Forslag till
10 Argument for att Sverige och Finland ska sta utanfor Nato
1. Den viktigaste uppgiften for utrikes- och forsvarspolitiken ar att minska hot mot det egna
landet pa ett satt som skapar trygghet i alia lander genom diplomati och samarbete pa
jamlika villkor.
2. Vi vill inte bidra till att starka delningen av varlden i sinsemellan fientliga militarblock. I
stallet behovs fler ailiansfria lander som for en sjalvstandig utrikespolitik for gemensam
sakerhet och nedrustning.
3. Vi vill att vara lander ska ansluta sig till FN-konventionen om ett forbud mot karnvapen.
Medlemskap i en militarallians som rustar for krig med karnvapen skulle ga i motsatt riktning
och oka risken for att karnvapen kommer till anvandning mot vara lander eller i vara
naromraden.
4. Nates upprustning goder vapenindustrin, som tar pa skyddet av klimatet och miljon, och
pa folkhalsan och utbildningen. Vi vill inte att vara lander accepterar detta missbruk av
varldens sinande resurser.
5. Nato har under de senaste decennierna fort krig i strid med FN-stadgans valdsforbud, det
viktigaste skyddet for smastater mot stormakters godtycke. Vi vill inte att vara lander ska
delta i sadana krig.
6. Vi vill att Sverige och Finland gar in for fortroendeskapande atgarder som minskar
spanningen mellan stormakterna i vSra naromraden. Till sadana atgarder raknar vi opartisk
rapportering av alia sidors perspektiv och undvikande av att skapa fiendebiider samt
riskreducerande atgarder sasom det finska fbrslaget att transponders tas i bruk pa
militarflygen, nagot som Ryssland godtog om atgarden skulle bli omsesidig.
7. Sveriges och Finlands sa kallade vardlandsavtal med Nato star i strid med vara landers
alliansfrihet. Vi vill att vardlandsavtalen sags upp och ersatts med omsesidiga viljeyttringar
om icke-aggression.
8. Nato efterstravar att inta rollen av en global systemadministrator tillsammans med vastiiga
storforetag och stormakter, tvart emot FN-stadgan. Vi vill att vara lander ska verka for att
losa klimat- och miljoproblemen genom internationellt samarbete i FNs anda.
9. Natos omvandling fran forsvarsallians till en allians som vill gora hela varlden till sin
intressesfar okar spanningarna bade mot resten av varlden och inom Nato. Vara lander kan
battre verka for avspanning och gemensam sakerhet om de bevarar och befaster sin militara
alliansfrihet.
^
10. Natomedlemskap skulle leda till en ytterligare forstarkning av Natos inflytande i Norden.
Vi vill inte att den ensidiga bild av det politiska och militara laget som malas upp av Nato
narstaende tankesmedjor sasom Atlantic Council och NATO:s center for strategisk
kommunikation i Riga (Stratcom) ska bli allenaradande och inte heller att de som kritiserar
Nato och talar for avspanning, nedrustning, alliansfrihet och fred utmalas som barare av rysk
desinformation.

