Till alla Fredsvänner och NATO-motståndare!
Aktionsgruppen Nej till NATO inbjuder härmed andra organisationer
till endagskonferens i Göteborg den 6 juni för samtal om hur vi ska
kunna hejda den pågående svenska smyganslutningen till Nato och
ett fullvärdigt medlemskap i krigsalliansen NATO.
Det som är särskilt brådskande just nu, är att förhindra att våra politiker
röstar igenom det Värdlandsavtal, som den förra regeringen skrev under
med NATO tio dagar före valet 2014. Arbetet med att skriva om lagar är
redan igång, så att avtalet efter att omröstning skett i riksdagen våren
2016, snabbt kan träda i kraft.
Det skrämmande är att det inte förekommer någon nyhetsrapportering
i media, debatt på kultursidor samtidigt som riksdag och regering agerar i
det fördolda. Förfarandet är en misskreditering av demokratin.
Aktionsgruppen Nej till Nato som bildades i januari 2015 är
partipolitiskt obunden och vi agerar utifrån en Plattform där vårt främsta
mål är att hålla Sverige utanför NATO.
För att försöka stoppa Värdlandsavtalet, har vi startat en
namninsamling där personer får skriva under ett upprop mot avtalet,
i hopp om att riksdagen kommer att rösta nej till värdlandavtalet
våren 2016. Vårt mål är att samla in 100.000 namn till december i år.
Vi bifogar med detta brev vår plattform, uppropet som ska undertecknas,
flygblad med information om avtalet aktionsgruppens nyhetsbrev och den
affisch som vi använder oss av. Dessutom säljer vi knappar att fästa på
rocken där det står Nej Till Nato. Allt material är viktiga redskap vid
propagandan på gator och torg. Vi tar med oss listor och knappar till de
möten vi går till också.
Varje organisation står för sina egna kostnader (fattiga
organisationer kan kontakta Staffan Ekbom). En avgift på 200 kronor per
organisation kommer att tas ut för att täcka omkostnader såsom hyra av
lokal. Betalas till plusgiro 45 32 35 – 4 (ange Möte 6 juni i
Göteborg på talongen).
Anmälan görs till hugo.torstensson@nejtilleu.se eller Hugo
Torstensson, Rondovägen 312, 142 41 Skogås. För mer
information kontakta Staffan Ekbom på tfn 070-722 76 22 eller besök
http://www.nejtillnato.se.
Mötet kommer att hållas i Victoriahuset på Linnégatan 21 klockan 13.0018.00,med en timmes uppehåll klockan 15.00-16.00 för de som är sugna
på mat, promenad, prata eller dylikt.
Fredshälsningar från Aktionsgruppen Nej till Nato
Staffan Ekbom

