
FINLAND OCH SVERIGE SKA STÅ UTANFÖR NATO OCH FÖRA EN FREDSPOLITIK 
 

1. Den viktigaste uppgiften för utrikes- och försvarspolitiken är att minska hot mot det egna landet på 
ett sätt som skapar trygghet i alla länder genom diplomati och samarbete på jämlika villkor.  

 
2. Vi vill inte bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan fientliga militärblock. I stället 

behövs fler alliansfria länder som för en självständig utrikespolitik för gemensam säkerhet och 
nedrustning. 

 
3. Vi vill att våra länder ska ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen. 

Medlemskap i en militärallians som rustar för krig med kärnvapen skulle gå i motsatt riktning och 
öka risken för att kärnvapen kommer till användning mot våra länder eller i våra närområden. 
Medlemskap skulle enligt artikel 5 i Nato-stadgan tvinga oss att delta militärt om någon annan 
medlemsstat skulle angripas. 

 
4. Nato har under de senaste decennierna fört krig i strid med FN-stadgans våldsförbud, det viktigaste 

skyddet för småstater mot stormakters godtycke. Bombningen av Jugoslavien 1999 och av Libyen 
2011 för att jaga bort landets ledare från makten är sådana exempel. Vi anser också att Sveriges och 
Finlands deltagande i Afghanistankriget var en katastrof som kunde förutses, något som det gäller att 
inte upprepa. Vi vill att våra länder står utanför Natos krig.  

     
5. Krig och upprustning är i hög grad klimat- och miljöförstörande och leder till flyktingkriser. Genom 

att hålla sig utanför Nato kan våra länder bättre bidra till att avvärja hotet om ett ekologiskt 
sammanbrott och samtidigt bevara större frihet att använda våra tillgångar till fredsbyggande, 
folkhälsa och alla människors välfärd. 

 
6. Vi vill att Sverige och Finland målmedvetet vidtar förtroendeskapande åtgärder, som minskar 

spänningen mellan stormakterna i våra närområden. Med sådana åtgärder avser vi opartisk 
rapportering av alla sidors perspektiv och att avstå från att skapa fiendebilder, samt riskreducerande 
åtgärder såsom det finska förslaget om att militärflyg skall använda transpondrar. 

 
7. Sveriges och Finlands värdlandsavtal med Nato står i strid med våra länders alliansfrihet. Vi vill att 

värdlandsavtalen sägs upp och att vi i stället strävar efter fredliga och konstruktiva relationer med 
våra grannar och alla andra länder. Det kan ske i samband med en större uppgörelse om avspänning 
och avtal om vapenbegränsningar med hjälp av en ny Helsingforskonferens om europeisk säkerhet. 

 
8. Natos omvandling från transatlantisk försvarsallians till en allians med globala intressen med 

samarbetspartners på alla kontinenter ökar spänningarna både mot resten av världen och inom Nato. 
Våra länder kan bättre verka för avspänning och gemensam säkerhet om de bevarar och befäster sin 
militära alliansfrihet och med samma måttstock tar avstånd från brott mot folkrätten varhelst de sker. 

 
9. Natomedlemskap skulle leda till en ytterligare förstärkning av Natos inflytande i Norden. Vi vill inte 

att den ensidiga bild av det politiska och militära läget som målas upp av Nato närstående 
tankesmedjor såsom Atlantic Council och NATO:s center för strategisk kommunikation i Riga 
(Stratcom) ska bli allenarådande och inte heller att de som kritiserar Nato och talar för avspänning, 
nedrustning, alliansfrihet och fred utmålas som bärare av rysk desinformation. 

 
10. Vi står inför hot om ekologiskt sammanbrott och kärnvapenkrig. Det är dags att vakna upp och göra 

vårt bästa för mänsklighetens överlevnad. 
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