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FN förhandlar om  
totalt kärnvapenförbud.

Sverige har röstat för FN 
resolutionen som kräver förbud 
mot kärnvapen men regeringen har 
egentligen inga idéer utöver att rösta 
ja. 
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”Och så sjunga de båda makterna den 
uppbyggliga växelsången:

Jag rustar blott för defensiven,

Du däremot för offensiven,

Jag måste rusta när du rustar.

Och för din rustning rustar jag.

Vi rustar alltså friska tag

Igår, i morgon och idag.

Tidningarna utföra orkesterackom-
panjemanget till denna duett. De ledande 
artiklarna frossa i konjunkturpolitik. Elden 
underblåses, sinnena hetsas, det skrytes 
och förtalas ”

Detta står att läsa i Bertha von Suttners 
Ned med vapnen , den världsberömda bok, 
för vilken författaren som bekant fick Nobels 
fredspris 1905. Två världskrig har till synes 
förintande gått fram över hennes fredsgär-
ning. Men hennes profetia att kommande 
krig betyder undergång för alla, kan ingen 
nu levande på allvar säga emot. Vi ser 
denna nakna sanning i ögat. Alla länders 
regeringar ser den klart: Det finns bara en 
sak att göra: Avrusta. Atomåldern är över 
oss. Viktor Rydberg siade en gång att 
Fasan skall frälsa världen. Atomforskarna 
själva vet att endast fredlig samvaro med 
atomkraften är möjlig. De har varnat-

Låt mig sluta med att ännu en gång citera 
Bertha von Suttner: ”Leve framtiden! Må vi 
visa oss värdiga – icke våra förfäder som 
det hette förr, utan våra sonsöner”.

Ur Röster för freden, Tr.a.b. Plantryck, 
Sthlm 1956.

Maj Hirdman

Maj Hirdman

Äntligen har Nej till Nato lyckats bilda 
en riksförening efter 2 års slit och 
släp.

Vi började ju som en studiecirkel i 
FiB/K:s regi i Stockholm som bildade en 
aktionsgrupp hösten/vintern 2014 som star-
tade en kampanj mot värdlandsavtalet med 
Nato. Vi antog en plattform och initierade 
en namninsamling mot värdlandsavtalet. 
Motståndet finns nu över hela landet och på 
flera  orter finns det grupper som Göte-
borg, Uppsala, Nybro, Växjö m.flera. Under 
namninsamlingen var aktiviteter i gång på 
säkert 20-30 orter. Vi har genomfört ett 
flertal möten över hela landet, där bland 
andra Sven Hirdman, Hans Blix, Maj Britt 
Theorin, Stig Henriksson och Thage G Pet-
tersson deltagit flera gånger. Vi har sett till 
att riksdagsledamöterna nåtts av tusentals 
brev med protester mot värdlandsavtalet .

Vi har haft flera riksmöten med delta-
gare från hela landet. Under resans gång 
har vi bekostat en SIFO undersökning som 
visade att motståndet mot värdlandsavtalet 
har stöd hos en klar majoritet av svenska 
folket om konsekvenserna beskrivs.

Tyvärr antog dock riksdagen värd-
landsavtalet i maj 2016, men kampen mot 

samarbetet med Nato fortsätter.
Därför beslöt vi på det senaste riks-

mötet i oktober 2016 att bilda vi en riksför-
ening med styrelse på 9 ordinarie och 4 
suppleanter från olika delar av landet. Vi 
antog stadgar, ny plattform och startade en 
ny namninsamling mot Sveriges samarbete 
med Nato och svenskt Natomedlemskap. 

På senaste riksstyrelsemötet i slutet av 
januari beslöt vi sätta kampen mot krigs-
övningen Aurora främst. Vi planerar möten 
fredsmarscher seminarier mm. Vi samlar 
namn till uppropet på gator och torg flera 
gånger i veckan i bland annat Stockholm 
och Göteborg. Vi har också dragit i gång till-
sammans med fredsrörelsen ett upprop mot 
svenskt Natomedlemskap som riktar sig till 
riksdagsledamöterna. Vi önskar få stöd från 
organisationssverige till detta upprop.

