
UNDVIK ATT HOTA OCH SKRÄMMA - SKAPA 
FÖRTROENDE OCH TILLIT 
Sverige har under lång tid verkat för fred och nedrust-
ning. För detta har vi fått respekt och erkännande i om-
världen. Det är med oro som vi nu ser hur denna långa 
tradition är på väg att brytas. Det sker genom allt tätare 
samarbete med NATO och deltagande på krigsskådeplat-
ser.  

Man vinner inte fred genom upprustning, provokationer 
och konfrontation utan genom att verka för nedrustning 
och genom diplomati.  

Vi stödjer ett svenskt ja till FN-resolutionen för totalför-
bud mot kärnvapen!   

Skriv under våra namnlistor och skicka vykort och brev 
till: Statsminister Stefan Löfven, Regeringskansliet  
103 33 Stockholm 

 Och uppmana honom att skriva på förbudet!   
 

Se www.nejtillnato.se, www.fredsam.se och andra hemsidor 
för fredsrörelsen! NEJ till NATO, Göteborg,   

info@fredsam.se  

 

                                                           Göteborg, februari 2018

 

NATO OCH KÄRNVAPNEN 

Kärnvapen i Sverige är en möjlig konsekvens av svensk 
anslutning till militäralliansen NATO, vars doktrin byg-
ger på konventionella vapen OCH kärnvapen.  

Trots icke-spridningsavtalet har USA placerat ut kärnva-
pen i fem medlemsländer:  

Tyskland				Belgien				Nederländerna				Italien						Turkiet	

Vart och ett har en sprängkraft som överstiger de bomber 
som fälldes över Hiroshima och Nagasaki då omkring 200 
000 människor dog i nära anslutning till attackerna. Effekter-
na i form av sjukdomar och barn födda med grava missbild-
ningar kastar en slagskugga ännu in i vår tid. 	

Sveriges regering och riksdag har slagit in på en farlig 
väg. Efter mer än 200 år utan krig på svensk mark är den 
tidigare svenska säkerhetspolitiken för alliansfrihet och 
fred på väg att utvecklas till en aggressiv och provokativ 
politik som hotar Ryssland och bidrar till en kostsam 
upprustningsspiral. 



SÄG UPP VÄRDLANDSAVTALET MED NATO  
INGA UTLÄNDSKA TRUPPER I SVERIGE 
Under den kampanj som pågick 2015 - 2016 mot Värdlandsav-
talet var många fredsaktivister ute på gator och torg och disku-
terade frågan med allmänheten. Trots en stark opinion mot 
avtalet beslöt riksdagen i maj 2016 att godkänna avtalet som 
binder Sverige hårdare till NATO. Det ger möjlighet för 
NATO-styrkor att, efter inbjudan av regeringen, föra krig från 
Sverige. Kärnvapen nämns inte i avtalet men Sverige har ingen 
lag som förbjuder införande av sådana. I avtalet står det att 
värdlandet (Sverige) ansluter sig till NATOs militära doktrin.  

Den stora Auroraövningen i september 2017 övade Värdlands-
avtalet. Udden var riktad mot Ryssland. Det kunde man utläsa 
av kartor och beskrivning av scenariot. Svenska soldater sam-
övade med soldater från USA och andra NATO-länder. 

  

FÖR ETT ALLIANSFRITT SVERIGE –  
NEJ TILL NATO  
NATO bildades som en försvarsallians efter andra världskriget. 
Länge balanserades NATO av Sovjetunionen och dess alliera-
de. Inte en enda bomb fälldes i Europa under Kalla kriget. Ef-
ter Warszawapaktens upplösning har NATO blivit mer aggres-
sivt. Medlemmar i denna har fört krig i Jugoslavien, Irak, Af-
ghanistan, Libyen och Syrien.  

FN-FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN 
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Wea-
pons, är en koalition av 468 organisationer i 101 länder som 
efter initiativ av Läkare mot Kärnvapen under ett decennium 
arbetat för ett globalt förbud mot kärnvapen. Denna organisa-
tion fick år 2017 Nobels fredspris.  

Den 7 juli 2017 antog FN ett avtal för ett globalt förbud 
mot kärnvapen, vilket Sverige länge arbetat för. 122 med-
lemsländer röstade för avtalet, dock inget NATO-anslutet land 
och inget land med kärnvapen. Sverige har av USAs försvars-
minister James Mattis och från NATO varnats för att under-
teckna avtalet. Regeringen har utsett diplomaten Lars-Erik 
Lundin att utreda konsekvenserna av ett svenskt godkännande 
av avtalet. Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2018, 
d.v.s. EFTER valet i september!  

De fyra borgerliga partierna har meddelat att de vill att Sverige 
ska bli medlem i NATO. Blir det en valseger för dem kommer 
de därför kanske att söka medlemskap i NATO. De vill inte att 
Sverige ska skriva på FN-förbudet mot kärnvapen. Det krävs 
att 50 länder skriver under, och sedan låter parlamenten ratifi-
cera avtalet för att det ska träda i kraft. Det är mycket viktigt 
vad Sverige, som EU-land gör. I stället för att blockera en livs-
viktig utveckling för en fredligare och säkrare värld kan vi 
genom att skriva under visa vägen i en ödesfråga. 

Nu krävs ett folkligt tryck på regeringen så att de skriver 
under avtalet. På initiativ av Olof Palmecentret gjordes 
2017 en opinionsundersökning där 84% av svenskarna ville 
att Sverige ska godkänna FN-förbudet mot kärnvapen. 
Även bland de som röstar på de borgerliga partierna var 
långt över majoriteten för ett förbud.  


