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Remissvar Ds 2015:39 samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd
Folkrörelsen Nej till EU

Sammanfattning
I föreliggande remissvar över Ds2015.39 samförståndsavtal om värdlandsstöd avstyrker
Folkrörelsen Nej till EU detsamma.
Skälen redovisas nedan under delrubrikerna Bakgrund, Situation och Kommentarer där en
historisk bakgrund och den aktuella situationen summeras.
Därefter motiverar vi vårt avstyrkande.
I korthet
o

Inträdet (de facto) i en militärallians är den största säkerhetspolitiska förändringen på
200 år. Den måste analyseras och diskuteras demokratiskt. Det har inte skett.
Vi kräver att frågan analyseras och debatteras innan alliansfriheten skrotas definitivt.

o Sverige går in i en tusenårig geopolitisk sprickzon – som växer – utan att analysera effekten.
Vi kräver att effekten av den ökade polariseringen analyseras innan detta steg tas.
o Effekten på vår nationella suveränitet av att ha främmande väpnade styrkor på vårt
territorium, i fred, kris och krig, tas inte upp eller analyseras.
Vi kräver att effekten på vår nationella suveränitet av att ge främmande trupper permanent
tillträde till svenskt territorium belyses, innan detta steg tas.
o Inte heller diskuteras kärnvapen, centrala för NATO, EU och USA.
Vi kräver att ett uttryckligt förbud mot kärnvapen på svenskt territorium under alla
omständigheter tillförs.
o Handläggningen av förändringarna av vår säkerhetspolitik sker genom många små, tysta steg.
Det är demokratiskt oacceptabelt och säkerhetspolitiskt riskabelt.
Civilsamhället har överhuvud inte tillfrågats i remissrundan.
Vi kräver att frågan ges en bred demokratisk debatt. Det kan uppnås exempelvis genom en
folkomröstning.
o Huvudorsaken till den inledda säkerhetspolitiska kursändringen är vårt medlemskap i EU.
Dock, när vi för tjugo år sedan folkomröstade om saken garanterade Ja-sidan en fortsatt
alliansfrihet. Utan den garantin hade det blivit Nej.
En så stor förändring är i sig grund för att fråga folket igen.
Vi kräver att (bl.a.) frågan om det genom Lissabonfördraget aktualiserade avskaffandet av
alliansfriheten underställs folkets avgörande genom en omröstning om EU-medlemskapet.

Bakgrund
Svensk säkerhetspolitisk historia under de senaste drygt 400 åren, från Gustav Vasas död 1560 till i
dag kan indelas i två ungefär lika långa perioder:
o

Under den första halvan var vi antingen stormaktsambitiösa själva, eller allierade med någon
stormakt. Vi var ständigt indragna i krig. Mot slutet av perioden var vi ett av Europas
fattigaste länder. Vi utvecklades under de korta fredsperioderna och föll tillbaka i nästa krig.

o

Till sist såg vi sambandet: det var stormaktskopplingen – egna ambitioner eller alliansen med
någon stormakt – som ledde till nya krig. Och där bytte vi spår. Vi blev neutrala. Sedan dess
har vi haft fred. Mot slutet av denna andra period var vi ett av världens mest välmående
länder, en förebild för många.

Detta är världens mest framgångsrika säkerhetspolitik. Inget land på jorden har haft fred längre. Bara
en stat (av nära 200) har haft fred lika länge; det likaså neutrala Schweiz.
Sveriges geopolitiska situation präglas av två förhållanden:
o

Dels ligger vi i den nordvästra utkanten av den eurasiska landmassan. Detta är en stor
fördel geopolitiskt: historien visar att allt annat konstant är riskerna för att dras in i en
konflikt mot sin vilja mycket större i centrum än i utkanten. Med gräns mot Atlanten, Norra
Ishavet och Östersjön har den skandinaviska halvön ett avundsvärt geopolitiskt läge. (Något
som skulle tas till vara bäst genom ett skandinaviskt eller nordiskt försvarsförbund)

o

Dels ligger vi nära en fundamental tusenårig geopolitisk sprickzon: mellan germanskt och
slaviskt; mellan katolskt/protestantiskt och ortodoxt; mellan tyskt och ryskt. I den här
sprickzonen har två världskrig börjat. ( och påhejat av stormaktsambitiösa och aningslösa
politiker driver vi mot ett tredje)
Sverige ligger nära sprickan, men är inte en del av den. Det är centralt.

Den svenska neutralitetspolitiken utgick från dessa förhållanden:
o

Neutralitet bryter konflikters spridningsvägar, och ökar möjligheten att geografiskt
begränsa dem. (Ett bra exempel på hur allianser sprider konflikter är första världskriget.)

o

Neutraliteten kunde också utnyttjas allmänt spänningsdämpande genom att Sverige kunde
agera självständigt; brobyggande och förtroendeskapande i vår europeiska kontext.
Denna roll kunde också komma världen till del: Som liten, neutral stat kunde vi agera aktivt
globalt – nedrustning, miljöarbete, avkolonisering, mänskliga rättigheter,
utvecklingsbistånd.
(Till skillnad från supermakter som alltid har egna intressen; de är parter snarare än aktörer;
kunde vi agera genuint fredsmäklande, exv.)

