
Bilaga till kedjebrev om alliansfrihet och kärnvapenförbud. 

Enligt uppgifter från SIPRI uppgick de militära utgifterna för Nato, inkl. USA till 1035 miljarder 

dollar 2019. Enbart USA:s utgifter var 731 miljarder vilket är nästan hälften av världens 

samlade militärutgifter.   

Rysslands militärutgifter 2019 var 65 miljarder dollar. Sveriges militärutgifter för 2019 

uppgick till cirka 6 miljarder dollar och 1,1 % av BNP. 

Vårt allt närmare samarbete med Nato motiveras ofta med hotet från Ryssland. Hans Blix 

(tidigare folkpartistisk utrikesminister och FN:s vapeninspektör i Irak) med flera skriver i en 

artikel i Svenska Dagbladet 2018: 

”Premissen om ett allmänt aggressivt Ryssland som är berett att oprovocerat 
anfalla de nordiska och baltiska länderna saknar grund. En blick på 
västmakternas samlade militära styrka är mer än tillräcklig för att Moskva skall 
inse vilka förödande konsekvenser sådant beteende skulle få.” 

Sven Hirdman, tidigare statssekreterare i försvarsdepartementet och Pierre Schori, före detta 
statsråd och FN-ambassadör skriver i DN den 19/11 2020: 

”Samtidigt har vi som alliansfria under hela efterkrigstiden framgångsrikt kunnat 
bidra i FN:s och andra legitima fredsbevarande operationer och verkat för 
avspänning och nedrustning, inte minst på kärnvapenområdet. 

Detta har inte heller hindrat oss från att fördöma brott mot mänskliga 
rättigheter och folkrätten, som vi gjorde tidigare mot USA:s Vietnamkrig och när 
det gäller de ryska övergreppen i Ukraina och Belarus. 

Den försvarspolitik vi nu för baserad på den diffusa så kallade 
solidaritetsdeklarationen, ett värdlandsavtal med Nato samt bilaterala militära 
avtal med USA innebär att vi från första stund deltar i krigsövningar riktade mot 
Ryssland. 

Det betyder dels att Sverige bidrar till att öka spänningsnivån i Europa, dels att 
Sverige i motpartens ögon riskerar att ses som medlem i en mot Ryssland fientlig 
koalition och därför som ett legitimt anfallsmål.” 

Sveriges försvars- och utrikespolitik har ändrats radikalt de senaste årtiondena. De största 

förändringarna är att den allmänna värnplikten avskaffats och att vi mer och mer närmat oss 

USA och Nato.  

Sverige är inte medlem i Nato men ingick 2016 ett värdlandsavtal med Nato.  

Den ökade spänningen mellan stormakterna i vårt närområde är inget som gynnar Sverige. 

Tvärtom måste det vara ett svenskt intresse att inte bidra till att motsättningarna mellan 

militärblocken skärps. 

Situationen idag liknar mycket den under kalla kriget. Spänningen mellan stormakterna ökar 
åter. Nu står åter USA och Ryssland mot varandra och rustar för fullt i vårt närområde och i 



Arktis. Spänningen ökar bland annat till följd av offensiva militärövningar från båda sidor 
kring Östersjön och i Nordatlanten och Arktis. 
 
Med den oklara svenska linjen finns risken att vi blir förstahandsmål vid en konflikt i vårt 
närområde om vi upplåter territorium för utländska styrkor. 
  
Den bästa möjligheten för Sverige att stå utanför en kris eller ett krig är att klargöra att 
utländska styrkor aldrig får utgå från svenskt territorium för att angripa ett annat land. 
En sådan tydlig deklaration finns i Finlands officiella säkerhetspolitik och borde även vara 
grunden för Sveriges politik. 
Så här står det i det finska regeringsprogrammet från 2019: 
 

”Utrikes- och säkerhetspolitikens viktigaste mål är att förhindra att bli indragen i en 
konflikt. Finland bedriver en aktiv stabilitetspolitik för att avstyra militära hot och 
minska på spänningar. Finland godtar inte att dess territorium utnyttjas i fientliga 
syften mot andra stater.” 

 

Genom att nu rutinmässigt delta i Natos övningar intill Rysslands gräns riskerar vi att bli en 

del av en framtida stormaktskonflikt. 

Det svenska försvarets omfattning och inriktning ska bestämmas utifrån vår ambition att 
försvara vårt territorium.  

I FN deltog Sverige aktivt för att arbeta fram Konventionen om förbud av kärnvapen. 
Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, innehav och användning av 
kärnvapen.  

FN:s konvention om kärnvapenförbud har nu ratificerats av 51 länder och kommer att börja 
gälla den 22 januari 2021. Organisationen ICAN som fick Nobels fredspris 2017 för sitt arbete 
mot kärnvapen kallar beskedet för en historisk milstolpe. Det är skamligt att Sverige inte 
anslutit sig till konventionen och inte står bakom en FN-konvention om förbud av kärnvapen. 

Har du frågor eller synpunkter på kampanjen får du gärna kontakta 
mansson.svenerik@gmail.com  

Vill du läsa mer om dessa frågor rekommenderas hemsidan www.alliansfriheten.se  

Länk till Värdlandsavtalet:  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-

promemorior/2015/07/ds-201539/ 

Länk till FN:s konvention om kärnvapenförbud: 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/157

1248124/TPNW-English1.pdf?1571248124 
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