
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
    Sifos opinionsundersökning om Värdlandsavtalet med Nato 15-18 Februari 2016. 
 

 

Majoritet av den svenska opinionen är mot   
värdlandsavtal med NATO! 

 

http://red.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2016/02/Artikel-1A1-Majoritet-av-den svenska-opinionen-

%C3%A4r-mot-v%C3%A4rdlandsavtal-med-Nato.pdf                        
 

  

  

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat 
betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och 
trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte 
utesluter kärnvapen? 

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato, om kraftigt  
utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihet och 
neutralitet?  
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Aktionsgruppen Nej till Nato, en partipolitisk obunden organisation för 
bibehållen alliansfrihet, har under 15 – 18 februari 2016 låtit Sifo 
genomföra en opinionsundersökning om Sveriges värdlandsavtal med Nato. 

Sifos resultat visar att en majoritet av svenska folket 56-57 %, är emot och bara 26-27 % är 
för avtalets godkännande, efter information om vad det innebär ifall Sverige bjuder in Nato, i 
form av Nato baser och trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och i form 
av hot mot vår alliansfrihet och neutralitet. Följande framgick av undersökningen:  

1. Majoriteten, av svenska folket har inte hört talas om värdlandsavtalet 
2. De flesta som får höra om vad det innebär ogillar det bestämt och tycker inte 

att riksdagen skall godkänna det. 
3. Inte ens bland de borgerliga väljarna finns någon majoritet för 

värdlandsavtalet, trots att deras partier och partiernas ledning är bland de 
mest entusiastiska för svenskt NATO - medlemskap  

Majoriteten av svenska folket är emot Nato baser och trupper på svenskt territorium, 
eventuellt med kärnvapen. Den är också emot kraftigt utökad samarbete med NATO och den 
är för svensk alliansfrihet och neutralitet. 
 
Trots att bara 16-17 % av socialdemokraternas väljaropinion  var för värdlandsavtalets 
godkännande, och 68 % var emot, röstade partiets ledning för avtalets godkännande.         
Trots att bara 12-15 % av miljöpartiets väljaropinion var för avtalets godkännande, och            
59-61 % var emot, röstade partiets ledning för avtalets godkännande.  
 
Därmed har både socialdemokraternas och miljöpartiets ledning svikit sina 
väljare.  
 
Även borgerliga alliansens väljare har blivit svikna av partiers ledningar 
som röstade för avtalets godkännande trots att majoriteten av sina väljare 
var emot avtalets godkännande.  
 
Bara vänsterpartiets ledning röstade nej till avtalets godkännande och följde därmed sina 
väljares opinion.                                                                                                                        
Det är anmärkningsvärt att varken massmedierna DN, SvD, Expressen, Aftonbladet eller 
SOM institutet och organisationer som sysslar med säkerhets - eller fredsfrågor har gjort en 
egen opinionsundersökning om värdlandsavtalet. Varför har de inte gjort det?  
 
En artikel om Sifos opinionsundersökning om värdlandsavtalet: Artikel 1A1- ”Majoritet av 
den svenska opinionen är mot värdlandsavtalet med NATO”, skickades inför omröstning om 
avtalet till Sveriges riksdag till ett stort antal riksdagsledamöter. (Artikelns PDF fil finns på sida 1) 

 
Information om Sifos undersöknings resultat publicerades i: FiB Nr 4/2016, Svenskarna 
säger nej till NATO och i ETC 2016 04 01 Kommer partieliterna köra över den folkliga 
opinionen? Men de dominerande svenska massmedia, TT, SvT, DN, SvD, Aftonbladet, 
Expressen negligerade information om Sifos undersökning av värdlandsavtalet.                                                                              
 
Allmänheten fick därmed inte veta att värdlandsavtalet med NATO godkändes i Sveriges 
riksdag maj 2016, utan folkligt stöd - bara 26-27 % stödde avtalet!  
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Massmediernas underlåtenhet att publicera Sifos opinionsundersöknings 
resultat, misstänks ha påverkat omröstningsbeslutet i riksdagen till förmån 
för avtalets godkännande!                                                                                                                   
Eftersom värdlandsavtalet blev godkänt i Sveriges Riksdag maj 2016 i strid 
med folkviljan, borde det återkallas.  
                                                                                                   
Stig Henrikssons fråga i ETC - ”Kommer partieliterna köra över den folkliga opinionen?” kan 
besvaras med ett Ja, det har dem redan gjort, men på grund av de svenska massmedias svek, 
de flesta i Sverige känner inte till det. 
 
Delar av artikel om Sifos opinionsundersökning om Värdlandsavtalet med NATO finns 
publicerad i Nej till NATO tidning – Stoppa krigsövningen med NATO Stoppa Aurora. 
 
Tidningen med mer än 20 tal artiklar kan beställas för 20 kr + porto av Eva Jonson: 
0762 147 169 eller från:      eva.e.jonson@gmail.com          https://m.facebook.com    
www.nejtillnato.se 
Du kan också stödja Nej till Nato genom att SWISHA pengar till: 0707 227 622. 
 

 
STOCKHOLM 2017-11-17                                                          
 
Staffan Ekbom  Eva Jonson  Marian Mikus  
   
Riksföreningen Nej till Nato är en partipolitiskt obunden organisation. Vi som medlemmar 
har olika bevekelsegrunder för vårt medlemskap. En del är pacifister och andra ser 
nödvändigheten av ett starkt försvar.  
Det som förenar oss är att vi menar att det samarbete som sker med Nato inte ökar vår 
säkerhet utan hotar den. Närmandet till Nato bidrar till militär upprustning i vårt närområde.  
Riksföreningen Nej till Nato vill verka för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik 
som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet. Sverige skall inte 
medverka till att vi blir en bricka i stormaktsspelet mellan USA och Ryssland 
                                                      

Ditt stöd kommer underlätta vårt arbete 
med: 
 
Att ge ut en ny tidning, bland annat om kärnvapen på 
svensk mark. 
 
Att kräva att värdlandsavtalet med NATO återkallas.  
 
Att sända information till Sveriges riksdagsledamöter 
med önskan att Sverige skall:  
- stifta en lag om kärnvapenförbud på svensk mark.  
- skall ratificera FN: s globala förbud mot kärnvapen.  
 
Att organisera föredrag som skall visa att det är bättre 
för Sverige att vara alliansfritt och neutralt än att vara 
medlem i NATO.  
                           

 