Vi ska nu ha ett riksmöte/årsmöte i 
Växjö 3.6 där vi bl.a ska välja en ny riks-
styrelse.

En viktig uppgift framöver är att ut-
vidga verksamheten geografiskt. Kampen 
mot svenskt medlemskap i Nato kommer att 
kräva envishet, kunskap och engagemang.

Hälsar Staffan Ekbom ordförande Nej till Nato.
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Försvarsminister Peter Hultqvist visar upp 
helt olika ansikten vid olika tillfällen. Det är 
uppenbart för den som följt hans framträ-
danden genom åren.

När han talar på ett partimöte i ABF-
huset finns inga problem. Sverige skall inte 
gå med i NATO och därmed basta.

När han framträdander på ett Folk och 
Försvar-möte, inför en kostymklädd publik 
av militärer, diplomater, ”säkerhetspolitiska 
experter” från Försvarshögskolan och FOI, 
ja då är det ett helt annat ansikte som fram-
träder. Luften är tjock av underförstådda 
samförstånd, SJÄLVKLART skall Sverige 
samverka alltmer intimt med NATO och 
någonstans på vägen bli medlem men det 
behöver vi inte tala så högt om.

Hultqvist framträdde på ett Folk och 
Försvar-möte i Myntmuséet i Gamla Stan 
samma dag som Riksdagen röstade om 
Värdlandsavtalet. Han höll ett rätt poänglöst 

anförande om NATO-toppmötet i Warszawa 
på haltande engelska och inflikade att han 
måste ge sig av tillbaka till Riksdagen för att 
tala för Värdlandsavtalet.

Luften formligen vibrerade av kärlek i 
salen. Åhörarna älskade honom i det ögon-
blicket. Han skulle ge sig av och krångla 
igenom deras kära Värdlandsavtal och han 
var deras man.

I en rapport från Timbro sägs att Peter 
Hultqvist visserligen inte vill gå med i NATO 
men strävar efter att ta Sverige så nära 
militäralliansen som det bara går. 

Och det räcker bra för NATO-anhäng-
arna. Ta Sverige så nära NATO som det 
bara går till dess det bara återstår ett enda, 
litet, litet steg för att göra oss till medlem-
mar.

Klas Sandberg

Peter Hultqvists dubbla ansikten



Vad gör svensk militär i Georgien? 
Svaret är: hjälper NATO.

Georgien blev självständigt när 
Sovjetunionen upplöstes 1991. Den förste 
presidenten Gamsakhurdia inledde en in-
tensiv nationalistisk kampanj. Den ledde till 
att två självstyrande oblaster, Sydossetien 
och Abchazien bröt sig ut medan Georgien 
skakades av inre oro. Läget stabiliserades 
1995 med Eduard Schevardnaze som 
president. Samtidigt inleddes en uppvakt-
ning av USA av den lilla bergsrepubliken. 
Förhållandet intensifierades när Michaeil 
Saakasjvili blev Georgiens president. Den 
georgiska armén byggdes upp till cirka 40 
000 man, tränad och utrustad av USA och 
Israel. Med den armén försökte Saakasj-
vili helt sonika erövra Sydossetien och 
Abchazien i augusti 2008. Ryska trupper 
slog tillbaka. Den georgiska armén, med 
all amerikansk och israelisk utbildning och 
utrustning, föll samman. Det var över på 
fem dagar. 

Sedan drog sig ryssarna tillbaka 
igen. Sydossetien och Abchazien förblev 
förlorade för Georgien. USA återupptog sin 

verksamhet med att bygga upp Georgiens 
militär igen. Den här gången med hjälp av 
NATO.

Och den här gången kommer Sverige 
att ge sig in i spelet.