På den här grunden byggdes sedan svensk försvarpolitik:
o

Alliansfriheten förutsatte en förhållandevis stark krigsmakt.

o

Krigsmakten måste också vara defensivt strukturerad; igelkotte snarare än hajtänder. Ingen
skulle känna sig hotad, samtidigt som styrkan – på marginalen – skulle avskräcka från anfall.

o

Detta skulle vara politiskt-opinionsmässigt förankrat i befolkningen. Det skedde genom
skapandet av ett folkförsvar – byggt på allmän värnplikt och demokratiskt förankrat genom
transparenta beslut och bred samsyn kring politiken.

o

Men fundamentet var naturligtvis alliansfriheten; vi skulle stå utanför stormaktsberoenden
och militärallianser.

Situation
Hela denna komplexa säkerhetspolitiska helhet skrotas nu. Det sker utan eftertanke, utan analys,
utan debatt eller (ens försök till) demokratisk förankring - utan att ens erkänna att det sker:
o

Folkförsvarets viktigaste komponent – både värnkraftsmässigt och demokratiskt – var den
allmänna värnplikten. Denna har avskaffats.
( Det är allmänt känt att värnpliktsarméer är effektiva i försvaret av hemlandet men svårare
att få att angripa; i varje fall i demokratier. Motsvarande ”begränsning” finns inte för
yrkesarméer.)
Folkförsvaret har de facto avskaffats.

o

Genom den starka neddragningen av försvaret som skett, har våra möjligheter att försvara
oss själva – ens på marginalen – kraftigt beskurits.
Det starka försvaret har de facto avskaffats.

o

Samtidigt har krigsmakten fått en annan, mer offensiv inriktning: det avspeglas i
vapensystemens karaktär, i organisation och doktrin och – naturligtvis – i de operationer
svensk militär genomfört i Nordafrika och i Afghanistan.
Försvarsmakten har blivit en krigsmakt/anfallsmakt.
Den defensiva karaktären har de facto avskaffats.

o

Men också vår fredspolitiks fundament – alliansfriheten – har avskaffats: i dag är vi
inordnade i EUs /NATOs/USAs geopolitiska operationer/ dispositioner.
Den viktigaste anledningen är EU. Unionen är ett pågående imperiellt statsbygge.
Överstatligheten har hela tiden stärkts.
Och det första som förs till federal nivå är (normalt) frågan om yttre avgränsning.
Detta skedde formellt för vår del genom Lissabonfördragets ”solidaritetsklausuler”.
Därmed har alliansfriheten de facto avskaffats.

Kommentarer
Folkrörelsen nej till EU avstyrker antagandet av värdlandsstödsavtalet
Några skäl:
o

Värdlandsstödavtalet är steg på vägen bort från vår tvåhundraåriga alliansfrihet till
deltagande i en militärallians. En så stor säkerhetspolitisk förändring måste analyseras,
debatteras och förankras demokratiskt.
Detta har inte gjorts. Inte heller medges förändringen. Tvärtom säger regeringen i
regeringsdeklarationen att ”den svenska militära alliansfriheten alltjämt tjänar vårt land väl.”
Det är att tala med kluven tunga och utgör ett stort demokratiskt problem.
Vi kräver att frågan analyseras och debatteras innan alliansfriheten skrotas definitivt.

o

Men det är också ett säkerhetspolitiskt problem: detta drar in oss i en alltmer polariserad och
högspänd situation: Sverige gör sig till en del av Europas geopolitiska sprickzon – som växer –
för första gången.
Det är symptomatiskt att effekten på Ryssland av vårt alliansinträde inte ens diskuteras.
Vi kräver att effekten av den ökade polariseringen analyseras innan detta steg tas.

o

Effekten på vår nationella suveränitet av att ha främmande väpnade styrkor på vårt
territorium, i fred, kris och krig, tas inte upp eller analyseras. (det är första gången på över
tusen år)
Vi kräver att effekten på vår nationella suveränitet av att ge främmande trupper permanent
tillträde till svenskt territorium belyses, innan detta steg tas.

o

Inte heller diskuteras kärnvapen, centrala för NATO, EU och USA. Vi riskerar att förvandlas till
en förstahandsmåltavla i händelse av konflikter.
Vi kräver att ett uttryckligt förbud mot kärnvapen på svenskt territorium under alla
omständigheter tillförs.

o

Handläggningen av förändringarna av vår säkerhetspolitik sker genom många små, tysta steg.
Det är demokratiskt oacceptabelt och säkerhetspolitiskt riskabelt. Värdlandsavtalet har den
10 juli skickats ut till 47 remissinstanser, dock inte till civilsamhället, ej heller till Folkrörelsen
Nej Till EU.
Vi kräver att frågan ges en bred demokratisk debatt. Det kan uppnås exempelvis genom en
folkomröstning.

o

Huvudorsaken till den inledda säkerhetspolitiska kursändringen är vårt medlemskap i EU.
Unionen rör sig metodiskt – och logiskt – mot en gemensam krigsmakt. I dag replierar man
på NATO.
Dock, när vi för tjugo år sedan folkomröstade om saken garanterade Ja-sidan en fortsatt
alliansfrihet. Utan den garantin hade det blivit Nej.
En så stor förändring (alla andra stora skillnader mot vad vi röstade om onämnda här) är i sig
grund för att fråga folket igen.
Vi kräver att (bl.a.) frågan om det genom Lissabonfördraget aktualiserade avskaffandet av
alliansfriheten underställs folkets avgörande genom en omröstning om EU-medlemskapet .
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