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Lästips
DÖ FÖR NATO?

Kriget i Ukraina är Natos
krig mot Ryssland

Du kan hjälpa till
▪ Nej till medlemskap i Nato!
▪ Inga Nato-baser här!
– Riv upp värdlandsavtalet.
▪ Dra ned det militära
samarbetet med Nato och
USA!
Nato bör upplösas.

Nato – försvarsallians?
Nato är i praktiken inte en
försvarsallians utan är ett verktyg
för USA.
USA dominerar helt Nato och
använder Nato för sin
utrikespolitik. Ett tydligt exempel
var när Nato våren 2011 förstörde
Libyen därför att Libyen förde en
självständig politik som hotade
USA:s internationella ekonomiska
intressen.

Har du bekanta som är politiskt
aktiva? Tala med dem om att de
ska kontakta sina riksdagsledamöter om att dessa ska begära
folkomröstning om
Natomedlemskapet.
a) Vi kan försöka få igenom att
medlemskap i Nato kräver
ändring i svensk grundlag och
därmed två riksdagsbeslut med
val däremellan och eventuellt en
folkomröstning. Om den första
riksdagsbehandlingen leder till
Ja för Nato, så kan ett visst antal
riksdagsledamöter begära
folkomröstning.
b) Det finns också en bestämmelse
om att vissa lagar då Sverige
överlämnar bestämmanderätt till
utlandet kräver 3/4 majoritet i
riksdagen. Om Natomedlemskap
blir en sådan fråga så behövs 88
riksdagsledamöter för att stoppa
medlemskap i Nato.
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Kriget i Ukraina är inte ett ryskt
"aggressionskrig" mot Ukraina
som propagandan påstår. Det är i
stället Ryssland som till sist har
svarat på Natos provokationer.
I slutet av mars 2022 gjordes ett
framgångsrikt försök till
fredsöverenskommelse.
Storbritanniens Boris Johnson
reste då till Kiev för att hindra den.
Nato driver Ukraina framför sig i
ett krig mot Ryssland.
Regeringen har utnyttjat
krigsutbrottet och propagandan
mot Ryssland för att skapa ett Ja
till Nato.
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Vad Sverige bör välja 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.
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Läs mer → https://www.folkkampanjenmotnato.se
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