Forts.
Vi vet ingenting om hur en svensk
regering ser ut om några år, och vi
måste täppa till dess möjlighet att i
Sverige upplåta baser för Nato.
Alltså måste värdlandsavtalet med
Nato rivas upp. Det kan göras med
sex månaders varsel, men vägen
dit är inte enkel.

Byt ut riksdagsledamöter!
– Är du emot samarbetet med
Nato och det militära samarbetet
med USA?
– Är du medlem i något parti, eller
känner du någon som är det?
Partimedlemmar bör ta reda på när
och hur namnen på partiets
valsedlar 2018 ska bestämmas och
sedan förbereda sig inför
nomineringsmöten och delta där.
Den som vill till en plats högt
upp på valsedeln ska klara tre
test:
 Nej till medlemskap i Nato!
 Inga Nato-baser här!
– Riv upp värdlandsavtalet.
 Dra ned det militära
samarbetet med USA!
Vid valet 2018 åker förhoppningsvis ut ur riksdagen en del av de
riksdagsledamöter som i maj 2016
röstade för värdlandsavtalet. De
kan ersättas av bättre krafter.

Ett mycket stort fel
Värdlandsavtalet med Nato är ett
av de största politiska fel som har
begåtts i Sverige efter andra
världskriget. Om Sverige blir
värdland för Nato så gäller att om
Natos attackflyg startar från en bas
i Sverige så kan den basen sedan
angripas, och Sverige dras in i
krig. Vidare kan Sverige tvingas
hjälpa till utomlands i krig som
Nato för, och även då dras Sverige
in i krig.
Avtalet ingår i Natos inringning av
Ryssland, och sett ur Natos ögon
är syftet att med Sverige som
värdland ska Natos resurser öka.
Nato får fler baser, och svenskt
stöd till Nato-insatser utomlands
underlättas. Förutom för vår egen
säkerhets skull bör avtalet sägas
upp som vårt bidrag till
avspänning kring Östersjön.
Forts.

Vägen dit börjar bland annat med
att en opposition blir mer synlig i
riksdagen. Opinionsarbete kan
bedrivas ute i landet till stöd för
denna opposition, och en sten är nu
i rullning.

Lästips 1
Sverige, Nato och
säkerheten
Från den oberoende
Natoutredningen.
Sverige, Nato,
säkerhetspolitik,
Ryssland och annat
behandlas.
Celanders förlag.
http://celanders.se/2016/
sverige-nato-och-sakerheten

Lästips 2
Positiva alternativ
I stället för Nato och militärt
samarbete med USA:
 Neutralitetspolitik.
 Självständig lösning av Sveriges
försvarsproblem, utanför Nato.
 Svenska initiativ, bland annat i
FN, för fred, säkerhet och
nedrustning i världen.
 Goda kontakter med Ryssland
inom handel, forskning, kultur
och turism.

Frontlinje
Ukraina
Om händelserna i
Ukraina och om
Ryssland och dess
relationer till andra
länder. Författaren
är brittisk professor
i rysk och
europeisk politisk
historia.
Karneval förlag.
www.karnevalforlag.se/bocker/
frontlinje-ukraina
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