
Kärnvapnen är inte längre ett abstrakt hot 
 
Kära vänner och medresenärer på det här fantastiska klotet. Jag känner mig 
verkligen högtidlig när jag nu ska tala till er. Vi är många som oroar oss för 
framtiden och det gör jag också, Mycket. 
 
Ansökan om svenskt Natomedlemskap ökar riskerna för ett storkrig mellan 
USA/Nato å den sidan och Ryssland å den andra. 
 
Jag ska förklara varför jag känner så starkt att redan om Sverige ansöker om 
medlemskap i Nato kommer vi att ytterligare öka spänningarna mellan länderna 
och riskera t o m ett världskrig. Vi kommer att manifestera oss som fiender till 
Ryssland i ännu högre grad än idag. Vi måste göra tvärtom 
 
Rysslands ledning har meddelat att om de ser att själva existensen av landet ho-
tas kommer de att använda våld, vid behov kärnvapen. Även USA har sagt att de 
kan komma att använda kärnvapen först. Den gamla doktrinen No first use gäller 
inte längre! Ryssland har varnat att de ser Sveriges anslutning till Nato som en 
fara. Detta måste Sverige ta på allvar oavsett vad Finland gör. Ryssland har 
också sagt att ingen är trygg om inte alla är trygga. Detta är något som överens-
stämmer med Olof Palmes arbete för Gemensam säkerhet också med en potenti-
ell fiende. Han arbetade för en Kärnvapenfri zon i Norden – och blev mördad.  
 
Hur kommer det sig att man inte ser att Ryssland har samma rätt att känna sig 
tryggt som vi? För mig är det obegripligt att man sopar undan som osant eller 
betydelselöst Rysslands upprepade klagomål att Natos expansion mot deras 
gränser är hotfullt och att de vill ha en säkerhetszon. Placeras kärnvapen intill 
deras gränser sänks varseltiden till några få minuter. Inom så kort tid måste de 
hinna avgöra om ett anfall enligt datorn är äkta eller falskt. Misstag har hänt 
många gånger och att inte ett kärnvapenkrig utbrutit har varit rena turen. Turen 
kommer inte alltid att stå oss bi. Kärnvapen måste hållas borta från gränserna – 
och givetvis förbjudas och elimineras. Därför behövs en säkerhetszon redan nu. 
 
Risken för att kärnvapen används måste minska. Därför ska Sverige hållas alli-
ansfritt och inte delta i planeringen av krig. Nästa stora öppna krig mellan USA 
och Ryssland kommer troligen att blir ett kärnvapenkrig. Nato är en kärnvapen-
allians. Att ansöka om medlemskap i Nato är en fientlig handling gentemot 
Ryssland. Alltså redan ansökan. Ett medlemskap i Nato kommer att innebära att 
Sverige blir delaktigt i planeringen av krig – också med kärnvapen. Därför behö-
ver Sverige ansluta sig till FN-konventionen för kärnvapenförbud. 
 
Låt Sverige behålla och öka sin frihet i sin utrikes- och försvarspolitik! Låt oss 
skapa vänskapliga relationer till Ryssland genom att använda diplomati och inte 



försämra läget. Ta med EU! Alla i EU är inte Natomedlemmar. Österrike är ne-
utralt. Som medlem i Nato blir vi tydligt fiende och kan också bli måltavla i ett 
kommande krig mellan öst och väst. Låt inte det hända!  Hjälp till och säg NEJ 
till denna farliga utrikespolitik och säg JA till en framtid för våra barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn. Satsa resurserna på en värld i fred och för att hantera hoten 
från klimat- och miljöförstöring. Ge barnen framtidstro!  
 
NEJ till svenskt Natomedlemskap! JA till att förebygga krig genom att an-
vända de kunskaper som faktiskt finns. 
 
Göteborg 11 maj 2022, Karin Utas Carlsson, Manifestation. Nej till Nato. 


