
Nej till svenskt medlemskap 
i Nato, Ja till fred 

 
DEMONSTRATION SÖN 22 MAJ KL. 15:00 
GUSTAF ADOLFS TORG GÖTEBORG  
 
Marsch till Götaplatsen. Där tal och musik. Huvudta-
lare: Brian Palmer. Appeller av ungdomsorganisat-
ioner.  
 
På initiativ av Svenska fredskommittén har Kampanjen Nej till svenskt 
Natomedlemskap bildats för att försöka förhindra att Sverige ansöker 
om medlemskap i Nato. Ett 30-tal freds- och solidaritetsorganisationer 
samt politiska partier på vänsterkanten står bakom kampanjen. 
 
Helgen 21-22 maj arrangeras demonstrationer och manifestationer 
runt om i Sverige.  
 
Argument för att inte ansöka om medlemskap i Nato och fortsätta att 
stå emot när ansökan ändå skickas: 

• Gemensam säkerhet och varaktig fred kräver att också mot-
ståndarens säkerhet beaktas. Krig förebyggs med god konflikt-
hantering. Använd diplomati och förhandlingar. Minska spän-
ningar, skapa tillit och förtroende.   

• Medlemskap i Nato är inget skydd mot angrepp utan ökar tvär-
tom risken att bli indragen i krig mellan stormakterna och själv  

 
 
 
bli krigsskådeplats. Detta därför att Nato ökar i styrka och Ryss-
land känner sig mer hotat än tidigare. En buffertzon av neutrala 
stater behöver skapas. Sverige som alliansfritt och som freds-
skapare behövs. 

• Dagens krigsplanering med kärnvapen hotar mänskligheten, kli-
mat och miljö. Krig måste förhindras och resurserna användas 
för social, ekonomisk och ekologisk rättvisa. 

• Kärnvapen kan komma att placeras på svensk mark. Kärnvapen i 
hög beredskap med kort varseltid ökar risken för kärnvapenkrig. 

• Nato är en kärnvapenallians. Vid svenskt medlemskap kommer 
vi att medverka i planeringen av kärnvapenkrig (Nuclear Plan-
ning Group). USA tillåter inte att vi skriver under FN:s kärnva-
penkonvention. 

• Som medlem skulle Sverige bli förpliktigat att gå i krig om något 
annat Natoland angrips.  

• Våra ungdomar kan komma att skickas till krig utanför Sveriges 
gränser. 

• Natotrupp kan komma att stadigvarande placeras i Sverige. Vid 
påtryckningar har en svensk regering svårt att stå emot. Norge 
är ett exempel. 
 

Bjud in till demonstrationens Facebook-evenemang:  
https://www.facebook.com/events/711327190322713/  

 
www.fredsam.se     
 
https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/aktuellt 


