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Förslag till Plattform för
Föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige
Föreningen Nej till Nato arbetar för att försvara och återställa Sveriges alliansfria och
neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir
medlem i militäralliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization) och verka för att
Samförståndsavtalet med Nato om Värdlandsstöd samt tidigare ingångna avtal med Nato
sägs upp.
Föreningen Nej till Natos politiska arbete mot svenskt medlemskap i Nato ska karakteriseras
av öppenhet och önskan om att samarbeta med en pluralitet Anti-Nato krafter oberoende av
politisk tillhörighet och religiös inställning.
Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att
säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet. Det innebär att Sverige ska vara
militärt oberoende både gentemot Ryssland och gentemot USA och Nato. Sveriges relationer
till andra länder ska bestämmas av Sveriges säkerhet, inte av andra länders utrikespolitik och
geopolitiska intressen.
Det finns inget behov för Sverige att lämna vår alliansfria politik. Inget hot mot Sverige
kommer från Ryssland med vilket land Sverige haft en fredlig relation i över 200 år.
Det ligger i Natos intresse att kunna använda svenskt luftrum och territorium som
utgångspunkt för militära insatser. För Nato är Sverige och Finland viktiga samarbetspartners
bl.a. på grund av Natos ambition att ha kontroll över all militär verksamhet i
Östersjöområdet, säkra geopolitisk överhöghet över Arktis och Nordområdena runt Arktis.
Nato har stort intresse av ökad tillgång till svensk högteknologisk kunskap, rymdindustri och
av militärstrategiska skäl är det synnerligen viktigt för Nato att ha tillgång till en av världens
största nedladdningsstationer för satelliter, Esrange som ligger i Norrbotten, då all
krigsföring idag förs från rymden och via satelliter.
Det allt intimare samarbetet med Nato har lett till att Sverige deltar i alltmer intensiva och
omfattande krigsövningar över svenskt territorium, i Norrbotten, NEAT (North European
Airspace Testrange) ett område som täcker merparten av norra Sveriges luftrum) i
Göteborgs och Stockholms skärgård och över Vättern. Förutom att dessa militära
krigsövningar innebär ett hot mot miljön så innebär det en stegring av den militära
spänningen i vårt geopolitiska område.
Föreningen Nej till Nato är positiva till svenskt deltagande i FN-ledda fredsoperationer.
Sverige ska gå i spetsen för att minska spänningar och motsättningar mellan våra
grannländer, arbeta för goda diplomatiska relationer, ta aktiva initiativ till kontakter på alla
nivåer för att hitta fredliga lösningar på problem.
Med värdlandsavtalet befinner sig Sverige i ett helt nytt och mycket farligt säkerhetspolitiskt
läge. Utbryter en konflikt i svenskt geopolitiskt närområde är risken för att Sverige blir en
måltavla för angrepp avsedd för någon av parterna i en stormaktskonflikt.
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Värdlandsavtalet möjliggör för Natobaser att operera från svenskt territorium med risk att
Nato placerar kärnvapen på svenskt territorium. Att risk finns för placering av kärnvapen på
svenskt territorium beror på, Natos kärnvapendoktrin, att förbud mot placering av
kärnvapen på svenskt territorium inte står inskrivet i värdlandsavtalet och att Sverige inte
har någon lag som uttryckligen förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. Värdlandsavtalet
möjliggör även för Nato att använda svenskt territorium som utgångspunkt för anfall mot
tredje land.
Är Sverige alliansfritt har vi större möjlighet att stå utanför om krig bryter ut i vår del av
världen.
Föreningen Nej till Nato – för ett alliansfritt Sverige
-

Arbetar emot svenskt medlemskap i Nato

-

Följer upp, uppmärksammar, väcker debatt och agerar mot svenskt samarbete med
Nato

-

Agerar mot svensk medverkan i internationella militära insatser under Natos befäl

-

Agerar mot gemensamma militära övningar med Nato

-

Agerar mot upplåtande av svenskt territorium för militära övningar tillsammans med
Nato

-

Agerar mot placering av Natobaser på svenskt territorium

-

Agerar mot militär rymdteknologisk användning från svenskt territorium

-

Verkar för fredliga lösningar vid konflikter med andra länder genom diplomatiska
förhandlingar

Paroller
Nej till svenskt NATO-medlemskap
För ett alliansfritt och kärnvapenfritt Sverige
Nej till Nato-baser och krigsövningar i Sverige
Riv upp värdlandsavtalet

Stockholm 2016-09-05
Staffan Ekbom, Markus Limmergård och Birgitta Lardell
Vid mötet närvarande medlemmar från Arbetsgruppen för förberedande av Nej till Natos
konstituerande riksmöte
(Texten till ovanstående förslag till Plattform utgörs av en sammansättning av samtliga sex
tidigare inkomna förslag. Vid utformandet av ovanstående förslag har vi beaktat allas förslag
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och tagit hänsyn till vad som är gemensamt i de olika förslagen. Vi, Staffan, Markus och
Birgitta, menar att ovanstående förslag skall betraktas som huvudförslaget.)

