
Köp inga onödiga slipsar till FAR utan ta med honom till FMKKs 

HÖSTMÖTE 

Söndagen den 13 november 2016 kl 11 - 15 

På Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm 

(Förtäring kommer att finnas) 

VI DISKUTERAR ALTERNATIVEN TILL UPPRUSTNING 

OCH KÄRNVAPEN – ÄVEN PÅ GOTLAND 

 

Inledare: Ingela Mårtensson, Kvinnor För Fred och Nej till Nato 

FMKK står på två ben, mot kärnkraft och mot kärnvapen. Vi har oftast haft fokus på 

kärnkraftsmotståndet och de hållbara energialternativen. Under vårt Almedalsseminarium i 

somras försökte vi använda båda benen. Vi tog upp både klimatet/hållbarheten och freden 

och konkretiserade dessa frågor i den gotländska myllan. Det blev två parallella spår som 

inte riktigt sammanföll och det fanns en större spänning och potential i fredsfrågan. Det 

berodde nog dels på kraften i Ålandsexemplet och dels på de aktuella hoten om en militär 

uppladdning i Östersjön med NATO som triggar Ryssland och båda med kärnvapen i fickorna. 

Vi missade också – som alla andra – att belysa den militära verksamhetens gigantiska 

fotavtryck och miljöförstöring. 



Hade den svenska regeringen haft det freds- och nedrustningsperspektiv nationellt som man 

säger sig ha internationellt och i FN-sammanhang skulle diskussionen och besluten om 

svensk säkerhetspolitik sett helt annorlunda ut. Då hade man vägt en upprustning mot en 

nedrustning. Man hade diskuterat den åländska modellen att förankra en avmilitarisering 

och neutralisering i FN. Man hade kanske till och med föreslagit, som Kvinnor för Fred, ett 

förbud mot kärnvapen på svensk mark och en kärnvapenfri zon i Norden som ett första steg 

mot ett totalt kärnvapenförbud. 

 

Det byggprojekt på Tofta skjutfält, en förort till världsarvsstaden Visby, som nu hastas fram, 

är knappast ett svenskt militärt intresse. Däremot handlar det med all sannolikhet om en 

blivande NATO-bas som ökar risken för rysk irritation. En NATO-bas i Visby ökar också risken 

för kärnvapengömmor på ön och därmed risken för utplåning av Gotlands befolkning. 

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen accepterar inte att krigshetsare styr den svenska 

freds- och säkerhetspolitiken. Därför bjuder vi in till denna diskussion om alternativen. 

Vi bjuder på enkel men god förtäring. Anmäl därför ditt deltagande till 

info@folkkampanjen.se senast fredag 11 november. VÄLKOMMEN! 
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