
SE VÅRA FILM- OCH LÄSTIPS: 
 
FILM 
 
Möte om Värdlandsavtalet med Nato med Maj Britt Theorin, Anna Ek Svenska freds och Lars-
Gunnar Liljestrand FiB-juristerna: www.fib.se/inrikes/item/5170-onsdagen-28-januari-valbesokt-
samtal-om-vardlandsavtalet-i-abf-huset. 
 
Nato på sex minuter. Natoutredningens kortversion som tecknad 
film: https://www.youtube.com/watch?v=K9-Pc3w4Hgc 
 
 
Paneldebatt på Konferensen ”Sverige på väg Sverige på väg in i Nato, Paneldebatt Riksdagen 25 
nov 2015: www.nejtillnato.se/paneldebatt-pa-konferensen-sverige-pa-vag-in-i-nato-riksdagen-
2511-2015/ 
http://www.nejtillnato.se/category/debatt/ 
 
No more Hiroshimas, no more Nagasakis: https://www.youtube.com/watch?v=xuxhPq40Lgg 
 
 
ARTIKLAR mm: 
 
Fullfölj Palmes oavslutade kamp för kärnvapenfrihet, Pierre Schori: 
http://www.dn.se/debatt/fullfolj-palmes-oavslutade-kamp-for-karnvapenfrihet/  
 
Kärnvapen kan placeras i Sverige: Pierre Schori och Maj  Britt Theorin:  
www.aftonbladet.se/kultur/article22106659.ab 
 
PRO:s uttalande: Uttalande från PRO Barkarby-Skälby, 9 december 
2015 : www.nejtillnato.se/category/debatt/ 
 
Nato större hot än Putin, Åsa Lindeborg: http://www.aftonbladet.se/kultur/article22096068.ab 
 
Svenskt medlemskap i Nato bör undvikas: 
www.expressen.se/debatt/svenskt-medlemskap-i-nato-bor-undvikas/ 
 
Värdlandsavtal fel väg att gå: www.gp.se/nyheter/debatt/1.2973837-vardlandsavtal-fel-vag-att-
ga 
 
Återkallande av värdlandsavtalet med Nato: http://www.nejtillnato.se/en-spricka-i-muren/ 
 
FLER FILM- OCH LÄSTIPS om Värdlandsavtalet och Nato finns på: 
folkkampanjen.se/?page_id=505 
 
 
UPPROP: 
Sprid och skriv under Uppropet mot värdlandsavtalet:  
www.nejtillnato.se/ 
https://www.facebook.com/pages/Aktionsgruppen-Nej-till-NATO/820951814630440 
Namninsamlingen skall läggas fram inför Riksdagen innan det är dags för godkännande av avtalet! 
Listor för utskrift: 
http://nejtillnato.se/dokument/upprop_mot_vardlandsavtalet.pdf 
 
ARGUMENT mot Värdlandsavtalet: 
Vi tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Konflikter löses bäst med 
politiska och civila medel. 
Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. 
Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.  
 
MAILKAMPANJ: MAIL KAMPANJ Stoppa värdlandsavtalet!   



Till våren 2016 ska Sveriges Värdlandsavtal med NATO skall behandlas i riksdagen.   
Just nu arbetar vi för att skapa opinion mot Sveriges Värdlandsavtal med Nato och uppmanar alla att 
sätta sig in i frågan!   
 
 
Svenska Freds och skiljedomsföreningen, landets äldsta fredsorganisation, har nu initierat en 
mailkampanj: Stoppa värdlandsavtalet! för att få många människor att hjälpa till att stoppa 
värdlandsavtalet med Nato.  
Och det är bråttom: Flera viktiga beslut fattas redan nu kring partiernas ställningstaganden inför 
riksdagens omröstning redan i vår! 
Vi uppmanar därför alla att via länken nedan, skicka mail till samtliga ledamöter i både 
försvars- och utrikes utskottet med uppmaningen att rösta nej till avtalet! (Mer om avtalet se längre 
ner i texten), 
All text för att skriva mailet är redan färdig så du klickar bara för de argument du själv vill skicka samt 
de namn du vill skicka till. 
Länk till kampanjen: https://signby.me/se/stoppa-
vardlandsavtalet?mc_cid=cee6bef357&mc_eid=1fe21533c6 
Obs! att man också ska bekräfta varje mail för att det ska skickas iväg till den avsändare du valt. Länk 
för detta skickas till din e-postadress. 
Även Maj Britt, tidigare svensk nedrustningsambassadör -82- 91, uppmanar alla att agera snarast! 
 
SÄG NEJ TILL AVTALET FÖR FREDENS OCH DEMOKRATINS SKULL! 
 
  
 


