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Värdlandsavtalet – och nu? 
 
Vi släpper inte värdlandsavtalet, utan tvärtom 
bör vi arbeta för att avtalet ska rivas upp. 
 
Här är anledningen: 
 

 
1. VÄRDLANDSAVTALET ÄR FARLIGT FÖR OSS. 
 
 a) En Nato-bas i Sverige kan komma att 

användas för att angripa ett annat land. 
Därefter kan Sverige bli krigsmål. Punkterna 
3.4 och 3.5. 

 
 b) Ett Nato-land i Sverige kan begära svensk 

hjälp till krig i annat land. Då kan Sverige 
dras in i krig på Natos sida. Punkterna 2.1 
och 3.4. 

 
 c) Naturligtvis kan det bli så att provokativ 

Nato-politik förvärrar läget i världen ännu 
mer, och att Sverige samtidigt har en 
äventyrlig regering som är svag inför 
påtryckningar utifrån. Som en 
säkerhetsåtgärd bör vi se till att den dagen 
finns inte värdlandsavtalets möjligheter att 
placera Nato-baser här. 

 
 d) Till framtiden hör också att avtalet är 

bristfälligt. Tilläggsdokument kommer, och 
kanske ändringar. Punkt 11.1. 

 
Dessutom: 
 
2. a) Sverige bör verka för att inte ge Nato mer 

makt. Det finns i stället något som heter FN. 
 
 b) Att avtalet rivs upp blir ett bidrag till 

avspänning kring Östersjön. 
 

 
Alltså: Inga Nato-baser här 

– riv upp värdlandsavtalet! 

Kommentarer 
 
Hela värdlandsavtalet med en del kommentarer 
finns hos www.folkkampanjenmotnato.se 
 
En socialdemokratisk distriktskongress i Göteborg 
antog den 9 april följande uttalande, vilket skulle 
skickas till partiets riksdagsgrupp: 
 

− att begära av partiets folkvalda att de stödjer 
fredsrörelsernas krav om att skjuta på beslutet 
om värdlandsavtal med Nato i minst ett år 
under vilken tid en massiv folkbildningsinsats 
ska initieras så att det blir tydligt vad både 
politiker och svenska folket vill när Riksdagen 
fattar beslut 

 
Ledande personer i S har tydligen viftat bort 
denna och liknande opinionsyttringar. 
 
Men om någon eller några kända och 
respekterade socialdemokrater stiger fram och 
kräver att avtalet rivs upp, så kan saken komma i 
ett helt annat läge. Då kan den kritiska opinion, 
som såg sig bortviftad, samla nytt mod och växa i 
betydelse. Den kan börja höras mer, och detta 
kan utvecklas till ett rejält muller som hörs och 
påverkar även utanför partiet. 
 
Varför ville Nato ha detta avtal? Det är Nato 
– inte Ryssland – som pressar på och skapar ett 
spänt världsläge. Sett från Nato innebär Sverige 
som värdland att Natos resurser ökar. Nato får 
fler baser, och svenskt stöd till Nato-insatser 
utomlands underlättas. 
 
Låt oss verka för att värdlandsavtalet rivs upp, 
vilket kan göras enligt avtalet. En växande 
fredsrörelse kommer att delta i det, och då blir 
det inte möjligt för Nato-kramarna att fortsätta 
bluffa om avtalets verkliga innebörd. 
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