1. Skriv ut A4 på båda sidor. Sidskala: Ingen. (Scaling: None.) 2. Laminera. 3. Skär lodrätt genom markeringar, glöm
inte mitten. 4. Skär mitt emellan framsidans vågräta linjer 5. Om du vill, klipp bort lite av hörnen. Ta ett fast grepp,
och du kan klippa flera kort samtidigt.
Info om utskrift längst ned.

 Nej till medlemskap i Nato!
 Inga Nato-baser här!
– Riv upp värdlandsavtalet.
 Dra ned det militära
samarbetet med USA!
Fred skapas inte av Nato, vars uppgift är att bana
väg för Väst och hindra allt som hotar Västs
ekonomier. Därför förstörde Nato år 2011 Libyen.
Nu rustar Nato vid Rysslands gräns.
Forts.
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Forts.
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.
2 juni 2017 Folkkampanjen mot Nato
http://www.folkkampanjenmotnato.se
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Om du skriver ut direkt från vad en webbläsare
eventuellt visar kanske inte alla tecken skrivs ut rätt. Skriv ut med Adobe Acrobat Reader.
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