Bör Sverige söka medlemskap i Nato?

Är NATO en försvarsallians?
Nej. Med beslutet i april 1999 gav sig NATO rätt att använda militära medel
utanför Alliansens territorium när det ligger i dess intresse och
underminerade så FN-s fredsbevarande insatser. Jugoslavien bombades av
NATO under 78 dagar 1999 utan FN-mandat. Kriget i Afghanistan pågick
nästan 20 år och har lämnat landet fattigt och förstört. Bombningarna av
Libyen utfördes av NATO 2011 i strid mot FN-resolution 1973. Elva år senare
kan inte någon fred för folket skönjas.
Kärnvapen
Den militärt starkaste och ledande staten i NATO är USA, vars strategiska
kärnvapen är den yttersta garantin för NATOs säkerhet. I doktrinen ligger att
kärnvapen kan sättas in direkt, ”first use”. USA leder sedan åratal
kärnvapenupprustningen, och faran för kärnvapenkrig har ökat. Också
Ryssland är en kärnvapenmakt. Sverige bör anta FN:s konvention om att
avskaffa kärnvapen, vilket Nato är emot.
Konflikten mellan stormakterna
Sverige ligger mellan två ekonomiskt, politiskt och militärt stora maktblock.
På ena sidan USA och NATO med allierade och på den andra Ryssland och
Kina med allierade. Många stater står dock utanför maktblocken och deltar
exempelvis inte i sanktionerna mot Ryssland. Kriget i Ukraina anförs som skäl

till en brådskande svensk medlemsansökan. Men ett svenskt Natomedlemskap ändrar inte dagens situation i Ukraina.
Skyddar NATO mot angrepp?
Idag hotas Sverige inte militärt, men NATO-medlemskap ökar risken för att
Sverige blir krigsskådeplats i ett stormaktskrig. I en krigssituation skulle
Sverige inte få bestämma utrikes- och säkerhetspolitik, det skulle NATO och
ytterst USA göra. Sverige behöver inte NATO för fred – NATO behöver
Sveriges territorium som uppmarschområde för krig.
Måste Sverige bli medlem i NATO om Finland blir det?
Naturligtvis inte. Finland har en över 100 mil lång gräns mot Ryssland. Både
under Andra världskriget och därefter har Finlands och Sveriges politik mot
Ryssland visat betydande skillnader av förklarliga skäl. Om Finland går med i
NATO kan Sveriges roll som alliansfri buffertstat bidra bättre till fred. Varje
stat kan självständigt besluta och respektive statsledning står ansvarig inför
medborgarna.
Sveriges säkerhetspolitik
Sveriges säkerhetspolitik bör inte ändras på grund av upprördheten över det
folkrättsstridiga kriget i Ukraina. Det är när motsättningarna i världen skärps
som det är viktigt att hålla fast vid alliansfriheten och söka dämpa konflikter
som riskerar att dra in oss i krig. Alliansfriheten har hållit kriget utanför
Sveriges gränser i över 200 år. Ett alliansfritt Sverige står friare och tryggare
än under USA:s/NATO:s kontroll, och kan bättre bidra till fred i vårt område.
Sveriges försvar
Vårt försvar bör grundas i allmän militär och civil värnplikt och inriktas på det
egna territoriet, inte på krig utomlands under NATOs befäl och i främmande
makts intresse som i Afghanistan och Libyen.

Nej till svenskt medlemskap i NATO!
Appeller:Medborgarpl. 7/5 och 14/5 kl 12, N Bantorget 7/5 kl 15!
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