
 
Utvidgning av syftet med kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! 
 
Den politiska scenen i Sverige har som ett trollslag på ett omvälvande sätt förändrats. Detta 
har naturligtvis sin grund i Rysslands invasion av Ukraina. Den har lett till ett svårt avbräck 
för fredsrörelsen som nu ställs inför nya utmaningar. Risken för ett kärnvapenkrig har blivit 
mer påtaglig. Opinionen för upprustning i Sverige har i betydande grad stärkts och lett till att 
partierna enats om kraftiga höjningar av försvarsbudgeten. Den opinion som är positiv till ett 
svenskt Natomedlemskap har ökat och ligger nu mellan 40 och 50%. Den kommer att bli 
ännu större om Sverige och Finland enas om ansökan. Delar av de borgerliga partierna, närm-
ast M, L och KD, vill ansöka mer eller mindre direkt om medlemskap.  
 
Denna situation har lett till en omvärdering av arbetsgruppens inriktning. Vi behöver  kom-
plettera kampanjens arbete med att påverka regering och riksdag att signera och ratificera 
FN:s kärnvapenförbud. Vi känner oss tvungna att även motverka ansökan om svenskt med-
lemskap i Nato. 
 
Varför? Det finns flera skäl till detta ställningstagande. Ett medlemskap i Nato skulle innebära 
ett hårt slag mot kärnvapenmotståndet i Sverige. Nato har som bas för sin militära strategi in-
nehav av kärnvapen och har inte avvisat förstahandsbruk (”first use”) av kärnvapen vid krigs-
situationer. För Sverige innebär det att kärnvapen kommer att kunna placeras på vår mark och 
därför utgöra ett ökat hot mot Ryssland. Redan misstanken att så ska ske, eller har skett, kom-
mer att öka misstron från Rysslands sida och öka risken för att Sverige blir mål för angrepp.  
 
Sverige kommer som medlem i Nato att medverka i Nato Nuclear Planning Group. Möjlig-
heten att Sverige skriver på FN:s kärnvapenförbud skulle i praktiken upphöra. Att bidra till 
eliminering av kärnvapnen, t ex genom att påverka finansiella institutioner att inte investera i 
kärnvapenproduktion, skulle minska. Om Sverige blir medlem i Nato skulle spänningen i vårt 
närområde kraftigt öka liksom risken att kärnvapen kommer att användas av misstag eller 
med avsikt. Sveriges enda chans att inte dras med i ett europeiskt storkrig är att bevara ”alli-
ansfrihet i krig”. Bäst är att stå utanför Nato och verka för avspänning och fredspolitik. Då 
kan vi också med trovärdighet fungera som medlare i konflikter. 
 
Våra paroller blir sålunda: 
Regeringen måste signera och riksdagen ratificera FN:s kärnvapenförbud! 
Nej till svenskt medlemskap i Nato! 
 
 


