoja – voimavarat pitää käyttää inhimillisiin tarpeisiin. Meidän pitää sulkea kaikki ulkomaiset
sotilastukikohdat. Vastustamme kaikkia sotilaallisia rakenteita, joita käytetään sotilaallisiin
interventioihin. Meidän pitää demokratisoida ja demilitarisoida kansojen väliset suhteet ja perustaa uusia
rauhallisen yhteistyön malleja, jotta voimme rakentaa turvallisemman ja oikeudenmukaisen maailman.
Vetoamme teihin: levittäkää tätä sanomaa yhteisöissänne ja liikkeissänne, tulkaa Strasbourgiin ja
Kehliin, tehkää tästä visiosta totta. Uskomme, että maailmanrauha on mahdollinen.
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AntiAnti- NatoNato- protestiin kuuluu
kuuluu mielenosoitus lauantaina 4.4, kansainvälinen konferenssi torstaista 2.4
sunnuntaihin 5.4, suoraa toimintaa ja kansalaistottelemattomuutta sekä kansainvälinen vastarintavastarintaStuttgartissa
tissa 5.10.2008.
leiri keskiviikosta 1.4 sunnuntaihin 5.4. Tästä vetoomuksesta päätettiin Stuttgar
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