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Thage	  G.	  Petersons	  anförande	  vid	  manifestationen	  mot	  
Värdlandsavtalet	  med	  Nato	  den	  21	  maj	  016	  på	  Sergels	  
torg,	  Stockholm	  
	  
Världens	  viktigaste	  fråga	  idag	  är	  freden.	  
	  
Men	  vi	  når	  inte	  freden	  med	  nya	  arméer	  och	  militärallianser.	  
Världen	  behöver	  istället	  länder	  som	  står	  utanför	  de	  militära	  
allianserna	  och	  som	  envist	  står	  upp	  för	  fredliga	  lösningar	  på	  
krig	  och	  konflikter.	  Jag	  vill	  att	  Sverige	  skall	  vara	  ett	  sådant	  
land.	  x	  x	  x	  
	  
Vi	  säger	  ibland	  att	  världen	  är	  tokig.	  Idag	  är	  det	  verkligen	  
berättigat	  att	  åberopa	  denna	  fras.	  Världen	  är	  mer	  galen	  och	  
ond	  än	  på	  länge.	  
	  
Krig	  och	  väpnade	  konflikter	  är	  idag	  fler	  och	  mer	  
komplicerade	  än	  någonsin.	  Inte	  sedan	  andra	  världskriget	  
åren	  1939-‐1945	  har	  världen	  upplevt	  en	  så	  omfattande	  
flyktingsituation	  som	  i	  vår	  tid.	  Men	  samtidigt	  har	  längtan	  
efter	  fred	  nog	  aldrig	  varit	  starkare	  än	  i	  dessa	  dagar.	  
	  
Vi	  ser	  dagligen	  ondskan	  och	  eländet	  på	  TV.	  I	  sin	  förtvivlan	  
sträcker	  människor	  upp	  sina	  händer	  vid	  taggtrådsstängslen	  
och	  ropar:	  Vi	  vill	  ha	  fred!	  
	  
Tioåriga	  Jaqueline,	  yazidisk	  kurd	  från	  Sinjarbergen	  i	  Irak,	  
drömmer	  varje	  dag	  om	  det	  viktigaste	  i	  hennes	  liv:	  ”Jag	  vill	  
vara	  där	  det	  är	  fred”.	  
	  
Det	  är	  därför	  som	  Sveriges	  varumärke	  på	  den	  internationella	  
arenan	  skall	  vara	  fred.	  Med	  fredsförhandlingar;	  fredssamtal,	  
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medling	  och	  diplomati.	  Vi	  måste	  göra	  allt	  för	  att	  förhindra	  
våldsåtgärder	  och	  krig,	  som	  bara	  leder	  till	  svårläkta	  sår	  och	  
revanschlust	  som	  sitter	  i	  för	  generationer.	  Vi	  måste	  säga	  nej	  
till	  militärallianser	  och	  vidhängande	  värdlandsavtal.	  
	  
Afghanistankriget	  skulle	  ju	  bli	  fredens	  krig,	  sa	  man.	  
	  
Människorättsaktivisten	  och	  den	  tidigare	  
parlamentsledamoten	  Malalai	  Joya	  från	  Afghanistan	  besökte	  
nyligen	  Sverige.	  Hon	  bekräftar	  sanningen	  att	  krig	  inte	  leder	  
till	  fred.	  Hon	  beskriver	  att	  femton	  års	  krig	  varken	  har	  lett	  till	  
fred	  eller	  till	  bättre	  levnadsförhållanden	  för	  människorna	  i	  
Afghanistan.	  Hon	  skildrar	  sitt	  land	  som	  ett	  helvete	  för	  
kvinnor.	  Hon	  säger	  att	  situationen	  är	  mer	  katastrofal	  idag	  än	  
före	  kriget.	  Hon	  menar	  att	  de	  allierades	  krig	  har	  stärkt	  
terrorister	  och	  fundamentalister.	  
	  
Kriget	  har	  lett	  till	  tiotusentals	  dödade	  afghaner,	  flera	  
hundratusen	  sårade	  och	  miljoner	  på	  flykt	  från	  sina	  hem	  och	  
sitt	  land.	  Krigsresultatet	  visar	  hur	  rätt	  vi	  hade	  som	  var	  
motståndare	  till	  Sveriges	  deltagande	  i	  Afghanistankriget.	  
Interventionerna	  i	  Afghanistan,	  Libyen	  och	  Irak	  är	  inga	  
lysande	  eller	  trevliga	  exempel	  till	  eftervärlden.	  x	  x	  x	  
	  
