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Nätverket nej till svensk NATO-anslutning. 

 

Sverige har en lång historia av fred och solidaritetsarbete. Grunden för detta har varit 

den svenska neutraliteten och alliansfriheten. Under våren 2022 ändrades på mycket 

kort tid den svenska säkerhetspolitiken och en svensk ansökan till NATO skickades in. 

Detta utan offentlig debatt och utan att svenska folket fått säga sitt om saken. 

 

NATO är världens största och mest resurskrävande militära sammanslutning, bygger 

på ett kärnvapenparaply och är ett redskap för USA:s imperialism. Rustningsspiralen 

som Sverige dragits in i sker på bekostnad av välfärd och ekonomisk utjämning.  

 

Dessutom orsakar rustningsindustri, krigsövningar och regelrätta krig en del av de 

klimatförändringar vi redan upplever samt hotar vår civilisation. 

 

De senaste decennierna har USA och Nato startat flera angreppskrig där länder 

ödelagts och miljoner människor drivits på flykt.  

 

Ett svenskt medlemskap i denna krigsorganisation innebär ökade hot mot vårt land. 

Som NATO-medlem blir Sverige både en måltavla och ett uppmarschområde. När 

spänningarna i världen tilltar ökar även risken för ett kärnvapenkrig och därmed allas 

vår undergång.  

 

NATO kan placera både baser och kärnvapen på svensk mark och svenska soldater 

kan tvingas strida för andra NATO-länders räkning runt om i världen. Ett NATO-

medlemskap ökar dramatiskt risken för att Sverige dras in i krig och konflikter. 

 

Nätverket Nej till svensk NATO-anslutning verkar för att Sverige ska vara ett 

alliansfritt land. Vi arbetar för fred, solidaritet och global nedrustning och säger därför 

nej till NATO.  

 

Nätverket arbetar med opinionsbildning och välkomnar alla som är för fred och 

alliansfrihet samt mot svensk NATO-anslutning och krigshets att komma med i 

arbetet.  

Nätverkets roll är att samordna möten, demonstrationer, protester, information och 

folkbildning. 

Vi välkomnar såväl enskilda som föreningar och partier som tillsammans på olika 

nivåer vill arbeta med NATO-frågan. 

 

 

 Ja till svensk alliansfrihet – Dra tillbaka ansökan om svenskt NATO-medlemskap  

 Inga kärnvapen eller Natobaser på svensk mark – Gör inte Sverige till en 

måltavla 

 Inga svenska soldater till NATO:s krig 

 Skriv under FN:s förbud mot kärnvapen – Nej till kärnvapen   

 Vi kräver global nedrustning – Ja till fred 


