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Nato	  och	  Sverige.	  

Nato	  bildades	  1949.	  Den	  kan	  karakteriseras	  i	  första	  hand	  som	  en	  försvarsorganisation	  mot	  

Sovjetunionen	  med	  koncentration	  av	  verksamheten	  till	  Europa.	  Världen	  kan	  då	  ses	  som	  uppdelad	  i	  2	  
delar	  dels	  	  Sovjetunionen	  med	  förbundna	  stater	  dels	  västmakterna	  med	  USA	  i	  spetsen.	  	  
Bedömningen	  av	  Nato	  som	  en	  försvarsorganisation	  styrks	  av	  att	  Nato	  inte	  ingrep	  när	  Sovjet	  gick	  in	  i	  

Ungern	  och	  i	  Tjeckoslovakien.	  Det	  var	  Sovjets	  intressesfär.	  	  

Men	  Sverige	  och	  Finland	  gick	  inte	  med	  utan	  blev	  neutrala	  och	  alliansfria.	  

När	  Sovjet	  och	  Warszawapakten	  upplöstes	  1991	  uppstod	  en	  oklarhet	  vad	  gällde	  Natos	  uppgifter.	  

Så	  småningom	  utkristalliserades	  att	  Nato	  skulle	  få	  en	  världsomspännande	  uppgift	  som	  framstår	  som	  
att	  vara	  ett	  instrument	  för	  USAs	  utrikespolitik.	  80%	  av	  Natos	  budget	  kommer	  från	  USA.	  En	  
amerikansk	  general	  är	  alltid	  befälhavare.	  

Det	  som	  hände	  även	  var	  att	  Sverige	  successiv	  nalkades	  Nato.	  

Sverige	  ansökt	  sig	  1994	  till	  Partnerskap	  för	  fred.	  Sverige	  upprättade	  1998	  en	  delegation	  vid	  Natos	  

högkvarter	  i	  Bryssel.	  2002	  beslöt	  Sverige	  att	  deltaga	  i	  afghanistankriget.	  2009	  utfärdar	  Sverige	  en	  
ensidig	  solidaritetsförklaring	  som	  innebär	  att	  Sverige	  ska	  göra	  insatser	  om	  länder	  i	  närheten	  blir	  
attackerade.	  2011	  deltar	  Sverige	  i	  Natos	  angrepp	  på	  Libyen	  som	  ledde	  till	  Khaddafis	  död.	  2013	  

ansluter	  sig	  Sverige	  till	  Natos	  reservstyrkor.	  2014	  undertecknades	  värdlandsavtalet.	  

2015	  planeras	  att	  gå	  med	  Natos	  center	  för	  strategisk	  kommunikation,	  Stratcom.	  

2016	  godkändes	  värdlandsavtalet	  tillsammans	  med	  anpassning	  av	  svenska	  lagar	  av	  riksdagen.	  

Värdlandsavtalet	  innebär	  ökning	  a	  spänningarna	  i	  Östersjöområdet.	  Det	  bidrar	  till	  undergrävande	  av	  
alliansfriheten	  och	  är	  ett	  hot	  mot	  Sveriges	  självständighet.	  Avtalet	  innebär	  en	  risk	  att	  Sveriges	  
territorium	  används	  för	  att	  upprätta	  baser	  främmande	  militär,	  inklusive	  med	  kärnvapen	  samt	  att	  

Sverige	  används	  för	  krigföring	  mot	  tredje	  land.	  Avtalet	  försämrar	  Sveriges	  internationella	  rykte	  som	  
neutral	  medlare.	  

Aktionsgruppen	  Nej	  till	  Nato	  Stockholm	  bildades	  hösten	  2014	  efter	  studiecirkel	  i	  FiB/KS	  regi.	  

En	  plattform	  och	  ett	  upprop	  mot	  värdlandsavtalet	  skapades.	  En	  namninsamling	  med	  uppropet	  som	  
bas	  startades	  som	  samlade	  till	  slut	  42000	  underskrifter.	  

Därefter	  har	  flera	  offentliga	  möten	  hållits	  bl.a	  med	  Stefan	  Lindgren	  och	  Sven	  Hirdman.	  Vi	  har	  hållit	  

ett	  möte	  i	  gamla	  riksdagshuset	  där	  personer	  från	  flera	  politiska	  partier	  talade	  bl.a	  Hans	  Blix.	  

Inför	  beslutet	  i	  riksdagen	  om	  värdlandsavtalet	  samlades	  ca	  2000	  personer	  på	  Sergels	  torg	  och	  600	  
personer	  i	  Göteborg	  i	  protest	  mot	  detta	  odemokratiska	  beslut.	  

