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Sverige idag är inte samma land som Sverige igår och framförallt inte som Sverige i förrgår.  

Sverige i förrgår tog initiativ till Palmekommissionen med representanter alla stormakter. 1982 

presenterades den framtidsinriktade rapporten om Gemensam säkerhet.  I denna framfördes att 

varje nation har rätt till att leva i säkerhet, att militära styrkor inte är en självklarhet för att lösa 

problem och dispyter mellan länder och att militär nedrustning är en nödvändighet för fred i 

världen. Palmekommissionen föreslog att vi skulle göra Europa till en kärnvapenfri zon. I dag 40 år 

senare så lever vi med samma hot, samma risker och samma längtan efter fred. 

Sverige igår var ett alliansfritt land som efter 200 år av fred växte sig starkt och blomstrande. Vi var 

ett land som gick före de flesta länder när det gällde fredsskapande. Vi var ett land som hade 

framtidstro och ville hjälpa människor som hade skyddsbehov. Sverige var ett land som stod som 

garanti för ett välbefinnande och trygghet. Vi diskuterade frågor som inrättande av 

fredsdepartement. Vi debatterade och sökte kunskap om vägar till nedrustning. Vi diskuterade 

omställning från militär produktion till civil. Vi lade ner regementen. Vi nedrustade på allvar. Det 

var inte bara prat utan vi menade allvar. Vi levde i tron att framtiden skulle vara som den alltid 

varit.  

Men så hände det något. Socialdemokraterna förlorade makten 2006 och en konservativ majoritet 

tog makten. Detta var början till slutet för en lugn period av en stabil tid. De borgerliga var mer 

inriktade på att Sverige skulle söka samarbete med Nato började så smått att få igång ett sådant 

samarbete. 2014 strax innan valet så undertecknade de ett samarbetsavtal med Nato, det så 

kallade värdlandsavtalet. Det innebar att Natostyrkor och andra främmande styrkor kan få öva i 

Sverige. Det innebar också att dessa främmande styrkor skulle kunna användas i ett krig mot 

Ryssland. I valet som hölls ett par månader efter undertecknandet av värdlandsavtalet förlorade 

den styrande borgliga majoriteten och en socialdemokratisk regering skulle komma till makten 

igen.  

Skrämda av den ryska annekteringen av Krim och andra händelser där Ryssland var inblandade i, 

lades förslaget i Sveriges riksdag att värdlandsavtalet skulle godkännas. Detta beslöts den 25 maj 

2016 efter en lång debatt. 

Efter värdlandsavtalet så blev den ryska aktiviteten större. Incidenter med flyg ägde rum. Både 

Nato och Ryssland hade nu stora intressen att befästa sina positioner med Sverige som spelplan. 

 

Avtalet bekräftades av en stor majoritet av riksdagen. Riksdagsledamöterna Valter Mutt och 

Annika Lillemets, kämpade emot att Miljöpartiet skulle ge med sig inför omröstningen, men tyvärr 

så svek både Socialdemokraterna och Miljöpartiet sina väljare genom att stödja godkännandet av 

avtalet. Detta var en stor förlust för freden och det fredsarbete som ägde rum i landet. 

Fredsrörelsen var tystad. 



  Den 6 december 2017 tog riksdagen ännu ett beslut som förde Sverige närmare Nato. lades det 

fram att riksdagen skulle godkänna ett beslut att vi skulle även godkänna en anslutning till PESCO. 

the Permanent Structured Cooperation. Och vad innebär detta? Jo, det betyder ett militärt 

samarbete inom EU. En europaarmé med andra ord. 

Lissabonsavtalet, som antogs 2003 reglerar det militära samarbetet inom EU. När Sverige anslöt 

sig till avtalet var det bara 3 länder som inte hoppade på tåget. Danmark var ett av dessa länder. 

Vad innebär då detta? Jo om något EU-land blir anfallet av något annat land så förbinder sig de 

andra länderna inom EU att komma till undsättning. Även talas det om insatser med stridsstyrkor i 

stabiliserande syfte vid krishantering och stabiliseringsoperationer efter konflikter. Känns detta 

igen? Är retoriken den samma som hörs idag? PESCO är en militärorganisation som kan jämställas 

med ett Mini-Nato i Europa. Enligt Lissabonfördraget skall man även ha en gemensam 

vapenindustri. Detta är gudskelov inte genomfört. Men vi måste vara på vår vakt. 

Natoansökan kom som en chock för Sverige och kanske även i Finland. Jag kan bara tala för 

Sveriges del. Under våren då detta förslag kom i ljuset så var 86% av svenska folket mot en sådan 

ansökan. Nato-frågan fick ett snabbspår i den svenska försvarspolitiken. Detta beslut fattades med 

ett demokratiskt underskott. På två månader från det att förslaget kom upp på bordet tills 

ansökan inlämnades. Fick svenska folket säga sin mening? Fick medlemmarna i det största partiet i 

Sverige, nämligen Socialdemokraterna som jag själv tillhör, säga sin mening? Jag anser att det var 

en skendebatt, där berörda ministrar höll monologer om nödvändigheten för rikets säkerhet, om 

nödvändigheten av att vi skulle skicka in vår ansökan.  

Vad har detta inneburit för den svenska demokratin? Socialdemokraterna förlorade valet. En 

missmasch av allt från Liberalerna till den yttersta högern kom i regeringsställning med stöd av ett 

icke rumsrent före detta nazistisk parti. Ett parti som vill begränsa yttrandefriheten, som vill 

begränsa mottagande av människor på flykt.  

Den senaste dumheten trädde i kraft nu vid årsskiftet. Utlandsspionerilagen. Vad är nu det för 

något? Jo, om man yppar saker som kan skada den svenska militärmakten genom att till exempel 

berätta om övergrepp som denna har gjort sig skyldig till i eller utanför Sveriges gränser så kan 

man åtalas och dömas enligt denna lag. Om jag skriver en artikel som anklagar Turkiets president 

Erdogan för folkmord på det kurdiska folket så kan jag dömas enligt denna lag.  

Slutligen så vill jag säga ett par ordbok vad som kommer att hända om Sveriges och Finlands 

natoansökningar blir godkända av Turkiet och Ungern. 

Då måste den nordiska fredsrörelsen tillsammans kämpa för att vi skall få de nordiska öarna 

Gotland och Bornholm förklarade som Militärfria zoner. Åland är redan en sådan zon. 

Vi måste även starkt arbeta för att göra Östersjön till ett kärnvapenfritt hav. Vi måste då försöka få 

Ryssland att även godkänna detta. Detta blir då ett avstamp till att få Norden till en kärnvapenfri 

zon. Inga kärnvapen på Nordisk mark! Inga kärnvapenbestyckade fartyg skall få komma in i 

Östersjön! Inga kärnvapenbestyckade ubåtar skall få söka sig till norska hamnar! Och slutligen. 

Inga utländska baser i Sverige och Norden. 

 

Tack 


