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I veckan lärde jag mig ett nytt ord: nato-monologen. Det är ett träffande men också upprörande 

nyord för hur ja-sidans argument dominerat nato-debatten. Med nästan löjeväckande fram- och- 

tillbaka- argument till Natos fördel, gav regeringen in i det sista sken av att inget var bestämt. En 

intern diskussion som utmynnade i ett väntat ja men utan att den knappa hälften av befolkningen 

som är emot en anslutning eller är osäkra, egentligen fått något utrymme i debatten. Det är inte bra 

för demokratin och ger farhågor för framtiden! Kommer utrymmet för kritiska diskussioner att 

minska när vi nu måste leva med Nato-beslutet? Vi minns alla hur regeringen 2018, under 

inflytande av USA, valde att inte skriva under FN:resolutionen om globalt förbud mot kärnvapen. 

 

Det pågår ett krig i Europa, den gamla säkerhetsordningen är överspelad. Vi vet inte mer om 

utgången av kriget än att världen kommer att vara förändrad. Hur detta ”efteråt” kan komma att 

beskrivas vet vi inte heller. Men vi vet att om vi blir en del av Nato, kommer besluten som fattas 

inte vara våra egna, utan formulerade i en militärallians med USA som den starkaste parten. 

Mäktigare vapen, hårdare maktkamp, bittrare retorik och demonisering av den andre. Och en allians 

som har kärnvapen som sitt yttersta maktmedel! Vill vi vara med i en allians där kärnvapen kan 

användas som hot och avskräckning? 

 

Världen rustar, militäruppgifterna ökar globalt varje år. De stora vinnarna är krigsindustrin; bara i 

Sverige har Saab-aktien gått upp med över 80% sedan invasionen av Ukraina! Sveriges 

försvarsbudget måste öka med miljarder årligen för att platsa i Natos gäng. Har regeringen räknat på 

hur mycket fossil energi som krävs för denna utbyggnad som i sin tur ökar mängden miljö- och 

klimatskadliga ämnen till atmosfären? Har regeringen räknat på hur Sveriges budget ska räcka till 

sitt grundåtagandet, att ge god sjukvård, skola och äldreomsorg?  

 

Den fredliga tanken om gemensam säkerhet mellan folken, förhandlingar och diplomati har trängts 

undan av en militariserad retorik där bara slagkraft och styrkeförhållanden räknas. Fredsrörelsen 

står inför väldiga utmaningar och än mer som medlemmar i Nato.  

 

Vänner, låt oss inte förtröttas, låt oss fortsätta arbetet för en kärnvapenfri fredlig värld! 

Vi har trumf på hand: Människor vill leva i en fredlig värld.  
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