
NEJ TILL SVENSKT 
NATOMEDLEMSKAP

Natomedlemskap innebär 
KÄRNVAPEN OCH KRIG
Kärnvapen är ett hot mot alla människors liv och är förbjudna av FN sedan 
22 januari 2021. Men Sverige har inte ratificerat FN:s kärnvapenkonvention. 

Motsättningen mellan stormaktsblocken blir nu 
mer intensiv. Risken för ett tredje världskrig med 
kärnvapen ökar om inte omvärlden agerar. I 
det arbetet måste Sverige ta plats. 

Ett svenskt Natomedlemskap gör vårt 
land till en del av Natos krigsplanering och 
risken ökar för krig från svenskt territorium 
mot andra stater och är därmed ett direkt 
hot mot Sverige. US-amerikanska B52-
plan tillåts redan flyga över vår huvudstad 
Stockholm.

Natomedlemskap innebär 
KLIMATFÖRSTÖRING
Jämte risken för världskrig pågår just nu en klimatkatastrof som redan 
skördar människoliv. Visste Du att USA:s krig i Irak under perioden 2003 - 
2008 svarade för större klimatpåverkan än 60 procent av världens länder 
under den tiden? USA står för 40 procent av världens militära utgifter. Lägg 
därtill ytterligare 29 Natoländer. Nato hotar vår framtid genom sin blotta 
existens.

 Visste du att de militära utsläppen av växthusgaser undantogs från 
klimatförhandlingarna på USA:s begäran i Kyoto 1997?

 Sedan dess har krigen i Afghanistan, Jugoslavien, Irak, Libyen, 
Syrien, Jemen och Ukraina dödat miljoner människor och bidragit till 
fruktansvärd miljö- och klimat-förstöring.



Nato presenteras som en freds- och försvarsallians. Men när 
Warszawapakten upplöstes 1991 expanderade Nato österut. 

Nato har aldrig handlat om försvar av demokrati - Portugal blev 
Nato-medlem 1949 och var en diktatur och kolonialherre fram till 1974. 
Grekland blev Nato-medlem 1952 och var under militärdiktatur 1967 
till 1974. Turkiet är ett Nato-land som ockuperar delar av sitt grannland 
Syrien.

Nato är en krigs- och kärnvapenallians i USA:s intresse.  Det har visat 
sig i anfallskrigen mot Serbien 1999, Libyen 2011 och under 20 år i 
Afghanistan. Många Nato-länder deltog i det folkrättsstridiga kriget mot 
Irak som sedan 2003 skördat 4 miljoner människoliv och förstört landet.

NATO ger sig sedan Madridmötet juni 2022 rätten att kriga i alla 
väderstreck och på världens alla hav och i rymden och USA:s strategiska 
kärnvapen pekas ut som den yttersta garanten för säkerhet. 

Ett försvar av Sverige bör inriktas på vårt eget territorium, inte på krig 
utomlands under Natos befäl och i främmande makts intresse. 

VAD ÄR NATO?

Värna freden, klimatet och miljön – Skriv under FN:s förbud 
mot kärnvapen!

För global nedrustning – Inga svenska soldater i Natos krig! 
Ja till svensk alliansfrihet – Nej till svenskt NATOmedlemskap!

Kampanjen Nej till Svenskt NATOmedlemsskap


