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Enhetsfront! 
 
Sverige och Nato – samla alla krafter som går 
för att hindra medlemskap och Nato-baser här! 
 
 
Det här brevet till Vänsterpartiet går till följande:  
 
Jonas Sjöstedt Ordförande 
Mia Sydow Mölleby Gruppledare 
Maj Karlsson Vice gruppledare 
Aron Etzler Partisekreterare 
 
Stig Henriksson Motion 2015/16:3377 
Jens Holm  " 
Amineh Kakabaveh  " 
Birger Lahti  " 
Hans Linde  " 
Håkan Svenneling  " 
Emma Wallrup  " 
 
 

Andra brev med samma innehåll som sidan 2, men 
utan speciell text och bilagor om Vänsterpartiet, 
går till: 
 
– fyra riksdagsledamöter i Miljöpartiet, vilka 
röstade mot värdlandsavtalet: 
 
Jabar Amin Motion 2015/16:2801 
Annika Lillemets  " 
Valter Mutt 
Carl Schlyter 
 
– tre riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna, 
vilka lämnade in en viktig motion: 
 
Mikael Jansson Motion 2015/16:3375 
Roger Richtoff  " 
Björn Söder  " 
 

Motion 2015/16:2801: "Återkallande av värdlandsavtalet med Nato" 
Motion 2015/16:3375: "med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd" 
Motion 2015/16:3377: "med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd" 
 
 
 

 
Bilaga 1a "Vi vädjar .." 15 juni 2015 sid 4 
Bilaga 1b Svar från V 2 juli 2015 sid 5 
Bilaga 1c Svar till V 3 juli 2015 sid 5 
Bilaga 2 "Ta tillfället" 27 september 2015 sid 6 
Bilaga 3 Mejl till V 20 juli 2016 sid 8 
Bilaga 4 Mejl till V 24 juli 2016 sid 9 
Bilaga 5a Mejl till V 20 augusti 2016 sid 9 
Bilaga 5b "Värdlandsavtalet – och nu?" sid 10 
 
Dessutom bifogas artikeln "Vi har en del att göra", 6 sidor. 

 

Namn 
Vänsterpartiet 
Sveriges riksdag 
100 12  Stockholm 

Bilaga A. Brev, för kännedom. 

mailto:bjorn.2bc@telia.com
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Samarbeten efter läget 
 
 
Vi måste samla alla krafter som samlas kan för att 
hindra medlemskap i Nato. Vi ska på alla möjliga 
sätt sprida kunskap om Nato och vad medlemskap 
innebär. Vid valet 2018 ska partier som vill söka 
medlemskap i Nato förlora röster på det. 
 
Om efter valet 2018 Nato-vänliga partier har 
riksdagsmajoritet, så bör det då finnas en opinion, 
bland annat inne i dessa partier, som hindrar dem 
från att söka medlemskap. 
 
Provocerande Nato-politik kan förvärra läget i 
världen ännu mer. Samtidigt kan Sverige ha 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. Därför bör vi även 
arbeta för att riva upp värdlandsavtalet. 
 
 
Ni riksdagsledamöter som nämns på föregående 
sida har olika uppfattningar i många frågor, men 
frågan om Sverige och Nato är så viktig att där bör 
ni bereda plats för samarbete över partigränser. 
Jag uppmanar er att ta kontakt med varandra och 
samlas gemensamt i ett rum. Det bör dock vara 
högst fyra från Vänsterpartiet för att undvika att 
någon grupp dominerar. Ni är tillsammans en stor 
resurs och uppmanas till följande: 

 
 
1. Ni är riksdagsledamöter med många kontakter 

runt om i landet. Återknyt till dessa som början 
på ett nätverk i Nato-frågan. Kanske har ni också 
kontakter i andra partier. I alla partier finns 
motstånd mot medlemskap, och med en 
sanningsenlig presentation av värdlandsavtalet 
finns säkert motstånd också där. Kanske kan ni 
be era kontakter att gå vidare lokalt. 
 
a) Detta nätverk behövs som en del i det 
 jättearbete som väntar. 
 
b) Vidare ser oppositionella att nu tas initiativ, 
 och de ser att något kan gå att göra. 
 

2. Diskutera namn på personer som är kända och 
allmänt respekterade och som skulle kunna 
föreslås ingå i en styrelse i en 
paraplyorganisation. 
 
Se bifogad artikel "Vi har en del att göra", 
avsnittet "Fäll upp ett paraply". 
 

