
Alle kan være med

Lad os grille NATO 
og pølser på en sommeraften

Onsdag den 11. juli starter Nato’s topmøde i Bruxelles
De aftaler, der skrives under dér får stor betydning for din og min dagligdag og 
fremtid

 Der skal flere penge til Nato - dobbelt op mindst, nemlig 4% af BNP er 
nævnt som en ønskelig målsætning

 Der skal oprustes, også i hele Norden, uanset medlemsskab af Nato
 Nato og EU/Pesco vil opbygge et udvidet samarbejde

Alt ialt betyder det, at Nato opbygger militære trusler, i sidste ende krig – også i 
de nordiske lande - konfliktløsning og diplomati er ikke på tale

Onsdag den 11. juli protesteres i mange  hovedstæder
også i København:
Kl. 16-18 mødes aktivister over hele byen – du kan være en af dem
Holdene udgår fra de bydele som aktivisterne kommer fra, så jo flere der 
deltager, jo mere synlighed bliver der i byen. Med løbesedler som denne, 
fredsflag og A3-plakater, der klart viser hvad det handler om, går / cykler vi 
gennem byen med slutpunkt ved Fredstrappen (se hvor nedenfor).

Vil du give dit lille bidrag til mere fred i verden og være en af aktivisterne?
Kontakt Claus Kiær 2825 2790, sms at du er interesseret i at deltage, så bliver du
kontaktet. Sidste frist for tilmelding er søndag den 8. juli.

Kl. 18 Er der grill og picnic hygge ved Fredstrappen – den står i 
Nørrebroparken ved krydset Stefansgade / Hørsholmsgade, hvor vi har tændt den
offentlig grill og sørget for at der er en spillemand tilstede.

NATO har fået STORHEDSVANVID
Nedrustning NU

www.tidtilfred.NU

Alle kan være med

Lad os grille NATO 
og pølser på en sommeraften

Onsdag den 11. juli starter Nato’s topmøde i Bruxelles
De aftaler, der skrives under dér får stor betydning for din og min dagligdag og 
fremtid

 Der skal flere penge til Nato - dobbelt op mindst, nemlig 4% af BNP er 
nævnt som en ønskelig målsætning

 Der skal oprustes, også i hele Norden, uanset medlemsskab af Nato
 Nato og EU/Pesco vil opbygge et udvidet samarbejde

Alt ialt betyder det, at Nato opbygger militære trusler, i sidste ende krig – også i 
de nordiske lande - konfliktløsning og diplomati er ikke på tale

Onsdag den 11. juli protesteres i mange  hovedstæder
også i København:
Kl. 16-18 mødes aktivister over hele byen – du kan være en af dem
Holdene udgår fra de bydele som aktivisterne kommer fra, så jo flere der 
deltager, jo mere synlighed bliver der i byen. Med løbesedler som denne, 
fredsflag og A3-plakater, der klart viser hvad det handler om, går / cykler vi 
gennem byen med slutpunkt ved Fredstrappen (se hvor nedenfor).

Vil du give dit lille bidrag til mere fred i verden og være en af aktivisterne?
Kontakt Claus Kiær 2825 2790, sms at du er interesseret i at deltage, så bliver du
kontaktet. Sidste frist for tilmelding er søndag den 8. juli.

Kl. 18 Er der grill og picnic hygge ved Fredstrappen – den står i 
Nørrebroparken ved krydset Stefansgade / Hørsholmsgade, hvor vi har tændt den
offentlig grill og sørget for at der er en spillemand tilstede.

NATO har fået STORHEDSVANVID
Nedrustning NU

www.tidtilfred.NU

http://www.tidtilfred.NU/

