
Först (I) ”Stödkommittén för Julian Assange” kl 14.14.40 cirka, 
sedan (II) ”Nätverket Nej till svenskt Nato-medlemskap.” 

Program 

I. Eleanor Goldfield, sångerska, journalist, filmare 
Håkan Julander, skådespelare, regissör, läser sin senaste dikt 
Lars Drake, fd adjungerad professor, skribent 
Julian Assange sitter i högriskfängelset Belmarsh sedan nästan 4 år och 
riskerar utlämning till USA där han skulle dömas som spion till ett troligt 
fängelsestraff på 175 år. 
USA har ett starkt försvar för yttrandefriheten med 1st Amendment. 
I strid med gällande lag skulle Julian dömas enligt en 100 år gammal Spionage 
Act som aldrig tidigare använts mot journalister eller publicister. 
USA tolererar inte att Julian Assange avslöjat USA:s och Storbritanniens svåra 
krigsbrott i Irak och Afghanistan. 
Sverige vill nu införa en utlandsspionerilag med liknande bestämmelser. 
Journalister eller visselblåsare ska inte avslöja krigsbrott begångna av våra 
allierade som USA/Nato. 
Mötet kommer att uppmärksamma detta lagförslag som riksdagen preliminärt 
ska diskutera och besluta om 17 november. 
Lagförslaget ledder till censur och självcensur och hindrar yttrande-och 
pressfrihet. I media pågår ingen debatt. 
Kom och ta del av detta viktiga budskap! 
Journalister måste kunna och våga granska makten. 
Den rättslöshet och orättvisa behandling som Julian Assange är utsatt för, är 
oerhörd! 



 
 
Vi som såg filmen Ithaka om familjens kamp för Julian Assange 25 oktober 
och det oerhörda stödet han får i hela världen och hade förmånen att träffa 
Julians pappa, John Shipton, är djupt upprörda över den pågående 
rättslösheten! 

Delta 5 november! 
Ta med vänner och bekanta! 

Stödkommittén för Julian Assange 
Kontakt: support.julianassange@protonmail.com 
______________________________________________________________
_____ 

  

  

II. ÖB välkomnar kärnvapen och främmande militärbaser 

Appelltal och flygbladsutdelning. 

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén uppmanar regeringen att acceptera 
kärnvapen eller Natotrupper på svensk mark. Det är ett sensationellt och 
ohyggligt uttalande. Regeringen bör omedelbart avsätta Micael Bydén från 
hans post! Men uttalandet har med stor sannolikhet stöd hos den nya 
regeringen. 



I Försvarsmaktens militära råd till regeringen, som ÖB överlämnade tisdagen 
den 1 november, står: ”Sverige bör etablera sig som ett basområde för 
allierade mark-, flyg-, och marinstridskrafter”. ÖB uppmanar politiker att inte 
sätta upp gränser för Natomedlemskap. I det innefattas inte bara stationering 
av Natotrupp, utan också kärnvapen, på svensk mark. 

Att göra Sverige till basområde för Nato innebär i praktiken att låta 
främmande makt ockupera vårt land. Att stationera kärnvapen i Sverige 
innebär att göra vårt land till måltavla för angrepp med kärnvapen. Och en 
del Nato-länder, som Danmark, Norge och Spanien har förbehåll mot 
kärnvapen 

USA:s politik med stöd av ÖB är en ytterst farlig politik i ett läge då 
motsättningarna skärps i oroväckande takt mellan USA och Nato å ena sidan 
och Ryssland å den andra sidan. Risken är redan stor att Sverige görs till 
frontstat i ett storkrig mot Ryssland, ett krig som absolut inte gagnar vårt 
land utan förs i främmande makts intresse. Natobaser och kärnvapen på 
svenskt territorium gör detta hot akut. 

Att utforma Sveriges säkerhetspolitik är en uppgift för valda politiker, inte för 
militära befälhavare, vilkas politiska lojaliteter är oklara. 

Vi kräver: 

• Inga Natobaser eller kärnvapen på svenskt 
territorium! 

• Sverige måste underteckna och ratificera FN-
resolutionen om förbud mot kärnvapen! 

• Sverige ut ur krigsalliansen Nato! 

• Avsätt ÖB Micael Bydén! 
Vänliga hälsningar 
 
Anders Romelsjö 
 
 


