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Detta dokument behandlar i första hand bildandet av aktionsgruppen Nej till 

Nato i Stockholm och arbetet mot värdlandsarbetet och svenskt medlemskap i 

Nato i Stockholm. I slutet behandlas även riksorganisationen Nej till Natos 

arbete. 

Alltså, upprinnelsen till nej till Nato:s arbete i Stockholm var den borgerliga 

regeringens underskrivande av värdlandsavtalet en dryg vecka före 

riksdagsvalet i september 2014. Den svenske överbefälhavaren skrev under 

avtalet tillsammans med den finske överbefälhavaren i Wales. Detta skedde 

utan någon som helst information till det svenska folket. 

Under hösten 2014 startade FiB/K en studiecirkel kring boken Lagen mot krig. 

Den utmynnade i ett föredrag av Stefan Lindgren om Nato som i sin tur  

initierade en diskussion om vad som skulle göras åt detta problem med Nato 

och avtalet. Därmed bildades på ett möte i november 2014 den partipolitiskt 

obundna aktionsgruppen Nej till Nato. Vi utsåg en ledningsgrupp och beslöt 

efter lång diskussion och flera möten att starta en namninsamling med titeln 

Upprop mot Sveriges värdlandsavtal med Nato. Vi antog även 2 plattformar. 

Sedan har vi haft stormöten en gång per månad där alla intresserade har varit 

välkomna. Oftast har deltagarantalet på mötena varit mellan 20-30 personer. 

Ledningsgruppen träffas oftast en gång per vecka. 

Vår politiska huvuduppgift är att stoppa svenskt medlemskap i Nato . Till en 

början inriktade vi oss mot värdlandsavtalet som den 

socialdemokratiska/mijöpartistiska  regeringen beslöt skulle behandlas i 

riksdagen mot slutet av våren 2016. Under sommaren 2015 lade regeringen 

fram en tjock proposition som föreslog ändringar i svensk lag som krävdes för 

att värdlandsavtalet skulle fungera. Den antogs tillsammans med 

värdlandsavtalet i slutet av maj. Under hela tiden har regeringens politik av 

närmande till Nato fortsatt genom olika beslut som anslutning till Stratcom, 

Natos progandacentral i Balticum, anslutningen till Natos akutinsatsstyrka samt 

framför allt  de ständigt återkommande krigsövningarna med Nato både i 

Sverige och utomlands.  

Vi har fört en bred kampanj mot avtalet med en serie av möten med bl.a Sven 

Hirdman på ABF huset. Vi arrangerade en stort upplagd konferens i gamla 

riksdagshuset hösten 2015 med deltagande av Hans Blix, Jonas Sjöstedt, 



Gudrun Schyman, Hans Lindqvist, Laura Lodenius från Finland, Valter Mutt och 

Maj Britt Theorin. Vi har hjälpt så att alla riksdagsledamöterna fått tusentals 

brev med uppmaningar att rösta mot värdlandsavtalet. Vi deltog även i en 

budkavlevandring för fred och besinning på Mynttorget dagligen under några  

månader under våren 2016. Två fullsatta artistgalor mot Nato ägde rum 

februari/mars 2016 på Teater Tribunalen med deltagande av bl.a Thomas 

Bolme, Jimi T Saint, Richard Turpin, Jan Hammarlund, Stina Bengs, Linnea 

Ernbrant samt Maj Britt Theorin.  

Vi har även genomfört en opinionsundersökning via SIFO i februari 2016 som 

visade att den svenska folket visade i stor majoritet att de var motståndare till 

konsekvenserna av värdlandsavtalet, ett motstånd som gällde alla partier i det 

rödgröna blocket och den borgliga alliansen. 

Namninsamlingen mot värdlandsavtalet som spreds över hela landet både på 

gator och torg och på nätet samlade c:a 43 000 underskrifter och överlämnades 

till Margot Wallström(dock ej personligen) och UD innan beslutet i riksdagen. 

Vi har även skapat en hemsida på nätet nejtillnato.se och en facebooksida, den 

senare har blivit en klar succe´ med mer än 8 400 giljare och tusentals besökare 

dagligen med livliga diskussioner. 

Allt detta arbete har naturligtvis skett i samarbete med mängder av människor  

som stött vårt politiska arbete, både enskilda och organisationer. Där kan 

nämnas fredsorganisationer, speciellt Kvinnor för fred, IKFF och Sveriges 

fredskommitte´ samt politiska organisation som vänsterpartiet, kommunisterna 

SKP och socialdemokratiska grupper och framstående enskilda 

socialdemokrater.  

Vi har också tagit initiativ till bredning av motståndet mot Natomedlemskapet 

genom att resa ut i landet och hjälpa till med bildande av grupper mot Nato, 

hålla tal vid möten och kongresser ute i landet. Vi har ordnat flera riksmöten dit 

grupper och individer som är aktiva på olika ställen mot Nato inbjudits  för att 

samla motståndet Detta har så småningom lett till bildandet av en riksförening 

Nej till Nato i oktober 2016 i Göteborg med stadgar och en styrelse. Där antogs 

också en ny plattform med nya paroller enligt följande: 

Nej till svenskt Nato-medlemskap och värdlandsavtalet 

För ett kärnvapenfritt Sverige 

För ett alliansfritt Sverige 



Nej till Nato-baser och Natos krigsövningar i Sverige 

Där beslöts också om en ny namninsamling som riktas mot värdlandsavtalet 

och Natomedlemskap samt Nato-baser och Natos krigsövningar i Sverige. 

Efter beslutet i riksdagen har aktiviteten mot Nato minskat men det finns aktiva 

grupper på flera ställen i landet med olika typer av aktiviteter. 

Här i Stockholm träffas de aktiva regelbundet på stormöten och i 

ledningsgruppen. Vi samlar in namn och delar ut flygblad flera gånger i veckan. 

Under hösten 2016 och våren 2017 har en serie föredrag arrangerats 

tillsammans med fredsorganisationer på ABF huset som varit mycket 

välbesökta och behandlat bl.a  fredsfrågor, försvaret och Natos krigsövningar. 

Under våren 2017 har vi anslutit oss till kampanjen Stoppa Aurora 17. Aurora 

17 är en stor krigsövning med medverkan av flera Natostater som USA och 

Frankrike som äger rum i september 2017 på basis av värdlandsavtalet och med 

spetsen mot Ryssland. Det avtal som en majoritet av svenska folket avvisar 

enligt vår ovannämnda SIFO undersökning som därmed utgör en av grunderna 

till att vi kräver Aurora ska stoppas. Vi har ordnat en fredsmarsch i maj och en 

manifestation mot Aurora 17 kommer att arrangeras 9.9 på Sergels torg. En 

redaktion för en nättidning har även bildats.  

Riksstyrelsen i Nej till Nato har haft flera sammanträden efter bildandet i 

oktober 2016. Den har författat texten till namninsamlingslistorna. Ett upprop 

mot svenskt medlemskap i Nato har utformats med bistånd av olika 

fredsorganisationer och hänvänder sig till organisationer i Sverige för 

underskrift  för att visa det breda motståndet som finns mot medlemskap. 

Uppropet ska skickas till riksdagens ledamöter. Styrelsen har även beslutat om 

deltagande i Stoppa Aurora 17 kampanjen. Hemsidan nejtillnato.se har börjat 

arbetas för att förnya den. 

Riksstyrelsen har nu också kallat till ett årsmöte/riksmöte 3.6 2017 i Växjö.     

 

 

  