På ett välbesökt möte i Medelhavsmu-
séet med anledning av den georgiske för-
svarsministern Levan Izorias Sverigebesök 
upplystes vi om att Sverige samverkar som 
hand i handske med NATO för att under-
stödja alliansens Georgien-politik. Hultqvist 
var mycket stolt över att kunna meddela 
att en svensk officer nu kommer att ingå i 
NATO:s mission i Georgien, NATO-GEOR-
GIA JOINT TRAINING AND EVALUATION 
CENTER. 

Dessutom: varje år skickas grupper 
av svenska militärer till Georgien för att 
utbildas i bergsstrid.

Levan Izoria talade om hur Georgiens för-
svar i snabb takt upprustades med moderna 
vapen. Izoria talar också om den pågående 
gränskonflikten med Ryssland om Sydos-
setien och  Abchazien.

Han gjorde ingen hemlighet av att Ge-

Sverige, NATO:s partner i Georgien
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orgien fortsätter att göra anspråk på båda 
territorierna. Visserligen, försäkrar Izoria, 
tänker man inte använda vapenmakt (den 
här gången) istället är ambitionen att göra 
Georgien mer ”attraktivt” för sydossetier 
och abchazer. (Det sista kan man också 
tolka som ett indirekt medgivande av att be-
folkningen i områdena för närvarande kan 
behärska sin entusiasm över att anslutas till 
Georgien.)

Levan Izoria berättar att Georgien har 
full backning av både NATO och EU. Ge-
orgien är visserligen inte medlem av NATO 
men man är kandidatland. Medlemskapet 
var bara en tidsfråga förklarades det. 

Hultqvist önskar lycka till med NATO-
medlemskapet och talar om hur nära 
befryndade Sverige och Georgien är. När 
allt kommer omkring lever Sverige och 
Georgien under samma hot från Ryssland 
förklarade Hultqvist.

Med andra ord: försvarsministern i ett 
främmande land som Sverige samarbetar 
intimt med talar helt öppet om att man har 
en pågående gränskonflikt med ett tredje 
land utan att det möter några invändningar 
från vare sig Peter Hultqvist eller andra 

svenska dignitärer som närvarar, inga hot 
om att dra tillbaka bistånd eller militärrådgi-
vare.  Izoria möter idel leenden, ryggdunkar 
och sympatier. Kriget 2008 nämns litet i 
förbigående. Det framställs som ett rent 
ryskt överfall. Ingen så mycket som viskar 
något om att Georgien var den part som 
inledde striderna. Alla i rummet är fullstän-
digt införstådda med att NATO skall hjälpa 
USA att hala bort Georgien från den ryska 
inflytelsesfären och att Sverige i sin tur skall 
hjälpa till utan att någon reflekterar över att 
det faktiskt också gör Sverige till en liten 
men dock part i något som liknar en makt-
kamp om inflytandet över Kaukasus.

Väl att märka, Sverige har inga egna 
intressen i Kaukasus-regionen, att försvaga 
Rysslands inflytande i området är USA:s 
ambition, så det är vad NATO försöker göra 
och försvarsminister Hultqvist är angelägen 
om att vara med och hjälpa till.

Klas Sandberg

Sverige, NATO:s partner i Georgien
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I oktober förra året röstade medlems-
staterna i FN:s generalförsamling 
igenom resolution L. 41 som innebär att 

förhandlingar om ett internationellt förbud 
mot kärnvapen äger rum den 27-31 mars 
och 15 juni-7 juli i år. Resolutionen stöd-
des av en stor majoritet – 123 röster för, 38 
emot och 16 nerlagda. Kärnvapenstaterna 
och NATO-medlemmarna röstade emot, 
förutom Holland som lade ner sin röst, 
liksom Finland. Sverige framstod som ett 
positivt exempel genom att rösta ja. Sverige 
har nu en tillfällig plats i FN:s säkerhetsråd 
och Margot Wallström framhöll att det vore 
anmärkningsvärt om inte Sverige skulle 
ställa sig bakom arbetet för nedrustning av 
kärnvapen. 

