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Aksjon mot ulovlige
militære øvelser!
Vi inviterer hermed alle fagorganisasjoner,
politiske partier og ungdomslag, elevråd, andre
organisasjoner og enkeltpersoner til en aksjon
mot ulovlig militær øvelsesvirksomhet. Den 21.
februar vil vi forsøke å få i stand offentlige
protester mot de ulovlige øvelsene på flest
mulig plasser. Som grunnlag for aksjonen
foreslår vi følgende opprop.
»Fra øvelsene Good Heart (1971), Strong
Express (1972) og Wintex-73 har norsk presse
offentliggjort et stort antall hemmeligstemplede
meldinger. Her omtales NATO-motstanderne,
arbeidere ved bestemte bedrifter, studenter og
politiske grupperinger som femtekolonnister og
landssvikere.
I Forsvarets innskjerpede instruks for »Bruk
av tenkt femtekolonnevirksomhet under øvelser» heter det:
— Således skal kun benyttes benevnelser som
femtekolonnister, orangesympatisører eller
ekstrem istgrupper — uten hentydninger til navn
på eksisterende organisasjoner og institusjoner
eller indikasjoner på om gruppene er venstreeller høyreorientert.»
Meldingene som betegner deler av befolkninga
som fiender er klart ulovlige. Etter hver ny
avsløring siden 1971 har Forsvarsledelsen
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innskjerpet instruksen. Likevel har slike meldinger fortsatt å lekke ut fra Forsvaret og
Direktoratet for Sivil beredskap.
Narve Trædal skal stilles for retten i Bodø den
21.februar. Han har sagt ifra at han er en av de
soldatene som har sett det som sin plikt å
offentliggjøre de ulovlige meldingene. Trædal er
tiltalt etter paragrafer som kan gi 5 års fengsel.
Ifølge norsk lov har soldater rett til å
offentliggjøre hemmelige meldinger dersom det
foreligger »skjellig grunn». Vi mener Narve
Trædal hadde »skjellig grunn» til å bringe den
ulovlige øvelsesvirksomheten fram i offentlighetens lys.
NATO-øvelsen »Argus Express» finner sted i
Nord-Norge i slutten av februar. De ulovlige
telegrammene har lekket ut nettopp fra
NATO-øvelsene de tre siste årene.

Vi krever:
1) Forsvaret må ta effektive tiltak for å
hindre at ulovlige meldinger i strid med de
politiske myndighetenes instruks forekommer i
framtida.
2) Ansvarsforholdet for de ulovlige øvelse:opplegg som er avslørt til nå, må etterforskes og
legges fram for offentligheten.
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Hovedtillitsmenn i Forsvaret i Troms:
Øyvind Frøyseth, 1. Bataljon
Vi skriver under som privatpersoner og ikke
Bjørn Ellingsen, 1. Bataljon
som representanter for avdelingene. Årsaken er
at
vi blir nektet å behandle denne saka i de
Jan Bøhler, 1. Bataljon
militære tillitsmannsutvalgene.
Jann Viggo Urud, 1. Bataljon
Kjell Ivar Roos, 1. Bataljon
Tor Monsen, 2. Bataljon
Følgende vernepliktige medlemmer av LandsJens Olai Jensen, 3. Bataljon
utvalget for tillitsmenn i forsvaret støtter
Gudmund Forseth, 3. Bataljon
initiativet fra tillitsmennene i Troms som
Lars Eliassen, 3. Bataljon
privatpersoner:
Odd Sømme, 3. Bataljon
Jarle Solheim, 3. Bataljon
Øyvind Hennum
Erik Kristiansen
Gunnar Toresen, Bardufoss Flyst.
Roger Ryberg
Arne Rieber Teige
Kurt-Magnus Urhaug Bardufoss Fly st.
Gunnar Toresen
Leif Larsen
Audun Flugstad, Bardufoss Flyst.
Jan Bøhler
Roger Ryberg, San Kp
Frode Bakken, Trondenes fort HSA
KONTAKT-ADRESSE FOR AKSJONEN:
Roar Berg, Skråsvik fort HSA
ROGER RYBERG, SAN KP, 9260
Tom Andersen, Grøtavær fort HSA SETERMOEN
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