3. Träffas en gång i månaden för att tala om detta. 
Ni blir en del i ett större sammanhang som 
behövs nu. 
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Speciellt för Vänsterpartiet 
 
Vänsterpartiet bör tillsätta en Nato-grupp centralt, 
och dess första uppgift bör bli att se till att en 
kampanjtidning startas. Vänsterpartiet får inte 
profilera sig genom tidningen. Senare bör ansvaret 
lämnas över till en bredare organisation. 
 
En kampanjtidning som säljs på gator och torg är 
något mycket önskvärt. Människor som vi träffar, 
och som kanske tillhör vissa föreningar eller 
organisationer, bör erbjudas något som de kan 
göra. En eller flera nya namninsamlingar kan vara 
bra, men vi behöver också sprida information. De 
kan erbjudas hjälpa till att sälja tidningen. 
 
Tidningen bör hållas enkel så att den kan säljas för 
tio kronor, till exempel åtta sidor, och ett första 
nummer bör komma i höst. Redaktionen bör ha 
bredd, med deltagare från olika 
fredsorganisationer. I Nej till NATO i Stockholm 
finns vänsterpartister, och Stig Henriksson är 
troligen bekant med en del av dem. Hämta hjälp 
och råd där. 
 
Se den bifogade artikeln "Vi har en del att göra", 
avsnittet "Förberedelser kan göras, 
Kampanjtidning", och se Bilaga 2 och Bilaga 3. 
 
 

Så här bör samarbete inte gå till 
 
Ett möte hölls i Sundbyberg den 2 september. 
Enligt en artikel hos http://jinge.se arrangerades 
det av Aktionsgruppen Nej till NATO, ABF-
Stockholm och Vänsterpartiet Sundbyberg. 
Dessutom angavs att även en person från Sveriges 
Fredsråd skulle tala. 
 

 
 

Detta var ett samarrangemang, och då är alla 
deltagande organisationer likvärdiga. Det var 
opassande av Vänsterpartiet att föra fram sig 
själva med namn på tält och på band om talaren. 
Varje reklam för en organisation kan med fördel 
bytas mot ytterligare betoning av mötets 
gemensamma budskap. Det borde även 
Vänsterpartiet i Sundbyberg begripa. 
 
 

Detta material 
 
Om ni vill sända det här materialet vidare, t.ex. till 
personer i partistyrelse eller riksdagsgrupp, så kan 
jag skicka pdf-filer till er. Skickas vart? Även 
pappersutskrifter kan skickas. I så fall hur många 
och vart? 
 
 

Vad är Folkkampanjen mot Nato? 
 
Jag talar för Folkkampanjen mot Nato, 
http://www.folkkampanjenmotnato.se.  
I juni 2013 fanns en första version av webbplatsen, 
och i november 2013 började jag dela ut flygblad. 
Aktionsgrupperna Nej till NATO i Stockholm och 
andra orter kom igång senare, så Folkkampanjen 
mot Nato har inte bildats som en konkurrent till 
Nej till NATO. 
 
Bifogas flygblad och inplastat kort att titta på. 
 
 
 
Hälsningar 
 
Björn Backengård 
 
 

http://jinge.se/
http://www.folkkampanjenmotnato.se/
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Björn Backengård 15 juni 2015 
Hjalmar Bergmans Gata 56 
422 52  Hisings Backa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vädjar .. 
 
Öppet brev till Vänsterpartiet. 
 
Den massiva propagandan för svenskt 
medlemskap i Nato, samt det preliminärt antagna 
värdlandsavtalet, har fört oss in i ett mycket 
allvarligt läge. Vi vädjar till Vänsterpartiet att kasta 
om planerna för hösten och i stället skapa en 
krisorganisation för att bemöta propagandan för 
Nato-medlemskap samt belysa värdlandsavtalet så 
att en opinion mot detta kan bidra till att riksdagen 
säger nej. 
 
Mycket har gjorts. Hans Blix, Sven Hirdman, Thage 
G. Peterson, Maj Britt Theorin och andra har gjort 
en heroisk insats med offentliga möten, tal och 
artiklar. Förutom dessa har många bidragit till den 
viktiga boken "Bevara alliansfriheten". Väl 
formulerade artiklar mot medlemskap och 
värdlandsavtal har synts i olika tidningar. 
Webbplatsen alliansfriheten.se har skapats, 
namninsamling inom "Nej till NATO" går emot 
värdlandsavtalet, och annan verksamhet pågår. 
Men risken finns att detta inte räcker. 
 
