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Aktuellt (/aktuellt) Om oss (/om-oss) Livsstil (/livsstil) Klimat (/klimat) Bygdeutveckling Organisationer (/organisationer) Kalendarium (/kalendarium) Arkiv (/arkiv)

Lördag 9 september
Stockholm, Sergels torg kl 13.00-16.00: Protest mot försvarsmaktsövning Aurora

a 17.   

Talare:  Ann-Margarethe Livh (V), borgarråd i Stockholm, Jannis Konstantis Klubb 111 Seko, Lars Drake, Nej till Nato.

Protester mot Nato och Aurora 17 äger rum i Örebro, Kristianstad, Sundsvall, Stockholm och Göteborg. 

Som en direkt konsekvens av ratificeringen av värdlandsavtalet kommer det att genomföras en omfattande krigsövning i Sverige under namnet Aurora 17. Utländska styrkor kommer att operera i främst Göteborg, men även i

Mälardalen och på Gotland under september månad 2017. Tanken med Aurora 17-manövern är att den ska utgöra ett test av värdlandsavtalet och ytterligare ett steg mot ett allt djupare svenskt Nato-samarbete. 

Arr: Riksföreningen Nej till Nato Stockholmsgruppen. Medarrangörer: Fredsorganisationer, solidaritetsorganisationer, Kommunistiska Partiet, RKU, Ung Vänster, Vänsterpartiet Stockholm, Nej till EU.

Läs mer om...

Lördag 2 september (/kalendarium/lördag-2-september)

Enköping, centralt  Trädgårdsdagen kl. 10:00 – 16:00: 

Fredag 8-september - 10.9, (fredag kl 16 till söndag kl 16) (/kalendarium/fredag-8-
september-10-9-fredag-kl-16-till-söndag-kl-16)

Östersund, i mittuniversitetets lokaler (MIUN Östersund)

Lördag 2 september-3.9 (/kalendarium/lördag-2-september-3-10)

Skövde Billingens vandrarhem .

Tisdag 5 september (/kalendarium/tisdag-5-september)

Lördag 9 september (/kalendarium/lördag-9-september)

Stockholm, Sergels torg kl 13.00-16.00: Protest mot försvarsmaktsövning Aurora

Lördag 16 september (/kalendarium/lördag-16-september-3)

Göteborg. Gustav Adolfs torg kl 13.00:  Demonstration mot krigsövningen  Aurora 17. 

Måndag 11 september (/kalendarium/måndag-11-september)

Stockholm, Södra teatern, Mosebacke, kl. 10.00-16.30: 

Framtiden i våra händer, Kontakta: Kansli / kansli@framtiden.a.se (mailto:kansli@framtiden.a.se), Redaktionen /
redaktion@framtiden.a.se (mailto:redaktion@framtiden.a.se), Ordförande / ordf@framtiden.a.se (mailto:ordf@framtiden.a.se) 

Telefon: 08-462 97 70, Adress: Åby gård 314 70591 Örebro
FIVH har en låg medlemsavgift - mellan 90 och 500 kr valfritt, PG: 2 44 19-4. Ange medlem: 2016. Glöm inte ange namn och adress

Läs mer (/kalendarium/lördag-2-september)

Läs mer (/kalendarium/fredag-8-september-10-9-fredag-kl-16-till-söndag-kl-16)

Läs mer (/kalendarium/lördag-2-september-3-10)

Läs mer (/kalendarium/tisdag-5-september)

Läs mer (/kalendarium/lördag-9-september)

Läs mer (/kalendarium/lördag-16-september-3)

Läs mer (/kalendarium/måndag-11-september)
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