Opinionsundersökningar	  har	  ju	  visat	  att	  ca	  50%	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  är	  negativa	  till	  Nato.	  



Antinato	  rörelsen	  har	  under	  denna	  tid	  spridit	  sig	  till	  större	  delen	  av	  landet	  med	  grupper	  i	  t.ex	  

Göteborg	  Helsingborg	  Uppsala	  Gotland	  Nybro	  Örebro	  Västerås	  Umeå	  Luleå	  m.fl.	  

Otaliga	  möten	  har	  hållits	  över	  hela	  landet	  med	  framträdande	  roller	  av	  Maj-‐Britt	  Theorin	  Thage	  G	  
Petterson	  Stig	  Henriksson	  och	  Sven	  Hirdman.	  

På	  nätet	  har	  en	  site	  inrättats	  nejtillnato.se	  där	  dokument	  lagts	  upp	  och	  länkar	  lagts	  till	  och	  en	  
hemsida	  på	  Facebook	  skapats	  med	  mer	  än	  6200	  gillare	  och	  mängder	  av	  artiklar	  som	  givit	  upphov	  till	  

häftiga	  diskussioner	  och	  annonserats	  om	  möten.	  

Vi	  har	  varit	  ute	  på	  gator	  och	  torg	  och	  diskuterat	  med	  folk	  om	  Nato	  och	  värdnationsavtalet	  	  vecka	  ut	  
och	  vecka	  in.	  

En	  betydelsefull	  roll	  har	  spelats	  av	  natoutredningen	  som	  Stina	  Oscarson	  har	  lett	  som	  producerat	  en	  
viktig	  bok.	  Även	  Stina	  har	  landet	  runt	  och	  talat	  om	  Nato.	  

Fredsrörelsen	  med	  bl.a	  Kvinnor	  för	  fred	  har	  även	  varit	  drivande	  i	  kampen	  mot	  värdlandsavtalet.	  

Efter	  beslutet	  i	  riksdagen	  har	  regeringen	  med	  Peter	  Hultqvist	  i	  spetsen	  raskt	  vandrat	  vidare	  närmare	  

Nato.	  Hultqvist	  har	  varit	  i	  USA	  och	  undertecknat	  ett	  samarbetsavtal	  med	  hemliga	  bilagor.	  Sverige	  har	  
fortsatt	  deltaga	  i	  krigsövningar	  som	  Baltorp	  i	  Östersjön	  och	  en	  megastor	  övning	  Anaconda	  i	  Polen	  
intill	  ryska	  gränsen	  med	  32000	  soldater.	  I	  juli	  åkte	  3	  ministrar	  till	  Natos	  konferens	  i	  Warszawa.	  

Regeringen	  har	  beslutat	  om	  fördubbling	  av	  antalet	  soldater	  i	  norra	  Irak.	  

Kampen	  går	  vidare.	  

Våra	  insatser	  har	  bidragit	  till	  att	  opinionen	  fortsätter	  att	  vara	  negativ	  till	  Natomedlemskap.	  

Dock	  är	  den	  inte	  mobiliserad	  till	  aktivitet	  till	  synliga	  insatser.	  Fortfarande	  finns	  en	  generationsklyfta	  
där	  de	  unga	  inte	  är	  engagerade	  aktivt	  i	  motståndet	  i	  stor	  utsträckning.	  	  

Massmedia	  främst	  de	  stora	  tidningarna	  ignorerar	  antinatoarbetet.	  

Det	  krävs	  för	  det	  fortsatta	  nödvändiga	  arbetet	  mot	  Natomedlemskap	  en	  breddning	  och	  intensifiering	  
av	  arbetet.	  Grupperna	  mot	  Nato	  håller	  nu	  på	  att	  bilda	  en	  riksorganisation	  med	  gemensam	  plattform	  

och	  paroller.	  Ett	  brett	  samarbete	  mellan	  alla	  Antinato	  organisationer	  bör	  skapas.	  Kontakter	  med	  
fredsorganisation,	  kyrkliga	  organisationer	  mm	  behöver	  göras.	  	  Det	  största	  hotet	  framöver	  är	  att	  en	  
natovänlig	  regering	  kommer	  till	  makten	  framöver.	  

Behovet	  av	  en	  ny	  namninsamling	  mot	  Natomedlemskap	  kan	  bli	  aktuell.	  

Riv	  upp	  värdlandsavtalet.	  

Nej	  till	  svenskt	  medlemskap	  i	  Nato.	  

För	  ett	  alliansfritt	  Sverige.	  

	  

	  


