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Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap 

Författaren Ulf Karlström skriver i mail till mig ”Det är min övertygelse att ju mer vi 
utvecklat rörelsen ”Sverige måste lämna Nato” så kommer vi att vinna. Partiflaggor 
och sekterism står totalt i motsättning till enhetsfrontens hävdvunna principer.” 



Ulf Karlström 
______________________________________________ 

Hur skall kampanjen mot Nato och 
medlemskapet vinnas? Vilka krav ställer det på 
oss? 
Vi befinner oss i en svår tid med tanke på regeringens ansökan om NATO-
medlemskap. Med Ukrainakriget som förevändning lyckades de krafter i 
Sverige, vilka länge krattat manegen för ett medlemskap, driva regering och 
majoriteten, likt rädda harar på flykt, till ansökan. Och naturligtvis var det 
inte tal om en folkomröstning. I stället förföll regeringen och vissa 
riksdagspartier till ren propaganda och talade om ett NATO-fönstret – som 
tillfälligt- stod öppet för en svensk ansökan. Därför måste allt ske 
omedelbart, i hast. Det var en ren lögn då NATO när som helst skulle 
tillstyrka en svensk ansökan. 

Hade regeringen et consortes sagt att opinionsläget tillfälligt var öppen för en 
ansökan hade man talat sanning. Genom hastverket eller – skall vi säga – 
kuppen med ansökan har vissa protester framkommit, men fortfarande dånar 
propagandamegafonerna i Media. Vi står därför inför ett veritabelt hästarbete 
med att vända opinion i NATO-kritisk riktning. Hur skall det kunna ske? 



Metoder och medel får prövas och växa fram. Emellertid måste vissa 
grundförutsättningar diskuteras redan nu, t om under semestertider. 

Två frågor står i förgrunden: Vägar till brett samarbete och den poliska 
linjen, sammanfattad och koncentrerad i paroller.. Vi ägnar den här artikeln 
åt frågor kring samarbete och mobilisering av alla tänkbara NATO-kritiker. 

Vår uppgift måste vara att skapa en bred front mot NATO och 
medlemskapet. Mot den bakgrunden framstår det som ganska 
självklart att vår kommande front inte kan vara enbart en 
vänsterfråga, för det man lite vagt brukar kalla vänsterfolk. Tvärtom måste 
vi göra inbryutningar framför allt inom socialdemokratins gräsrötter och 
röstande, men även försöka fånga in borgerligt sinnande människor. I det 
fallet är vår uppgift svårare och vi kan inte förvänta oss någon större 
anslutning. Dock är det viktigt lära av kampen mot EMU (euron) 2004. Vi 
motståndare till EMU fick viktig draghjälp av nyliberaler. Jag själv talade 
tillsammans med en nyliberat vid några möten. Antalet nyliberaler som tog 
avstånd från EMU var inte många, men tillräckligt många för att splittra 
en ”enad” borgerlig front. 

Men hur kunde jag som socialist ställa upp och samarbete med 
nyliberaler, med tanke på den stora skada nyliberalismen 
åstadkommit? Svaret var mycket enkelt. Folkomröstningen handlade inte 
om nyliberalismen, utan om EMU. För mig var det viktiga att samla så många 
som möjligt mot EMU, inte höra mig för om deras åsikter i andra frågor. 

 

Jag skall gå ännu längre tillbaka i tiden för att ta ett exempel på brett arbete. 
Det gäller den aktivistiska delen av Vietnamrörelsen i Sverige, dvs De 
Förenade FNL-Grupperna. När jag var ordförande stötte vi på problem 
med vissa socialister. De förväxlade sin egen agenda med den för kampen för 
Vietnams folk. Dessa socialister krävde att DFFG skulle anta socialismen som 



grund för arbetet. Det var helt huvudlöst och vi lyckades pressa tillbaka 
dessa propåer därför att vi tillämpade principen om en enhetsfront, dvs ena 
de många, mot de få. Vad var huvudfrågan och vad var bifrågor, som fick 
drivas i andra fora? En sådan fråga var socialismen. För mig och många 
andra var och är den frågan mycket viktig, men den var inte viktig precis i 
solidaritetsarbetet med Vietnamns folk. 

Principen om en enhetsfront kan uttryckas mycket enkelt. Det handlar 
inte om min världsåskådning, eller slutmål, utan om vår 
gemensamma ståndpunkt i den front vi ingår i. För små grupper kan det 
förvissa vara frestande att torgföra sin egen åskådning, men då förväxlar 
man det subjektiva, med den gemensamma linje fronten samlats kring, t ex 
Nej till Nato och Sverige måste lämna Nato. Pockandet på att få profilera sig 
egen grupp inom enhetsfronten är direkt skadligt, och begränsar frontens 
möjligheter att bredda sig, och vinna nya anhängare. 

Den kampanj som vi står i begrepp att sjösätta – och den kan bli 
långvarig – handlar inte om olika socialistiska uppfattningar, utan 
enbart om bygga upp kritiken mot Nato och lämna 
krigsorganisationen. Varje annan linje kan enbart leda till att vi 
misslyckas med att ena de många Nato-kritikerna, mot de, 
kommande få Nato-kramarna.” 

 