Jag	  är	  sedan	  mina	  SSU-‐år	  starkt	  emot	  ett	  svenskt	  NATO-‐
medlemskap.	  Jag	  var	  det	  som	  Olof	  Palmes	  statssekreterare	  
och	  som	  samordningsminister.	  Jag	  var	  det	  som	  
försvarsminister.	  Jag	  är	  det	  ännu	  starkare	  idag!	  Jag	  vill	  inte	  
att	  andra	  länder	  skall	  bestämma	  över	  Sveriges	  försvar	  och	  
säkerhetspolitik.	  
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Mitt	  budskap	  till	  regeringen	  från	  Sergels	  Torg	  idag	  är	  
	  
• Inget	  militärt	  samarbete	  med	  NATO	  
	  
• Markera	  tydligt	  och	  konsekvent	  Sveriges	  neutralitet	  och	  

militära	  alliansfrihet	  
Tänk	  efter	  
	  
Alliansfrihet	  och	  neutralitet	  har	  tjänat	  oss	  väl	  i	  över	  200	  år.	  
	  
Alliansfrihet	  och	  neutralitet	  har	  hållit	  oss	  utanför	  krig.	  
	  
Sverige	  har	  byggt	  upp	  en	  stolt	  tradition	  av	  fred.	  
	  
Varför	  skall	  vi	  lämna	  detta?	  Varför	  skall	  vi	  slänga	  över	  bord	  
det	  som	  varit	  och	  är	  till	  fördel	  för	  Sverige	  och	  Sveriges	  folk?	  
Detta	  är	  inte	  nostalgi.	  Utan	  det	  är	  realism	  i	  dagens	  situation!	  
	  
Sveriges	  statsminister	  och	  utrikesminister	  har	  nyligen	  sagt	  
att	  Sverige	  skall	  inte	  gå	  med	  i	  militäralliansen	  NATO.	  Sverige	  
skall	  fortsätta	  att	  vara	  militärt	  alliansfritt!	  Deras	  uttalanden	  
förpliktar	  till	  att	  Sverige	  talar	  samma	  språk	  och	  konsekvent	  
både	  till	  USA	  och	  Ryssland	  om	  Sveriges	  försvars-‐	  och	  
säkerhetspolitik.	  Om	  vi	  inte	  gör	  det	  så	  är	  vi	  inte	  neutrala	  eller	  
militärt	  alliansfria.	  x	  x	  x	  
	  
Mer	  än	  någon	  annan	  gång	  har	  vi	  sett	  FN:s	  oförmåga	  att	  
åstadkomma	  fred	  och	  försoning.	  FN	  måste	  restaureras	  och	  
bli	  vägledande	  för	  fredsinitiativ.	  FN	  är	  den	  enda	  världsarena	  
som	  världen	  har.	  Låt	  oss	  slå	  vakt	  om	  FN!	  
	  
EU,	  som	  vi	  drömde	  om	  som	  en	  fredens	  organisation	  talar	  allt	  
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oftare	  enbart	  om	  militära	  lösningar	  och	  en	  egen	  stark	  militär	  
apparat.	  Också	  EU	  måste	  restaureras	  så	  att	  EU	  börjar	  att	  
arbeta	  för	  freden.	  Det	  är	  EU:s	  uppgift	  att	  värna	  freden	  och	  
bygga	  broar	  mellan	  väst	  och	  öst!	  EU	  bör	  försöka	  få	  in	  
Ryssland	  som	  medlem	  av	  gemenskapen.	  
	  
När	  Berlinmuren	  föll	  så	  tändes	  förhoppningar	  om	  att	  vi	  inte	  
längre	  skulle	  behöva	  oroa	  oss	  för	  ett	  nytt	  krig	  i	  Europa.	  En	  
lärdom	  som	  vi	  drog	  av	  det	  kalla	  kriget	  var	  att	  Sverige	  stärkte	  
freden	  i	  Europa	  genom	  att	  stå	  utanför	  NATO.	  Men	  nu	  har	  
spänningarna	  i	  Europa	  ökat	  och	  stabiliteten	  i	  Nord-‐Europa	  
har	  minskat.	  Det	  var	  inte	  något	  vi	  drömde	  om.	  Vi	  drömde	  
istället	  om	  fred	  och	  avspänning.	  
	  
