
PRÖVA NATO-FRÅGAN MOT FAKTA! 
Öppet brev till de politiska partierna, riksdag och regering. 
 
Den pågående debatten utgår från att Sverige hotas militärt av Ryssland och att anslutning till 
Nato betyder att hotet minskar. Man tycks acceptera därav följande krav på ständigt mer och 
farligare vapen i en kapplöpande vapenutveckling som antas verka avskräckande. Resultatet 
väntas bli ett tillstånd utan krig. 
 
Ja, kapprustning med ständigt större arsenaler till evigt ökade kostnader leder möjligen till 
avskräckning men under bibehållen och stegrad spänning. Detta kan dock inte kallas fred, 
utan är ett tillstånd av ständig osäkerhet och oro för krig. Misstro och misstänksamhet mot 
nära grannar och ständig oro är vad Natoanslutning kan ge oss. Ryssland kommer att känna 
sig fortsatt hotat och kommer att satsa allt på vapenutveckling. 
 
Vi måste ändra synsätt, byggt på fakta om styrkeförhållanden och möjlighet att skapa 
avspänning och förtroende genom ömsesidiga garantier för säkerhet.  
 
Ryssland är världens till ytan största land men har en jämförelsevis liten befolkning om 145 
miljoner, cirka en fjärdedel av EUs och USAs samlade befolkningar. Ryssland kan varken 
erövra eller behålla makt över resten av Europa. Ryska folket är relativt fattigt och kan inte 
avtvingas de resurser som krig kräver. Rysslands inkomster av fossila energitillgångar är 
dömda att snabbt minska, då klimatkriserna kräver deras snara avveckling. Hotet från 
Ryssland är starkt överdrivet. 
 
Låt oss därför ta alla möjligheter att bygga samarbete för fredlig utveckling. Anslutning till 
Natos krigsapparat gör fredlig utveckling omöjlig. Vi fastnar i kapprustning. Natos årliga 
rustningsbudget är över 1100 miljarder dollar mot Rysslands cirka 60 miljarder. Det landets 
hela ekonomi är mindre än den hos USA-delstaten Texas. 
 
Natos överdimensionerade krigsapparat uppfattas i flera av världens länder som ett ständigt 
hot om militärt ingripande när Natos intressen så kräver. Rysslands pågående krig mot 
Ukraina har sin grund i att landet var på väg att införlivas med Nato. Missiler mot Moskva 
därifrån skulle sakna varningstider. 
Ge Ryssland den säkerhetsgarantin!  
Låt inte Ukrainas folk dö för att vi vägrar ge Ryssland den garantin! 
Inled förhandlingar! Skapa garantier om ömsesidig säkerhet! 
Gå inte in i Nato! Odla inte otryggheten!  
Skriv under förbudet mot kärnvapen! 
Återupprätta alliansfriheten! 
Skapa fredlig samverkan! 
Låt Sverige åter bli fredsmäklare! 
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