
  

 

 

Öppet brev till Sveriges regering och riksdag 

Vi kräver rådslag om Nato! 
Vi, medlemmar i Bottna för Fred, opponerar oss starkt mot den krigskultur som vi utan 
någon demokratisk diskussion tvingas vara delaktiga i. Vi kräver ett rådslag med svenska 
folket, där alla konsekvenserna av ett Natomedlemskap ingående redovisas, innan vi går med 
i militäralliansen.   

Dagligen kommer hårresande nyheter om vad vi har att vänta oss efter Sveriges inträde i Nato, den 
ena värre än den andra.   
 
Överbefälhavaren Bydén vill inte att Sverige ska söka undantag från kärnvapen på svensk mark.   
Vi trodde folk ville vara med i Nato för att känna sig säkra. På det här viset blir vi ju en måltavla! 
Känns det tryggt att öppna upp för att ha kärnvapen på svensk mark? Vill vi ha det så?   
 
Han anser också att Sverige bör etablera sig som ett ”basområde” för de Nato-allierades mark, flyg- 
och marinstridskrafter (Bohusläningen 14 december). Någon dag senare beslutar regeringen att 
Försvarsmakten själv ska få bestämma om militära fartyg och flygplan från en rad länder ska 
släppas in i Sverige. Det ska gå snabbare och lättare för militär från andra länder att få tillträde till 
svenskt territorium. Reglerna ska börja gälla efter nyår. Tidigare har det behövts ansökningar och 
regeringsbeslut var gång.   
 
“Det här är en Nato-anpassning. I led med att vi integreras med Nato vet vi att det kommer att 
komma fler utländska flygplan och örlogsfartyg och då kan man inte ta regeringsbeslut varenda 
gång, det drar ner tempot” säger försvarsminister Pål Jonson. “Poängen med det här är att man ska 
förbättra förutsättningarna att ge och ta militär hjälp. Det är ett naturligt steg i Sveriges integration 
med Nato.”  
 
Hur kan någon tro att Sverige skulle bli säkrare av att ha militära styrkor, flott- och flygbaser 
stationerade här och kanske kärnvapenrobotar riktade mot fienden? Det är ju att markera Sverige på 
världskartan med skyltar: Bomba här.   
 
Dessutom förväntas svenskt stridsflyg patrullera över Arktis om vi blir medlemmar. Spänningarna 
mellan USA och Ryssland växer nu i det området. Sverige kommer oundvikligen att dras in vid en 
konfrontation mellan stormakterna. Efter Ryssland står Kina på tur som motspelare till USA i 
kampen om världsherraväldet. Om Sverige är medlem i Nato blir vi en bricka i spelet.   
 
Ytterligare en oredovisad konsekvens är lättnaderna i förbudet mot vapenexport till krigförande 
länder för att vara Turkiet till lags. Detta pinsamma beroende av Turkiet har nu också skapat stor 
oro för utvisning bland våra kurdiska invånare.   
 
Om det är vår demokrati vi vill försvara är det viktigt att vi agerar som en sådan - inte som en 
militärdiktatur.   
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för  
Bottna för Fred* 
 
*Bottna för Fred är en lokal fredsgrupp runt Bottnafjorden, som bildades i maj 2022 med för 
närvarande ca 30 medlemmar. 
 
 

 

 
  


