Fredsam i Göteborg

Fredliga relationer skapas genom att analysera konflikter ur ALLA
parters perspektiv, att samtala och söka vägar tillsammans där ingen
part känner sig illa behandlad. Gemensam säkerhet skapas inte i
allians mot en tredje. Det handlar, tvärtom, om att bygga tillit och
undvika upptrappning.

FÖRSVARA ALLIANSFRIHETEN
Nej till NATO
I maj 2016 godkände Riksdagen det s k Värdlandsavtalet med NATO.
Avtalet innebär att NATO (North Atlantic Treaty Organization) på
inbjudan av regeringen får placera trupper och militär utrustning,
inklusive kärnvapen, i Sverige. Militäralliansen kan dessutom föreslå
att man skall bedriva operationer, även krig, mot tredje land från
svenskt territorium! Det krävs då ett godkännande av regeringen, men
det kan gå fort och inga garantier finns att riksdagsbeslut inhämtas.
Mycket har skett och sker utan öppen debatt.
1994 gick Sverige med i ”Partnerskap för fred” och har sedan dragits
in i NATO-ledda krig i Afghanistan och Libyen. I Irak tränas trupper.
En stor förändring i vår säkerhetspolitik sker stegvis på ett sätt som
inte förankrats eller blivit känt i befolkningen. Konsekvenserna har ej
debatterats på ett mångsidigt sätt.
Värdlandsavtalet innebär ett accepterande av NATO:s militära doktrin
där användning av kärnvapen ingår som en viktig del. Enorma
summor läggs på att modernisera kärnvapnen. Användning har
nämnts som möjlig.	
  	
  
Sverige deltar i omfattande krigsövningar tillsammans med NATOländer. Det planeras en stor krigsövning, Aurora, i Stockholm,
Göteborg och på Gotland i september 2017. Med dessa övningar ökar
motsättningarna mellan NATO-länderna och Ryssland. Krigsrisken
ökar när stora övningar pågår vid vardera sidan av gränsen mellan
Ryssland och Finland och Ryssland och Baltikum. Upptrappning sker.
VÄND!

Sanktionerna mot Ryssland och dagliga påståenden att Ryssland utgör
den aggressiva parten motverkar fred. Vi – och världen – har inget
att vinna på att utse Ryssland eller något annat land till vår
fiende. Är vårt land alliansfritt kan vi bidra till en fredlig utveckling.
Vi kan verka för dialog och avspänning. Vi har en 200-årig historia av
fred med våra grannar. Vår alliansfrihet och neutralitet har hjälpt oss.
En Riksförening Nej till NATO har bildats. Den är partipolitiskt och
religiöst obunden, www.nejtillnato.se.
Vi kan tillsammans arbeta för fred och avspänning. Sålunda har FN i
oktober i år antagit en resolution för att nästa år inleda förhandlingar
om förbud av kärnvapen. Detta har skett efter år av idogt arbete i
fredsrörelsen. Låt oss alla samlas och bli starka – som Pippi!

NEJ TILL NATO-MEDLEMSKAP!
NEJ TILL NATO-BASER OCH NATO:s
KRIGSÖVNINGAR I SVERIGE!
FRED MED FREDLIGA MEDEL!
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