UTTALANDE
Till riksdagspartierna
Säg nej till värdlandsstödsavtalet!
Remissen på departementspromemorian Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (Ds 2015:39)
skickades ut till 47 officiella remissinstanser, men inte till Folkrörelsen Nej till EU och civilsamhället i övrigt.
Folkrörelsen lämnade ändå ett remissvar. Men i remissammanställningen från Försvarsdepartementet
2016-02-25 finns ingen som helst hänvisning till vårt remissvar. Det konstateras lakoniskt att ”utöver
remissinstanserna har ett antal sammanslutningar (t.ex. Folkrörelsen Nej till EU, vår anm.) och
privatpersoner inkommit med spontana yttranden. Dessa yttranden finns tillgängliga i
Försvarsdepartementet (Fö2015/01014/RS)”.
Så begravdes vårt yttrande till och med för de folkvalda politikerna i riksdagspartierna! Dessutom visar
remissammanställningen att de officiella centrala facken LO, Saco har avstått från att yttra sig, och att TCO
inte ens bemödat sig att svara på remissen. Därutöver har en kraftig majoritet av de selektiv utvalda
remissinstanserna inget, som det heter, att erinra mot promemorian.
Vi tvingas konstatera att hela remissomgången har varit ett spel för gallerierna och att en majoritet av
riksdagspartierna agerat efter en dold agenda över huvudet på det svenska folket. Det har redan på
förhand varit bestämt att en majoritet riksdagspartierna säger ja Natotrupper på svenska mark och inte tar
avstånd från kärnvapenbestyckning av svensk mark.
Folkrörelsen Nej till EU avstyrker antagandet av värdlandsstödsavtalet

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 erkänns förändringen. Tvärtom säger regeringen i
regeringsdeklarationen att ”den svenska militära alliansfriheten alltjämt tjänar vårt land väl.”
Avtalet 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.
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)
Inte heller diskuteras kärnvapen, centrala för NATO, EU och USA. Vi riskerar att förvandlas till en
förstahandsmåltavla i händelse av konflikter.
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. Enbart en så stor förändring (alla andra stora skillnader mot vad vi röstade
om onämnda här) är i sig grund för att fråga folket igen.
Folket i Storbritannien röstar om EU-medlemskapet den 23 juni. Folkrörelsen Nej till EU kräver att
det svenska folket på nytt skall få ta ställning till om vi skall vara medlem i EU eller ej.
Folkrörelsen Nej till EU
Riksstyrelsens styrelse möte 15 maj

