ÖPPET BREV TILL RIKSDAGSLEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG.
Läs tidningen från Nej till NATO:

Att sälja ett land utan att fråga folket.

Vi riksföreningen Nej Till Nato skickar till dig första numret av vår tidning "Att sälja ett land
utan att fråga folket”- med mer än 20 artiklar med viktig säkerhetspolitisk information, som
inte står att läsa i dagspressen!
Vi är en partipolitisk och religiös obunden förening som bildats utifrån det motstånd som
växer sig starkare ju mer Sverige kopplas till Nato. Närmandet till Nato har skett utan folklig
debatt, och undertecknandet av Värdlandsavtalet i Maj 2016 gick klart emot svenska folkets
vilja, enligt Sifo undersökning från februari 2016. (1 sida 12-13) (2).
Nu tvekar regeringen att underteckna FN:s konvention om ett kärnvapenförbud, trots att 89 %
av svenskarna vill att Sverige ratificerar FN konvention om kärnvapenförbud, Olof Palme
international center. (3)
Och detta för att USA:s försvarsminister James Mattis, i ett hemligt brev till försvarsminister
Peter Hultqvist, hotat med uteblivet Nato-samarbete om Sveriges regering ratificerar FN
konventionen mot kärnvapen. Både Värdlandsavtalet och ett Natomedlemskap innebär att
kärnvapen kan komma att placeras i Sverige: Vi blir då både ett hot och ett kärnvapen mål!
Vill Du som ledamot i Sveriges Riksdag verkligen utsätta Sveriges befolkning för detta?
I stället behöver Sverige likt Finland en lag som förbjuder införsel av kärnvapen på Svenskt
territorium, vilket är långt viktigare än ett samarbete med Nato.
Detta för att minska de militärpolitiska spänningarna i vårt närområde, och för att undvika
dras in i krigshandlingar. Sveriges riksdag bör riva upp Värdlandsavtalet och avbryta
samarbetet med Nato eftersom det äventyrar vår neutralitet och alliansfrihet. Kom ihåg att
Värdlandsavtalet röstades igenom utan folklig debatt, och är inte förankrat hos svenska
folket.
Flera artiklar i vår tidskrift redovisar hur långt samarbetet med Nato i praktiken är; konstanta
åretruntövningar tillsammans med olika Nato länder inklusive USA, upplåtelse av stora
övningsområden bland annat i Norrland - och även på Gotland och över sjön Vättern. Utöver
att övningar ökar spänningar i Östersjö område har de stor negativ påverkan på miljön i form
av nedsmutsning, förgiftning och skada för både rennäring och dricksvattenintäkten i sjön
Vättern. (1 s. 26)
Närmandet till Nato har skett sedan i början på 90-talet, och accelererat sedan 2014. Orsaken
sägs från officiellt håll bero på det försämrade säkerhetsläget i Europa, till följd av Rysslands
”aggression och annektering” av Krim. Vi anser den beskrivningen vara ensidig. Både USA
och EU var djupt inblandade i Ukraina konflikten. Varför nämns kuppen i Kiev aldrig av våra
politiker eller i massmedia? Läs avsnitt 6 Östeuropa sidan 7 i vår tidning.
USA:s/Natos krig i mellanöstern nämns inte, ej heller påtalas den kraftiga militarisering och
truppansamling som sker främst i östra Europa, dit stora mängder av krigsmaterial forslas.
Detta tillsammans med Natoutvidgningen österut, byggandet av baser etc., ökar enligt vår
mening spänningarna i regionen och risken för storkrig mellan Ryssland och USA/NATO.
Vi ser med oro på, hur Sveriges alliansfria neutralitetspolitik förvandlats och förändrats utan
att ett medborgerligt inflytande kunnat komma till uttryck.(1 s.8)
Denna halsbrytande och odemokratiska kursändring mot tidigare, har ökat spänningarna i vår
region och även risken att Sverige dras in i krig.
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I stället bör Sverige återgå till den tidigare förda politiken och arbeta för avspänning och
gemensam säkerhet. Sträva efter avmilitarisering så långt det är möjligt i vår del av Europa.
Ratificera kärnvapenförbudet, stifta en lag om kärnvapenförbud inom Sveriges gränser, säg
upp Värdlandsavtalet med Nato och för konstruktiva samtal med andra länder - främst i vårt
närområde. Och framför allt, AGERA SOM EN SJÄLVSTÄNDIG SUVERÄN OCH ÄKTA
ALLIANSFRI OCH NEUTRAL NATION!
Riksorganisation Nej till NATO stödjer Motion 2017/18:2960, av fyra miljöpartister Valter
Mutt, Annika Lillemets, Jabar Amin, Carl Schlyter: Uppsägning av värdlandsavtal med
Nato och lagstiftning mot kärnvapen. (4) Förslag till riksdagsbeslut (avkortad text):
1. Att Sverige ratificerar FN:s globala förbud mot kärnvapen
2. Att Sverige stiftar en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.
3. Att Sverige stiftar en inspektions rätt gällande eventuella kärnvapen på utländska
marina enheter och stridsflyg.
4. Att Sverige säger upp värdlandsavtalet med Nato.
Motivering.
”Alla civiliserade länder behöver agera med de medel som står dem till buds för att världen ska bli fri
från kärnvapen. Sveriges regering bör därför skyndsamt skriva under den FN-konvention som
förbjuder kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), och som vi i FNs
generalförsamling den 7 juli 2017 röstade ja till, så att riksdagen i ett nästa steg kan ratificera. Detta
bör riksdagen ge regeringen tillkänna.
Sverige saknar lagstiftning som uttryckligen förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium.
En icke kontrollerbar förhoppning om att kärnvapenländer respekterar Sveriges kärnvapenfrihet räcker
inte. Andra länder, exempelvis Finland, har lagfäst förbud mot att föra in kärnvapen i landet.
Nya Zeeland har även lagreglerad status som kärnvapenfri zon (New Zealand Nuclear Free Zone,
Disarmament, and Arms Control Act 1987). Även Sverige behöver skyndsamt stifta en lag som
otvetydigt förbjuder kärnvapen i vårt land. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.” (4)
”Sverige saknar kontrollmekanismer för att försäkra sig om utländska marina enheter eller
flygstridskrafter för med sig kärnvapen in på svenskt territorium. Problemet är inte nytt men har
aktualiserats i och med att Sverige ingått ett så kallat värdlandsavtal med Nato. I och med detta har
Sverige exponerat sig för politiska påtryckningar.”
”Enligt läckta dokument USAs försvarsminister James Mattis med hänvisning till såväl
värdlandsavtalet som Sveriges och USAs bilaterala försvarsöverenskommelse, utövat påtryckningar
för att vi ska avstå från att underteckna konventionen om globalt förbud mot kärnvapen. (4)
Sverige behöver skyndsamt lagstifta om att vi kräver inspektionsrätt av utländska marina enheter och
flygstridskrafter och i fall detta nekas, kommer tillträde till svenskt territorium inte att medges. Detta
bör riksdagen ge regeringen tillkänna.”
”Det finns tunga skäl att säga upp Värdlandsavtalet med Nato. I och med avtalets utformning som
innebär en osäkerhet om Sverige verkligen är fritt från kärnvapen, riskerar vårt land att bli måltavla för
ryska kärnvapenmissiler. Därför bör Sverige utan dröjsmål säga upp värdlandsavtalet med Nato. Detta
bör riksdagen ge regeringen tillkänna.” (4)

Riksorganisation Nej till Nato.
Staffan Ekbom

Eva Jonson

Stockholm 2018-02-20
Ulf Sparrbåge

Michel Diaz Nocetti
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