
TORSDAG 11. FEBRUA~ 
starter rettssaken mot Narve Trædal 

Det er blitt. kjent at forsvaret i Norge driver øvelser hvor fagorganiserte, ut
danningssøkende, NATO-motstandere og lovlige politiske organisasjoner er stemp
let som femtekolonister og landsforrædere. Trædal er en av dem som så det som 
sin plikt å offentliggjøre ulovlige meldinger fra disse øvelsene. 

Trædal er tiltalt etter paragrafer som kan gi fem års fengsel. I følge norsk 
lov har soldater rett til å offentliggjøre hemmelige meldinger dersom det foreligger 
«skjellig grunn». 

DET ER VIKTIG A VISE SOLIDARITET MED TRÆDAL NA ! 

Det er første gang en slik sak: er oppe for norske domstoler, og utfallet vil 
rfor tjene som mønster for lignende saker senere. - Vi må ikke la domstolene 

få den praksis å dømme folk som offentliggjør ulovlige meldinger. 
Vi vil ikke bli stemplet som landsforrædere og vil ha en garanti for at dette 

ikke skal skje i framtida. Soldatene er en av våre garantier for dette. Det er derfor 
viktig at de får mulighet til å offentliggjøre ulovlige forhold innen forsvaret også 
i framtida. Blir Narve Trædal dømt nå, mister de denne muligheten. 

Derfor - støtt opp om 

DEMONSTRASJONEN 
TORSDAG 21. FEBRUAR KL. 17.00. 

Rute : Fra Strandtorget til Folkets Hus. 

Etter demonstrasjonen et kort møte med apell og kulturelle innslag. 

Hovedparoler : e FRIKJENN TRÆDAL 
e LO MA REISE RETTSSAK 
e FORSVAR DE DEMOKRATISKE RETTIGHETENE 
e NEI TIL KRIMINALISERING AV NATO-MOTSTANDERE 
e NEI TIL SOLDATER MOT FOLKET 

Arr. : Støttekomiteen for Narve Trædal, Tromsø. 

Foreløpig har følgende støttet demonstrasjonen: 
I 

108-12 NTL, Tromsø Bygningsarbeiderforening, Hålogaland Teater krets av Skue-
spillerunionen, Tromsø Grafiske forening, Tromsø SV, Unge Venstre, Rød Ungdom, 
AKP (m-1) , Tromsø AUF, SV's ungdom, Studentutvalget i Tromsø. 
Flere organisasjoner vil slutte seg til etter hvert. 

Over hundre organisasjoner og fagforeninger rundt om i landet, har sendt 
støtteerklæring til Trædal , derav Tromsø Faglige Samorg. 

Derfor : Arbeidere, studenter, NATO-motstandere og andre - møt opp og forsvar 
våre demokratiske rettigheter ! 
Vis støtte og solidaritet med Narve Trædal ! 
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