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Inbjudan:
Bekämpa imperialismen – socialism eller barbari!
Kära kamrater,
Under september kommer den svenska försvarsmakten att arrangera och delta i två övningar
tillsammans med ett flertal NATO-länder, bland andra Tyskland, Danmark och Norge, men även
Finland. Övningarna är de största på decennier, och Sveriges deltagande i dessa representerar ett
närmande gentemot den imperialistiska militäralliansen NATO som ligger helt i linje med det svenska
finanskapitalets intressen, eftersom det bland annat innebär ett stärkande av den svenska makten i
de baltiska länderna.
Som ett led i motståndet mot närmandet gentemot NATO och den ökande militariseringen arrangeras
en stor demonstration i Göteborg, lördagen den 16 september, samtidigt som krigsövningarna pågår
i staden. I denna demonstration deltar Sveriges Kommunistiska Parti, som medarrangör, med ett eget
block under parollen ”Bekämpa imperialismen – socialism eller barbari”.
Vi vill nu rikta en inbjudan till er om ett deltagande dels i själva demonstrationen, men även i en
offentlig podiumsdiskussion på kvällen, i en lokal direkt vid avslutningsplatsen för demonstrationen.
Vi hoppas givetvis att alla inbjudna partier kan delta, vilket skulle göra deltagarantalet till fem. Temat
på diskussionen är Hur bekämpar vi imperialismen? med fokus på strategin och taktiken kring vårt
anti-imperialistiska arbete. Ni bör för diskussionen formulera ett bidrag på sju (7) minuter som kan
presenteras under evenemanget. Efter att diskussionsdeltagarna presenterat sina bidrag vill vi öppna
upp för en diskussion med publiken. Mötet sker huvudsakligen på skandinaviska språk, men vi kan
assistera vid bidrag framförda på engelska eller tyska, om de kommit in till oss senast en vecka på
förhand, den 9e september.
I demonstrationen får maximalt en (1) partifana per parti finnas med, så vi ser gärna att de
deltagande partierna tar med en fana vardera, som kan finnas representerad vid vår frontbanderoll.
Program, lördag den 16 september:
13:00 Förberedelser och samling vid Gustaf Adolfs Torg.
14:00 Gemensam avmarsch mot Götaplatsen, där tal och andra evenemang tar vid.
För mer information: https://stoppaaurora17.se
17:30 Möte på Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg.
Vi kommer dessvärre inte kunna stå för några rese- eller boendekostnader för evenemanget, vilket vi
ber om förståelse och överseende med. Vi räknar med att evenemanget kommer att vara klart senast
19.30 och att ingen övernattning kommer att behövas. Vid behov kommer övernattning att ske hos
kamrater. Meddela oss gärna i så fall.
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Bekräfta eventuellt deltagande så snart som möjligt till skp@skp.se så att vi kan planera så bra som
möjligt. Vi ber om ursäkt för det korta varslet, men hoppas och tror att det inte ska vara några
problem! Ert deltagande i Göteborg är ett viktigt stöd för vårt parti! Ni är varmt välkomna!
Med kamratliga hälsningar
Andreas Sörensen
Partiordförande
Sveriges Kommunistiska Parti
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