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Libyen år 2011

Riksdagsval 2018
Följande partier vill dra in
Sverige i Nato:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Rösta på något annat parti!
Vi bör hålla oss utanför Natos
krig och krigsplaner.
Den som hittills hade tänkt
rösta på något av dessa partier
kan i stället välja bland
alternativ som vill stå utanför
Nato. Något av dem bör kunna
duga som ersättning.

Sverige och Nato
Nato blir inte ett skydd för
Sverige, utan tvärtom riskerar
Sverige att dras in i krig som
Nato driver fram.
Vem som helst, som vågar tro sina
ögon, ser att Nato planerar krig
mot Ryssland. Utvidgningen
österut, upprustning av
militärbaser vid Rysslands gräns
och den massiva propagandan
visar att så är fallet. Vi hoppas
dock att planerna inte kommer att
kunna genomföras.
Om Sverige blir medlem i Nato så
bidrar vi till Natos inringning av
Ryssland, vilket är en fientlig
handling.
Se nästa sida:
"Positiva alternativ, i stället för
Nato"
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I mars 2011 beslöt FN:s
säkerhetsråd att man "godkänner
'flygförbudszon' över Libyen, och
tillåter 'alla nödvändiga åtgärder'
för att skydda civila". Nato tog
hand om allt och gick långt utöver
FN-beslutet, med mycket
omfattande angrepp. Krig mot
Libyen var redan planerat, och FNbeslutet blev startsignal. Libyen
förvandlades till ett land i kaos.
Orsaken till att Nato förstörde
Libyen var att landet gick i
spetsen för ett afrikanskt
samarbete som planerade att
införa en ny valuta för
oljehandeln.

Positiva alternativ, i
stället för Nato
▪ 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.

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

Lästips 2
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.
https://www.karnevalforlag.se/
bocker/frontlinje-ukraina
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