Men det gäller att öka opinionstrycket. Trots 
majoriteten i generalförsamlingen kommer 
det att bli svåra förhandlingar med ett hårt 
motstånd från kärnvapenmakterna, som 
med allsköns påtryckningar försöker få över 
medlemmarna på sin sida. I USA ser det 
ut som om den nye presidenten Trump vill 
skaffa fler kärnvapen, liksom Rysslands 

Putin. Det pågår en utveckling av mindre 
kärnvapen som riktas in mer precist mot 
specifika mål. Det kan leda till att kärnva-
pentröskeln sänks. Och så kallat utarmat 
uran har använts av USA i flera krig i Mel-
lanöstern. 

ICAN, International Campaign to Abolish 
Nuclear  weapons,  som stöds av över 400 
organisationer i nära 100 länder, bedömer 
ändå att de ledande kärnvapenmakterna 
har påverkats av världsopinionens starkt 
negativa inställning till kärnvapen.

Hittills har det funnits en lucka i de inter-
nationella avtalen om förbud mot mass-
förstörelsevapen, där ett kärnvapenförbud 
saknats. Avtalen har lett till att förråden av 
biologiska och kemiska vapen avsevärt har 
minskat liksom konventionen mot antiper-
sonella landminor har lett till att nära 50 
miljoner landminor har oskadliggjorts. Även 
stater som inte skrivit under avtalen har 
påverkats positivt.

Britta Ring 

Forts n sida

FN förhandlar om  
totalt kärnvapenförbud Sveriges regering har lovat att arbeta 

för ett världsomfattande kärnva-
penförbud i FN tillsammans med en 

stor majoritet av medlemsländerna men har 
inga riktiga, egna idéer om hur, verkar mot-
villig att ta konkreta steg i sitt eget land och 
har en chefsförhandlare som öppet talar om 
att Sverige måste kunna frånträda det avtal 
hon själv är satt att förhandla fram. Det 
framgick av interpellationsdebatten mellan 
utrikesminister Margot Wallström och Stig 
Henriksson (v) den 9 maj.

Stig Henriksson hävdade att kärnvapen-
förbud egentligen inte är speciellt radikalt. 
Två av tre typer av massförstörelsevapen 
är redan förbjudna. Resolution L. 41 skulle 
helt enkelt stoppa den sista och dödligaste 
typen som finns. 

Men på flera punkter valde utrikes-
ministern att glida undan vid utfrågningen. 
Det ”räckte” med att Sverige arbetade för 
kärnvapenförbud ansåg hon. Vi behöver 
inte införa något förbud mot kärnvapen på 
vårt eget territorium. Dessutom har som 
sagt Sveriges nedrustningsambassadör 
Ewa Waldner hörts förklara att Sverige 
måste kunna frånträda ett avtal om kärnva-
penförbud.

Håglöst Svenskt 
deltagande

Nej till NATO nytt • 6
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NATO entusiasten: Sverige måste gå 
med i NATO. Den här politiken med alliansfri-
heten i fred, som syftar till neutralitet i krig är 
ålderdomlig, bara för neutralitetsnostalgiker. 
Helt passé. Som att komma förra årets frisyr på 
årets bal.

Skeptikern: Fast det har fungerat rätt 
länge, inte sant?

NATO entusiasten: Sverige har haft tur. 
Det är hela saken. Tvåhundra år av oavbruten 
tur. Inget annat.

Skeptikern: Tvåhundra år av tur?!!
NATO entusiasten: Det är omodernt att 

ha tur. Militärallianser är framtiden.
Skeptikern: Hur gick det till innan Sverige 

blev alliansfritt och drabbades av två hundra år 
av tur?

