
SVERIGE BEHÖVER INTE NATO FÖR FRED 
NATO BEHÖVER SVERIGE FÖR SINA KRIG 

Den viktigaste uppgiften för Sveriges utrikes- och försvarspolitik 
är att minska hot mot det egna landet på ett sätt som skapar 
trygghet i alla länder.                                                             

FN-stadgan om våldsförbud är det viktigaste skyddet för 
småstater och mot stormakters godtycke.                              

                             DET STORA SVEKET 

Regering och riksdag har genom ansökan om medlemskap i 
krigsalliansen Nato skrotat Sveriges nationella och militära 
oberoende. Nato-anslutning innebär att:                                                                                  

# Sveriges försvar helt kommer att underordnas Natos behov 
och svenska soldater kommer att skickas till krig varhelst Nato 
så begär;                                                                                
# det blir fritt fram för vapenexport till krigförande länder, inom 
och utanför Nato. Svensk vapenindustri gnuggar händerna;              
# en godtycklig terrorstämpling och utlämning av människor 
med permanent uppehållstillstånd, boende i Sverige. Dessa blir 
rättslösa.  

FÖR FRED OCH ALLIANSFRIHET 

DRA TILLBAKA NATO-ANSÖKAN NU!                                                            
    

          Fb: Nej till Nato Göteborg         

         Kontakt: nejtillnatoGBGorg@gmail.org                                                                                               

ALLIANSFRIHET 

Nato:s omvandling från transatlantisk försvarsallians till 
angreppspakt med globala intressen över alla kontinenter har 
ökat spänningen mot resten av världen. 

Vårt land kan verka för gemensam säkerhet om Sverige 
för fredens skull upprätthåller sin militära alliansfrihet 
och arbetar för nedrustning och avspänning. 

FÖR EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD 

I januari 2021 blev FN-konventionen om totalförbud mot 
kärnvapen internationell rätt och i maj 2022 undertecknades 
den av den 62:a staten.  

Sverige har i decennier varit drivande i nedrustningsfrågan och 
nära 90 % av befolkningen i landet är HELT emot 
kärnvapen. Ändå har inte Sverige ratificerat konventionen, 
utan böjt sig för hotelser från Nato och USA. Den 
socialdemokratiska regeringen hävdar trots detta att Sverige 
kan arbeta för kärnvapennedrustning inom Nato!                    
# Sveriges Nato-ansökan innehåller inget krav på förbud mot 
kärnvapen på svensk mark – den ”accepterar den avgörande 
roll som kärnvapen spelar”!                                                          
# Vid stormaktskonflikt blir vi som Nato-medlem ett bombmål. 

DRA TILLBAKA NATO-ANSÖKAN NU! 

                                                                                                     

Den 17e september äger FREDSLOPPET rum under parollen   

”En annan värld är möjlig”. Info/anmälan: www.fredsloppet.se  


