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#stemNEJ den 1. juni

NEj til at deltage i EU’s 
militære union

 
Nej til EU -hæren – Nej til EU -staten 
Er du imod at EU får endnu mere magt, er du imod EU- staten, så 
stem nej. Med en EU -hær har unionen endnu en brik til at blive 
en imperialistisk supermagt.

Nej til flere krigsalliancer – Nej til mere krig 
Flere våben gør ikke verden mere sikker. Det er en ond spiral 
uden ende. Den bedste sikkerhed er at være mest muligt fri af 
krigs alliancer. Mest sikkerhed får vi ved at komme helt ud af 
både EU og NATO.

EU fører allerede i dag krige i Afrika 
EU’s militære indblanding og krige kan nu føres over alt i ver-
den. Vi skal ikke ofre nogen som helst unge til krige for EU’s 
økonomiske interesser.

Penge til EU- militær går direkte fra velfærd 
De milliarder der skal bruges til at betale EU- militæret, går 
lige i lommerne på våbenindustrien, ikke mindst i Tyskland og 
Frankrig. Vi vil ikke betale til oprustning og opbygning af EU’s 
militære union, vi vil have sundheds  og uddannelses kroner  ikke 
kanoner.

Er du i tvivl, så stem NEJ 
Regeringer og arbejdsgivere har løjet og bedraget hver gang 
vi skulle stemme om EU og nu gør de det igen. Hvis de fortalte 
sandheden ville det aldrig blive et ja. Derfor bruges den impe-
rialistiske krig i Ukraine som tragisk anledning til at banke en 
lynafstemning igennem.

STEM NEJ – DET SIKRE VALG

Arbejderpartiet Kommunisternes 
sommerlejr, er 4 spændende og 
vigtige dage i det vestsjælland-
ske sommerland ved Vig. 4 dage 
fyldt med viden, debat, inspira-
tion, kultur, natur og sjov.

Temaerne på årets sommerlejr

•	 Gå med mod krigsmagerne 
og imperialismen

•	 Rejs krav. Hvem betaler pri-
sen for kapitalismens kriser

•	 Fortsæt kampen for den of-
fentlige sektor, for flere an-
satte og ligeløn

Hvordan skal arbejderklassen, 
de unge og kvinderne gå til 
modstand?

Sommerlejren er mere vigtig end 
nogensinde, der er meget at bli-
ve klogere på og at debattere.

Vi har også brug for sammen-
hold, kammeratskab og opti-
misme i denne situation. Vi har 
brug for visioner om et bedre 
samfund, om en anden verden, 
den revolutionære kamp for so-
cialisme. 

Find mere information på 
   roedt.revolutionaert.sommertraef

eller skriv til: info@oktobernet.dk

Kom med på Den Røde Som-
merlejr! Alle kan være med!

Kom med på 
Den Røde Sommerlejr 

Torsdag den 21. - søndag den 24. juli 2022
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