NATO entusiasten: Sverige gled omkring 
bland olika militärallianser och råkade ideligen i 
krig.

www.nejtillnato.se
e-post:info@nejtillnato.se 
Kontakt: 070-722 76 22

Ett konstigt skäl för att gå med i NATO
(som trots det förkommer rätt ofta)

Stig Henriksson undrade varför  
Sveriges nedrustningsambassadör kan 
tänka sig att hoppa av det avtal hon själv är 
satt att förhandla fram. Vill regeringen hålla 
dörren öppen mot NATO, trots allt? 

Stig Henriksson pressade på om varför 
kan Sverige inte ta några steg på egen 
hand, parallellt med att vi förhandlar om 
kärnvapenförbud? Stig nämnde tre möjlig-
heter.

1. Möjligheten att Sverige skulle kunna 
förbjuda ”finansiering, assistering eller 
uppmuntran” för utvecklingen av kärnva-
pen. 

2. Varför inte införa ett förbud mot kärnva-
pen i Sverige? Finland har ett sådant 
förbud. Nya Zeeland likaså.

3. Starta en kampanj i vårt eget land för att 
informera om de här frågorna. 

Utrikesminister Wallström noterade att 
hundra nationer i världen omfattas av kärn-
vapenfria zoner men att det ”inte är aktuellt” 
för Sveriges vidkommande att införa något 
sådant. Att arbeta för ett kärnvapenförbud 
räcker. 

”Inga ytterligare krav kan ställas på 
Sverige,” anser hon.

Klas Sandberg
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Stormöte Stockholmsgruppen,  18 
maj 2017
Tid: 18:00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 
40

Nej till NATO Studiecirkel, andra träf-
fen, Göteborg 23 maj 
Plats: Viktoriahuset 2  tr. Linnegatan 21, 
ingång under Hagabion.
Tid: 18-20 
Kom i tid. Karin låser upp. För mera info 
läs FREDSAMS hemsida

Kampanjen Stoppa Aurora har möte, 
Göteborg,  28 maj 2017
Plats: IKFFs lokal i Viktoriahuset.
Tid: 10-12 
Kom med i en av våra arbetsgrupper 
och förbered höstens protester! Porttele-
fon finns vid ingången under Hagabion.

Kampanjen Stoppa Aurora STORMÖ-
TE Göteborg,  17 juni 2017
Plats: IKFFs lokal i Viktoriahuset
Tid: kl 12-16 

Demonstration mot AURORA 17, 9 
september 2017, Stockholm
Samlingstid: 13:00
Plats: Sergels torg



Göteborg: Catharina Östlund, catarina@oestlund.se
Göteborg: Karin Utas Carlsson, karin.utas.carlsson@telia.com

Malmö/Lund: Per Abrahamsson, per@retd.se
Falun/Borlänge: Helge Sonntag, helge@sonntag.se

Norberg: Arne Andersson, over-stock-och-sten@telia.com
Nybro/Färjestaden: Jarl Bulow, Jarl.bulow@telia.com

Växjö: Ulf Nilsson, ulf.nilssonguide@comhem.se
Norrköping: Dan Landewall, dan.landewall@gmail.com

Hälsingborg: Jan Fredriksson, jan.erik.fredriksson@telia.com
Hälsingland: Ubik Mähler, ubik.mahler@gmail.com

Uppsala: Dan Kotka, dan.kotka@spray.se
Visby: Sten Sandberg, stens46@gmail.com

Norrtälje: Bengt Andersson, Bengt.er.andersson@gmail.com
Robertsfors: Östen Andersson, rani12024@hotmail.com
Karlskrona: Ulf Bjeren, ulf@bjeren.se
Luleå: Barbro Midbjer, barbro_midbjer@hotmail.com
Älvsbyn: Lilian Mikaelsson, silbonah@live.se
Stockholm: Staffan Ekbom, ekbom.staffan@gmail.com
Kiruna: Eva Jonsson, evannakristin@gmail.com
Östhammar: Inger Blomstrand, inger12595@gmail.com
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