
 

 

Till Lisbeth Sundén Andersson, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 

 



 

 

Till Jimmy Ståhl, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Hans Rothenberg, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Rickard Nordin, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Lise Nordin, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt  tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Walter Mutt, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Aron Modig, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Cecilia Magnusson, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Hans Linde, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg Email: info@fredsam.se  

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 

  



 

 

Till Martin Kinnunen, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Maj Karlsson, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg Email: info@fredsam.se  

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 

  



 

 

Till Mattias Jonsson, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Lars Hjälmered, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 

  



 

 

Till Shadiye Heydari, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio  

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Robert Hannah, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Gunilla Carlsson, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 



 

 

Till Johan Büser, Sveriges riksdag 

 

 

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år. 

Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket 

Fredsam. 

Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har 

genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den 

sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om 

värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har 

inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden 

för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. 

Den allmänna debatten om värdlandsavtalet har uteblivit. När vi är ute och möter allmänheten är det 

få som hört talas om värdlandsavtalet, och när vi förklarar så vill nästan alla skriva på protestlista. 

Vi tycker det är fel att den största fredspolitiska förändringen i Sverige på mer än 200 år genomförs 

utan att allmänheten fått möjlighet att sätta sig in i frågan, och förstått. 

Därför vädjar vi till dej, att i riksdagen verka för att detta beslut inte genomförs förrän en massiv 

folkbildningsinsats har gjorts, där studieförbunden, skolor och frivilligorganisationer får särskilda 

resurser för att studera frågan. 

En bred folkbildningsinsats innebär naturligtvis att beslut om värdlandsavtalet måste skjutas upp 

minst ett år. Med tanke på vilken historisk förändring som detta innebär, tror vi att saken kan vänta, 

tills politikerna vet svenska folkets inställning i frågan. 

 

Göteborg den 5 oktober 2015 

 

Fredsams månadsmöte 

Genom Anna-Lisa Björneberg, sammankallande 

 

 

Fredsam Göteborg 

Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg  Email: info@fredsam.se 

 

Fredsam Göteborg är ett lokalt nätverk av fredsorganisationer i Göteborg, med drygt tio 

medlemsorganisationer. Fredsam har funnits i 30 år. För mer information, se www.fredsam.se 


