HVEM ER DE KRIMINELLE - NARVE TRÆDAL ELLE R FORSV~RSLEDELSEN?
Narve Trædal var ifjor hovedtillitsmann for soldatene ved Luftfor svarets
stasjon Reitan. Han er tiltalt for å ha gått til avisene med telexmeldinger fra NATO-øvel se n FIRM SAND . Rettssaken skal holdes i Bodø
21. februar. Meldingene hadde nest laveste sikkerhetsgraderi ng, og var på
ingen måte farlige for forsvarets sikkerhet, de røpet ingen forsvarshemmeligheter - bortsett fra den 11 hemmelighet" at forsvaret har som
praksis å bestemme navn gitte grupper av det norske folk som fiender
i militærøvelser.
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• I mai 1971 ble det avslørt meldinger fra NATO-øvelsen GOOD HEART s om
omtalte arbeidere ved Tr.heim Mek . Ver ksted og Marienborg Jernbaneverksted og motstandere mot USA's krigføring i Vietnam som mulige
fiender. Protester fra fl ere fagforeninger førte til at forsvarsministeren redegjnrde: "Jeg har bedt om fullstendig oppklaring av forholdene rundt øvelsen GOOD HEART og jeg tok øyeblikkelig skritt til at
slike hendelser ikke skal gjenta seg, •1

'---'

*Telegrammerfra NATO-øvelsen STRONG EXPRESS (avslørt i sep tember 1972)
innehold t navngitte grupper som studenter og NATO -mot standere .
Instruksen fra forsvarsministeren ble dermed brutt, og den ble innskjerpet av Forsvar ets Overkommando.
* Narve Trædal bidro til å nffentliggjøre telex-meldinger fra NATO øvelsen FIRM SAND som angir NATO - motstandere og kommunister som
undergravende elementer.
* Nylig ble det kjent gj~nnnm aviser pg NRK at FIRM SAND - øve lsen var en
forøvelse til den omfattende beredskapsøvelsen WINTEX 73 som omfattet
det nerske totalforsvaret, dvs. også sivile tjenestemenn i minst 300
erganer f~r fylkesmyndighetene, slike som fylkesindustrisjefer, rådgTvere ~1 pnlit±..o 0-g s iv-i--1forsvarssaker, fylkesinformasjonsmedarbeidere
osv. Telegrammene fra øvelsen navngir NATO -mot standere over hele landet
•9 streikende arbeidere ved bl . a . "stor industribedrift i Sør-Varanger 0
snr.i 11 indre 11 fiender. Fagforeningen Nordens Kl ipp e for ca. 1000 gruvearbeidere i Sør-Vara~ger har reagert kraftig på disse avsløringene, og
krevde at LO øyeblikkelig reiste tiltale mot de ansvarlige for sl ike
øvelser fnrdi det er arbe id splasser og de fagorganiserte som er blitt
utsatt for forfølgels e . LO-å edeåse n gikk ikke med på dette. Nordens
Klippe har nå bedt Nnrs~ Arbeidsmandsforbund reise saken .
Disse meldingene følger samme mønster: De angir arbeidere ved navngitte
arbeidsplasser og lnviige politisk e organisa~joner, motstandere av norsk
medlemskap i NATO og motstandere av USA's krigføring i Vietnam som "indre"
fiender og mulig e landsvikere.
Forsvarsledelsen har gjentatte ganger brutt klare og innskjerpede direktiver
som sier at navngitte deler av den norske befolkniflg ikk e skal benyttes i
militærøvelser, Er det riktig at Narve Trædal skal straffes for at han er
en av rle som har fortalt at forsvarot driver øvelser rettet mot deler av
den norske befolkning?
HVEM ER DE EGENTLJGE KRIMINELLE?
Støtte til Narve Tr æda l kan sendes til:
St~tteknmiteen til Narve Trædal
v/ Frode Manneåker
78 StudBntbyen på Kringsjå
Postgiro 2 22 14 63
Tlf. (02) 466800 linje 8327
Støtt kravene:
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TILTALEN MO T NARVE TRÆDAL MÅ FRAFALLES !
FULL OFFEN TLIG GRANSKING AV ØVELS ESVI RKSOMHET EN
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