
NATO, Sverige och säkerheten
På 1980-talet bedrevs ett arbete för ”NORDEN 
- KÄRNVAPENFRI ZON”.

År 2014 förefaller den parollen inte längre som 
aktuell. Plötsligt gäller nu frågan istället om ens 
Sverige ska vara kärnvapenfritt! 

Steg för steg har Sverige förts allt närmare 
NATO:
• deltagande i NATO-ledda militära in-
satser runtom i världen
• deltagande i olika NATO-möten
• testbana i Norrland för NATO
• upplåtande av svenskt luftrum åt NATO.

Detta kröns nu med ett avtal som förbinder 
Sverige att upplåta sitt territorium åt trup-
per från NATO. 
Sverige ska bli ett ”värdland”. Detta innefat-
tar möjligheten att dessa trupper medför även 
kärnvapen.

Formellt är Sverige fortfarande inte medlem i 
NATO, men i praktiken blir vi det med avtalet.
- Varför sker detta?!
- Hur gagnar dessa avtal svenska intressen?
- Varför på detta sätt göra oss till måltavla för 
ryska angrepp i händelse av storkrig?

Vilka tankegångar ligger bakom den svenska 
NATO-anslutningen? 

Föreställer man sig att det efter Krim-annek-
teringen finns en risk för att Ryssland ska försö-
ka göra detsamma med t ex Gotland? Är det ett 
isolerat ryskt angrepp mot bara Sverige, 
som vi har anledning att försöka gardera oss 
mot?

Nej, det verkliga hotet är ju en storkonflikt, och 
då gäller det att inte i onödan göra Sverige till en 
måltavla för ryska angrepp.

Framförallt gäller det att motverka utbrottet 
av en storkonflikt, av ett krig mellan NATO och 
Ryssland – som ofrånkomligen snabbt skulle 
trappas upp till ett kärnvapenkrig.

Metoden att undvika krig är inte sanktioner, 
ökad spänning och andra carlbildterier.

Till världsfreden kan Sverige bidraga bäst gen-
om att stå utanför NATO!
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”Det går inte att hoppas på seger i ett kärnvapen-
krig, motståndarna skulle förenas endast i lidanden 
och förstörelse. De kan överleva bara tillsammans. 
De måste uppnå säkerhet inte mot motståndaren 
utan tillsammans med honom.”

Olof Palme