De	  försämrade	  öst-‐väst-‐relationerna	  är	  inget	  önskeläge	  för	  
vårt	  land.	  Det	  vore	  ingen	  klok	  politik	  för	  Sverige	  att	  
ytterligare	  skärpa	  motsättningarna	  i	  Europa	  genom	  en	  
svensk	  NATO-‐anslutning.	  Tvärtom!	  Det	  vore	  en	  dålig	  svensk	  
politik!	  En	  svensk	  NATO-‐anslutning	  skulle	  öka	  
motsättningarna	  i	  Europa.	  Detsamma	  gäller	  med	  
Värdlandsavtalet!	  Det	  går	  inte	  att	  skilja	  frågan	  om	  
värdlandsavtalet	  från	  NATO-‐frågan	  i	  stort.	  De	  båda	  frågorna	  
hör	  ihop.	  Värdlandsavtalet	  innebär	  ett	  steg	  närmare	  NATO.	  
Avtalet	  medverkar	  till	  att	  göra	  säkerhetsläget	  i	  vår	  del	  av	  
Europa	  osäkrare.	  Avtalet	  gagnar	  inte	  freden.	  Redan	  det	  
faktum	  att	  Sverige	  godkänner	  avtalet	  kommer	  att	  höja	  
spänningen	  i	  Östersjöområdet.	  
	  
Värdlandsavtalet	  ger	  stort	  utrymme	  och	  omfattande	  
befogenheter	  för	  militäralliansen	  NATO	  på	  svensk	  mark.	  
Röster	  från	  USA	  har	  redan	  innan	  avtalet	  ens	  är	  på	  plats	  
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aviserat	  vad	  man	  vill	  göra:	  missiler	  på	  östra	  Gotland	  riktade	  
mot	  Ryssland	  och	  NATO-‐flygbaser	  runt	  om	  i	  Sverige.	  
Värdlandsavtalet	  underminerar	  Sveriges	  militära	  
alliansfrihet.	  Det	  innebär	  ett	  brott	  mot	  den	  
säkerhetspolitiska	  linje	  som	  kännetecknat	  vårt	  land	  och	  vår	  
utrikespolitik	  om	  att	  vi	  skall	  undvika	  steg	  som	  uppfattas	  som	  
riktade	  mot	  någon	  av	  stormakterna	  i	  vår	  närhet.	  x	  x	  x	  
	  
Naturligtvis	  skall	  vi	  ha	  goda	  och	  vänskapliga	  relationer	  med	  
USA.	  Men	  detta	  får	  inte	  hindra	  oss	  från	  att	  ha	  goda	  och	  
vänskapliga	  relationer	  också	  med	  Ryssland.	  
	  
Istället	  för	  vapenskrammel	  bör	  Sverige	  återuppta	  samtalen	  
med	  Ryssland	  på	  alla	  nivåer.	  Det	  betyder	  inte	  någon	  
acceptans	  av	  Rysslands	  aggressivitet	  eller	  brott	  mot	  
folkrätten.	  Eller	  undfallenhet	  mot	  en	  stormakt.	  Jag	  står	  
bakom	  protesterna	  mot	  Ryssland	  för	  annekteringen	  av	  Krim.	  
	  
Men	  vi	  måste	  inse	  att	  Ryssland	  är	  ett	  av	  Sveriges	  
grannländer.	  Och	  en	  del	  av	  Östersjöområdet.	  Sverige	  har	  ett	  
långsiktigt	  intresse	  av	  att	  Ryssland	  utvecklas	  till	  ett	  land	  med	  
stabila	  demokratiska	  institutioner	  som	  vill	  samarbeta	  med	  
sina	  grannar	  och	  övriga	  länder	  i	  Europa.	  Isolering	  och	  
utfrysning	  av	  stater	  är	  en	  mycket	  farlig	  väg.	  Det	  leder	  bara	  
till	  hot	  om	  våld.	  Se	  på	  Nordkorea.	  
x	  x	  x	  
	  
Sverige	  har	  en	  skyldighet	  att	  åstadkomma	  fredliga	  kontakter	  
i	  vårt	  närområde	  genom	  besöksutbyte,	  handel	  och	  turism.	  
Fredliga	  möten	  mellan	  människor	  skapar	  på	  sikt	  fred.	  
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Att	  bevara	  Sveriges	  fred	  är	  vår	  säkerhetspolitiska	  linjes	  
viktigaste	  uppgift.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  vårt	  land	  kan	  överleva	  
som	  en	  fri	  nation	  och	  att	  vi	  kan	  bidra	  till	  fred	  i	  världen.	  
	  
Men	  det	  är	  vi	  själva	  som	  skall	  bestämma.	  Beslut	  om	  vår	  
trygghet	  skall	  fattas	  i	  Stockholm	  och	  inte	  i	  Bryssel,	  London,	  
New	  York	  eller	  i	  Moskva.	  
	  
Bästa	  vänner	  och	  åhörare!	  
	  
Vi	  säger	  NEJ	  till	  Sverige	  i	  NATO!	  
	  
Vi	  säger	  NEJ	  till	  Värdlandsavtalet!	  
	  
Vi	  säger	  JA	  till	  att	  vårt	  land	  förblir	  neutralt	  och	  militärt	  
alliansfritt!	  
	  
Vi	  säger	  JA	  till	  freden!	  
	  


