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På Nationaldagen 6 juni befinner sig 42 örlogsfartyg 
med 2700 flottister från 12 deltagarländer i Karlskrona 
för att delta i Natoövningen Baltic Operations. Det är 
den största Baltopsövningen hittills, men till skillnad 
från förra gången 2006 är inte Ryssland inbjudet. USA, 
som arrangör, vill bestraffa Ryssland för dess Östersjö-
politik. 

8 – 16 juni arrangeras en annan Natoledd övning med 
stridsflyg med F21 i Luleå som huvudbas, Loyal 
Arrow. Det brittiska, troligen kärnvapenbestyckade, 
hangarfartyget HMS Illustrious deltar i denna den 
största flygövning som någonsin ägt rum i Sverige. 

Frågan om dessa övningar har inte tagits upp i riksda-
gen utan beslutats av regeringen på förslag av Försvars-
makten.  

I Sverige avvisar folkmajoriteten Natomedlemskap och 
slår vakt om alliansfrihet och en fredlig utrikes- och sä-
kerhetspolitik, vilket bekräftats i otaliga opinions-
undersökningar.  

Sveriges medverkan i de Natoledda manövrerna på 
svenskt territorium bidrar inte till stabilitet utan riskerar 
att förvärra stormaktsmotsättningar. Det är ett sätt att i 
praktiken ”smygansluta” vårt land till krigsalliansen 
Nato och utgör en oerhörd provokation mot folk-
majoriteten också ur demokratisk synpunkt. 

Mäktiga krafter i samhällets topp verkar för att också 
formellt ansluta Sverige till Nato. Ett oroväckande 
tecken är att utrikesministern i årets utrikespolitiska 
deklaration inte längre nämner begreppet ”allians-
frihet”. 

Sverige involveras alltmer i USA:s folkrättsstridiga 
kolonialkrig i Afghanistan. Där deltar Sverige under 
Natobefäl och med Natos emblem på uniformerna i 
Isaftruppen som syftar till att befästa USA:s olagliga 
ockupation. Försvarsmakten har till och med föreslagit 
att JAS-plan ska medverka i bombkriget mot fattiga 
afghanska byar. 

Genom att Sverige mer och mer dras in i upptrapp-
ningen av kriget i Afghanistan knyts krigsmakten i 
praktiken till Nato.  

Värnpliktsarmén för försvar av svenskt territorium 
omvandlas till en yrkesarmé för Natoledda insatser 
varsomhelst i världen där imperialismens ekonomiska 
och strategiska intressen hotas. Att EU:s säkerhets-
politiska strategi numera bygger på att Nato är dess 
militära arm bidrar till denna utveckling. 

Sverige har en tvåhundraårig tradition av alliansfri utri-
kespolitik med syfte att undvika att dras in i krig. 
Denna politik har tjänat vårt land väl. Sverige ska inte 
vara med och kränka andra länders suveränitet. Vår 
nations gränser och suveränitet kan bara försvaras vid 
våra egna gränser. 


