
Från ansvariga beslutsfattare kommer en ström av rätt 
skenheliga bedyranden om att regeringen inte har nååågra 
planer på söka medlemskap av militäralliansen.  I själva 
verket har en rad regeringar under de senaste tjugo åren 
tagit det ena steget efter det andra närmare ett de facto 
medlemskap där Sverige flätas in i en mängd samarbeten 
med militäralliansen, där vi görs till medlem i allt utom till 
namnet. Inför varje steg har riksdagspartierna pratat sig 
samman bakom lyckta dörrar och undviker offentlig debatt. 

Sverige har ingått Partnerskapsavtalet (1994), anslutit 
sig till NATO:s snabbinsatsstyrka (2013) och nu senast 
Värdlandsavtalet 2014. 

Syftet med Värdlandsavtalet är att göra det enklare 
att slussa in främmande soldater i landet och stationera dem 
här, också i stort antal, under lång tid. Tanken med avtalet 
är att NATO-soldaterna inte skall behöva skava mot den 
svenska byråkratin utan att allt skall rulla på smidigt. Avtalet 
reglerar både stort och smått. Sverige lovar att NATO:s 
soldater delvis kommer att vara undantagna från Svensk 
lagstiftning. Det rymmer också klausuler om momsregler 
och om att främmande soldaters körkort skall vara giltiga i 
vårt land. 

Avtalet innebär något nytt. 
Att främmande länders militär kommer till Sverige för 

att delta i övningar är inget nytt. Det har blivit rätt vanligt 
men det har alltid handlat om mindre antal åt gången och 
under kortare tid. Värdlandsavtalet banar väg för att kunna 
stationera främmande trupp i Sverige under lång tid, eller 
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permanent.
Försvarsdepartementets juridiska experter är för 

närvarande fullt sysselsatta med att skriva om mängder av 
svenska lagar för att passa värdlandsavtalet. 

Inför allmänheten bedyrar regeringen att Sverige 
behåller full suveränitet. Värdlandsavtalet kommer inte vara 
så farligt lovas det. Inget kommer att ändras på allvar.

Det är dessvärre inte hela sanningen. Om regeringen 
någon gång i framtiden tryckt på knappen för att släppa 
in NATO trupper i stort antal tappar Sverige automatiskt 
mycket av kontrollen. NATO kommer bestämma var 
dess baser skall ligga. Baserna kommer i så fall att 
ledas från NATO högkvarteret. Lägg därtill att för NATO 
utgör kärnvapen en integrerad del av strategin och 
värdlandsavtalet har ingen som helst klausul som säger att 
alliansen inte får föra in kärnvapen på svenskt territorium.

Med allt detta närmar sig Sverige sakta men 
säkert gränsen för när det fortfarande kan betraktas som 
alliansfritt. Skulle krig bryta ut i vår del av världen kommer 
vi automatiskt dras med.

Avtalet undertecknades av ÖB Sverker Göranson vid 
NATO:s toppmöte i Wales i september 2014. På våren 2016 
skall avtal och lagändringar godkännas av Riksdagen är det 
tänkt. Allt i ett svep.

Värdlandsavtalet går med andra ord fortfarande att 
stoppa.
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