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Mini-NATO och FRA

USA-president Obamas besök i Sverige bagatelliserades i förväg som en lucka i
hans europeiska program som behövde fyllas ut. Efter besöket står det nu klart
att Sverige är ännu mer insnärjt i NATO:s fångstnät. Med den svenska regeringens
ivriga påskyndan. Några dagar före Sverigebesöket träffade Obama de tre baltiska
ländernas presidenter i Vita huset som alla är entusiastiska NATO- och EU-anhängare. I Stockholm träffade han de fem nordiska ländernas statschefer, ett möte
som ska få en årlig uppföljning i en ”amerikansk-nordisk säkerhetsdialog”. 2012
gjorde Storbritanniens premiärminister Cameron ett liknande besök i Sverige
och analytiker började tala om hans avsikt att skapa ett Mini-NATO som omfattar Norden och Baltikum med Östersjön. Med vilka intressen? Att stärka NATO:s
norra flank genom att kuva Sverige och Finland? Att även få en europeisk port till
Arktis och att utmana Ryssland? Det Ryssland som trots att ha öppnat sitt land
för kapitalismen ännu månar om nationell självständighet och en utrikespolitik i
samklang med folkrätten. På det viset står Ryssland i vägen för det internationella
monopolkapitalets imperialistiska rövartåg. Därav även all Rysslandhets.
”Säkerhetsdialog” är ett falsarium när Sverige nu blivit ett osäkert land för
världsfreden. Vi visste mycket men i dag vet vi alla mer genom visselblåsaren
Edward Snowden och journalisten Duncan Campbell som bevisat att Försvarets
radioanstalt (FRA) på Lovön i Mälaren och USA:s National Security Agency (NSA)
som sorterar under USA:s försvarsdepartement är hemliga samarbetspartner.
FRA har inte rätt att övervaka människor eller organisationer. Om sådana behov
och försvarsmetoder föreligger, bör det förklaras mot vem och av vilken anledning.
Det som från början skrevs som en proposition för FRA var för att motverka terror utifrån, riktad mot Sverige. Men det har visat sig vara tvärtom. Sverige hjälper
genom FRA imperialismen utomlands och spanar i Sverige på sina egna medborgare, invandrare och deras anhöriga i hemländerna, lämnar inhämtad information till USA, Storbritannien och NATO för att underlätta interventioner, inte minst
i Mellanöstern.
Detta kränker såväl svenskar som invandrade till Sverige. Detta bryter mot alla
mänskliga värderingar, mot demokratiska principer och mot den så kallade alliansfriheten.
Detta berör alla människor och alla bör reagera. Politik för fred och demokrati
måste göras i handling, inte enbart som påståenden.
Detta har visat att Sveriges makthavare inte litar på de egna medborgarna, de
som invandrat och politiska organisationer. Därför kränks deras yttranderätt med
hemliga spaningsmetoder.
Alla Sveriges invånare bör resa sig upp mot ytterligare försök att montera ned

demokratin.
Sveriges Kommunistiska Parti kallar dig medborgare, dig som invandrat till
Sverige för en bättre vardag och ett säkrare liv. Acceptera inte dessa handlingar!
Reagera redan idag!
Samla er bakom kommunisterna, samla er bakom SKP, vi är starkare tillsammans än de odemokratiska makthavarna. Tillsammans är vi starkare än imperialister och deras allierade. Vi är starkare än Reinfeldt, Carl Bild och de kapitalistiska lobbyister som står bakom dem.
Kämpar man för socialismen, kämpar man mot krig och krigets allierade krafter,
mot vapenhandel, mot massförstörelsevapen, mot kolonialisering, mot NATO, mot
rymdspaning med satelliter, mot drönare som årligen dödar tusentals oskyldiga
civila.
Stå upp tillsammans med SKP, det parti i Sverige som verkar för fred och som
står för en rättvis fördelning av den samhälleliga produktionen och är emot all
privatisering.

Är du överens med oss om de socialistiska målsättningarna och
de krav kommunisterna för fram ? Bli då medlem i Sveriges
Kommunistiska Parti !
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt!
': 08-735 86 40
:: skp@skp.se
: Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

RiktpunKt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning och utkommer med 8
nummer per år. Tidningen ger raka och ärliga svar ur ett socialistiskt perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller information som är obekväm och förtigs av de borgerliga
medierna i Sverige.
Ta en prenumeration 200 kr/år eller beställ ett gratis provexemplar.

