NATO UT UR SVERIGE
Den 17 oktober 2009 arrangerades ett seminarium på temat "Sverige i det globala
NATO" av ett flertal fredsorganisationer. Anledningen var den oro som vi deltagare
i seminariet känner över att Sverige dras allt djupare in i NATO. I seminariet deltog
representanter för fredsrörelser i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien och
Tjeckien.
NATO arbetar i dag utanför sitt ursprungliga uppdrag, samtidigt som alliansen
expanderar. Denna utveckling riskerar att allvarligt provocera Ryssland, inte minst
genom planerna på ett missilförsvar i Östeuropa och de provocerande
militärövningar som genomförs i Rysslands närområde. Genom krigen i
Afghanistan och Irak ökar NATO samtidigt kraftigt motsättningarna mellan Väst
och den muslimska världen. NATO utgör därmed enligt vår åsikt ett hot mot
världsfreden.
I vårt arbete mot NATO:s utveckling känner vi stark inspiration av det tjeckiska
motståndet mot utplacering av anläggningar för NATO:s missilförsvar i Tjeckien.
Vi uppmanar Tjeckien och andra europeiska stater att fortsätta säga nej till NATO:s
missilförsvar och militära styrkeuppbyggnad i Östeuropa, och samtidigt att säga nej
till Lissabonfördraget, som hotar att göra EU till ett redskap för NATO.
Genom Sveriges nära samarbete med NATO har Sverige alltmer blivit en informell
NATO-medlem. Detta sker utan någon demokratisk diskussion och utan att folket
ges möjlighet att uttrycka sin åsikt. NATO bedriver militära övningar på svensk
mark, senast i Norrbotten. Det finns planer på att permanenta dessa aktiviteter och
upplåta stora områden för testning av krigsmateriel. Från att tidigare ingått i FN:s
fredsarbete, står de flesta internationella insatser som Sverige deltar i under NATObefäl. Sverige har fått förfrågan om deltagande i NATO Response Force.
Regeringen har uttalat en positiv hållning i frågan. Det saknas demokratisk och
parlamentarisk förankring för dessa beslut.
Vi inom fredsrörelsen – liksom en majoritet av svenska folket – vill att Sverige ska
vara militärt alliansfritt. Därför är det vår bestämda uppfattning att
- Sverige inte ska delta i militära insatser under NATO-befäl
- Sverige inte ska delta i NATO Response Force
- Sverige inte ska upplåta territorium för NATO-övningar
- Sverige inte ska upplåta territorium för testning av andra länders krigsmateriel.
Svensk säkerhetspolitik ska vara militärt alliansfri. NATO ut ur Sverige!
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