


Actie 18 september, Gent
Op 23 en 24 september komen de Europese Ministers 
van Defensie samen voor een informele EU top in Gent. 
De defensieministers die tijdens deze top achter gesloten 
deuren beleefd zullen debatteren, staan bekend om hun 
gewapende aanvallen wereldwijd. Het zijn in de eerste plaats 
krijgsheren die een bloedige oorlog uitvechten in Afghani-
stan. Ze beschikken over illegale kernwapens. Genoeg reden 
dus om het imago van deze top te doorprikken.

Eén week voor de Eurotop, plannen we een actie om de 
bevolking te waarschuwen voor de komst van deze gevaar-
lijke krijgsheren. 

Op zaterdag 18 september gaan we 25.000 brieven bussen 
bij de inwoners van Gent. 
We maken er een feestelijke actie van.

Zin om mee te doen? Mail naar inez@vredesactie.be ! 
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