
 

Riksdagen och regeringen har fattat ett förhastat beslut om att ansöka om svenskt medlemskap i 
Nato!  Att bryta med den säkerhetspolitik som lyckats hålla oss utanför två världskrig kan bli 
ödesdigert! 

Svenska folket vill leva i fred! Vi vill inte att våra ungdomar skall skickas ut i USA:s och Natos krig. 
Svenska folket vill inte att Sverige genom ett Natomedlemskap blir ett prioriterat målområde för 
ryska kärnvapenmissiler. Vi kräver att Sverige ska fortsätta att vara alliansfritt och inte fogas in i ett 
stormaktsblock 

Att frågan om svenskt medlemskap i Nato lyfts ur stundande valrörelse, därtill med argument att 
ett Natomedlemskap är för svårt för svenska folket att ha en åsikt om, har av många uppfattats 
som bristande respekt för demokrati och folkvilja. I denna process har vi blivit överkörda på ett 
alldeles odemokratiskt sätt. Sverige är värt att försvara. Tilltro till ett folkförsvar visar att 
försvarsviljan är hög. 

Nato presenteras som en fredsallians. Men Nato är en aggressiv krigs- och kärnvapenallians i 
USA:s intresse.  Det har visat sig i Serbien 1999, i Libyen 2011 och under 20 år i Afghanistan utan 
stöd i FN-beslut. 

• Krig måste förebyggas. Det sker genom att minska spänningar mellan stater och underlätta 
samarbete och dialog, inte genom konfliktskapande. Ett Natomedlemskap driver oss i 
motsatt riktning.   Sverige blir utsatt för fara med ett medlemskap i Nato. Vi vill ha ett 
Sverige som agerar för avspänning, nedrustning och gemensam säkerhet. Vi vill ha ett 
Sverige som agerar för fred och försoning mellan folken, för ökat demokrati och social 
rättvisa.  

Militär upprustning och krig är extremt klimat- och miljöförstörande och leder till flyktingkriser med 
enorma mänskliga lidanden. Krig innebär även ett ekologiskt sammanbrott. Ett kärnvapenkrig kan 
leda till mänsklighetens utplåning. 

NEJ till NATO medlemskap! 

JA till alliansfrihet! 

Skriv under FN-konventionen om förbud mot kärnvapen! 

Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap, Stockholm 

Kontakt: Infokampanjen.ntn@gmail.com   
 


