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Welcome to the land of the Midnight Sun in
Northern Sweden!
Welcome to take part in a two-day conference and listen to a gathering of experts who will educate you about
how space is used in global warfare. 2013 marks the 21st year of the Global Network Against Weapons &
Nuclear Power in Space.

International authors and activists will give lectures about how the North has developed to be one of the most
important places for space warfare, how satellites and drones are used, and inform you about the dangerous
National Missile Defence, the Galileo installations, radars and more. You will also be educated about the many
NATO war exercises taking place in the North at the largest training field for war, called NEAT, which surrounds
the City of Kiruna. Samic people will be present to tell about the impacts of these war exercises on their lives.

We have to be knowledgeable and take action. For that purpose we will have a vigil at Esrange – the world
biggest space ground station a couple of miles outside the City of Kiruna.

Global Networks members and speakers will stay here: http://www.kiruna.fhsk.se/logi-konferens/boende/
(http://www.kiruna.fhsk.se/logi-konferens/boende/)
Kiruna Airport is located 10 km from the Centre.
Buses are running. There are direct flights to Kiruna from Stockholm and Copenhagen.
There are no registration costs, the conference is free.
People have to pay for lodging. We expect people from the whole North. (See hostel list below)
Everyone have to pay $50 for one dinner and 2 lunches.
Breakfast will be available at the Malmfältets logi & Konferens, Campingvägen 3
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Conference
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Kamp för fred i en krigisk tid
För mänsklighetens och jordklotets överlevnad - 
stoppa USA/Natos krigspolitik.

Vi lever i en tid där opinionsbildningen i den rika världen 
alltmer präglas av krigshot och militära ”lösningar”, 
när svenska mediemakten kallar USA/EU/Nato för 
”världssamfundet” och rapar upp dess propaganda. 
Trots vetskap om hur USA/EU/Natos krigspolitik drabbar 
länder och folk, de så kallade ”skadliga sidoeffekterna”, 
terrorn mot försvarslösa, det massiva dödandet av civila, 
tortyren och de utomrättsliga avrättningarna. 
Alltsammans är klara krigsförbrytelser och borde tas 
upp av Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. 
Den har inget berättigande om de segrande storskaliga 
krigsförbrytarna går fria och bara de besegrade - av 
betydligt mindre kaliber - ställs till svars. 
Kampen för fred hånas, FN-stadgans våldsförbud sätts 
ur spel och FNs grundläggande uppgift – att förhindra 
krig - går upp i rök. I en tid av allt mer krigisk kamp om 
råvaror, marknader och naturtillgångar har detta blivit en 
av mänsklighetens stora överlevnadsfrågor.
USAs Nationella Säkerhetsstrategi föreskriver före-
byggande anfall och ”Lightning war”, på tyska Blitzkrieg. 
Men nu är det inte Tredje riket utan USA-imperialismen 
som slår till. På 2000-talet handlar det inte om 
”Lebensraum” utan om ”The american way of life”. 
USA militariserar rymden, installerar nya kärnvapen 
i Europa, militärbaser för stjärnornas krig och 
förstaslagsförmåga, inringar Ryssland och Kina och andra 
uppstickande ekonomier och strösslar ut militärbaser i 
Afrika och Asien. 
Och nu deltar Sverige för första gången aktivt i 
imperialismens kamp för världskontroll. Svenska soldater 
skickas till Afghanistan, svensk militär tränar med USA/
Nato, Bofors levererar vapen till och Sverige upplåter ett 
område i norr lika stort som hela Tyskland för USA/Natos 
krigsövningar.  

Redan 2004 beslöt Sveriges riksdag 
att anpassa landets ”försvar” till 
USA/Nato och erbjuda dem en stor 
del av norra Sverige som militärt 
övningsområde: North European 
Aerospace Testrange – NEAT. 
Grundvalen var dokumentet ”Snö, 
mörker och kyla”. Vapentillverkare 
inbjöds också till NEAT för att testa 
nya drönare och satellitkrigföringen 
AMRAAM, Advanced Medium-
Range, Air-to Air Missile. Redan före 
2004 hade området upplåtits åt Israel 
för övning i drönarmord för senare 
tillämpning i Gaza.  
Sedan dess har NEAT varit skådeplats 
för många krigsspel med många 
tusentals soldater, flyg och armé från 
USA/Nato och dessutom Sverige och 
Finland, och samordning med stora 
flottmanövrer utanför Karlskrona 
och Göteborg. De har namn som 

Nordic Air Meet, Loyal Arrow , Cold 
Response. I mitten av mars 2012 
kraschade ett norskt transportplan 
in i Kebnekaise, de 5 i besättningen 
dog. Därmed avslöjandes också för 
allmänheten det kanske hittills största 
krigspelet i NEAT, Cold Response 2 
med 16 500 soldater från 15 länder, 
även Sverige, och USAs Air Force med 
kärnvapenkapabla flyg.
Esrange, världens största nerladd-
ningsstation för satelliter, inte långt 
från Kiruna, ligger inom NEAT. Idag är 
all krigföring beroende av satelliter för 
underrättelseverksamhet, styrning av 
vapen och kommunikation. Satelliter 
fotograferar krigsområden och data 
lastas ner i Esrange tillsammans 
med data från det nya europeiska 
positioneringssystemet Galileo som 
också betjänar USA/Nato för styrning 
av missiler mot utvalda mål.

Vi kräver att Sverige 
• Avbryter militärt samarbete med USA/Nato
• Kallar hem trupperna från Afghanistan
• Bannlyser USA och NATO  från övningsfälten i Lappland
• Stoppar Esranges spionverksamhet för USA/Natos krigföring och 
   ockupationer 
  Sveriges Fredsråd 1 maj 2013
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