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och du kan klippa flera kort samtidigt.

▪ Nej till medlemskap i Nato!

Forts.

▪ Inga Nato-baser här!
– Riv upp värdlandsavtalet.

Faran är inte Ryssland. Faran är i stället personer i
vårt eget land som vill överlämna Sverige till
främmande makt. Så blir det om Sverige går in i
Nato som är ett verktyg för USA:s utrikespolitik.

▪ Dra ned det militära
samarbetet med Nato och USA!
Nato bör upplösas.
Regeringen har lämnat in medlemsansökan hos
Nato, men saken är därmed inte klar. Vi måste göra
allt för att stoppa detta.
Forts.

Regeringen har utnyttjat krigsutbrottet och
propagandan i vissa tidningar för att skapa ett Ja till
Nato.
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