Vi vädjar till Vänsterpartiet att med största möjliga 
kraft hjälpa till i höst. Resurser behövs till något nu 
ytterst angeläget, och den främsta resursen är då 
människor med engagemang i samhällsfrågor. 
 
Konkret. Vänsterpartiet kan se till att det i varje 
stad anordnas ett väl annonserat möte mot 
medlemskap och värdlandsavtal. Det skulle kunna 
betyda mycket. Kanske kan man också bidra till att 
på något sätt få ut frågan i radio eller TV. 
 
*** 
 
För att förstå vad som pågår omkring oss gör vi en 
jämförelse. Vi jämför Ryssland med Libyen. Vi vet 
hur det gick med Libyen. Landet är nu i kaos. 
Orsaken till anfallet på Libyen och mordet på 
Gaddafi var att Libyen förde en självständig politik 

och deltog i planer att införa en ny valuta för bl.a. 
oljehandeln. Libyen STOD I VÄGEN för västvärldens 
mest ambitiösa kretsar inom politik och affärer när 
det gällde deras väg till världsherravälde. Samma 
sak med Ryssland. Landet STÅR I VÄGEN för dessa 
kretsars planer. DET är bakgrunden till vad som nu 
sker och är världssituationen i ett nötskal. 
 
*** 
 
Värdlandsavtalet har hamnat i skymundan. Om det 
inte förekom någon diskussion om medlemskap, så 
skulle värdlandsavtalet synas mer och få den 
uppmärksamhet det behöver. Om riksdagen nästa 
år antar värdlandsavtalet, så är det bland det 
värsta som kan hända. Det ser ut som om 
avsikterna med avtalet är två: 
 
1. Att få in Nato-styrkor i Sverige, flygplan t.ex., så 

att svenskarna vänjer sig vid Natos närvaro och 
vill ha medlemskap. 

2. Nato har krigsplaner, och Sverige ska hjälpa till. 
Kriget kan spridas ut och Natos resurser öka. 

 
Avtalet är otydligt. Det ser ut att ge Nato möjlighet 
till angrepp från svensk mark, vilket drar in Sverige 
i krig. Avtalet måste belysas så att enskilda 
riksdagsledamöter ser att de måste gå emot 
partilinje och rösta nej. 
 
Med värdlandsavtal blir det bara en tidsfråga innan 
det blir medlemskap. Och tvärtom. Om opinion 
och riksdag stoppar avtalet, så kommer de inte 
heller att senare släppa fram medlemskap. 
 
 
 
 
Björn Backengård 

Vänsterpartiet 
Ordf Jonas Sjöstedt 
Sveriges riksdag 
100 12  Stockholm 

Bilaga 1a 
 
Brev till Vänsterpartiet 15 juni 2015. 
Publicerades hos http://www.fib.se  

http://www.fib.se/
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Hej och tack för ditt brev! 
 
Jonas Sjöstedt har bett mig skriva ett svar för hans 
räkning.  
 
För oss är utgångspunkten i de här frågorna att 
Sverige behöver bygga en självständig 
utrikespolitik med alliansfrihet som en av 
grundstenarna. Därför arbetar vi också för att 
Sverige ska riva upp värdlandsavtalet och sätta ner 
foten i ett tydligt nej till ett medlemskap i Nato. 
Det går att få en bra bild av det arbetet med de här 
två sökningarna:  
 
http://www.vansterpartiet.se/?s=nato 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/? 
sort=datum&sortorder=desc&a=s&avd=dokument,
lagar&facets=2&sok=nato&tempbet=&motkat=&r
m=&parti=v 
 
Vi ser det här som en av de stora långsiktiga 
frågorna och är glada för alla de initiativ som tagits 
för bredare samarbeten i det. Däremot är 
Vänsterpartiet antagligen fel plattform för den 
sorts krisorganisation i frågan du föreslår. Ett 
större initiativ kommer behöva börja i det bredare 
folkrörelsearbetet, som brukar präglas av 
tålmodigt arbete snarare än plötslig mobilisering.  
 
Med det sagt, är det förstås många 
vänsterpartister som brinner för det här. En hel del 
är redan idag aktiva i frågorna. Vi kommer 
fortsätta dra vårt strå till stacken och hoppas på 
ett tätt samarbete! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Mikael von Knorring 
Internationell sekreterare, Vänsterpartiet 
 
 

 
 
 
Jonas Sjöstedt 
 
Tack för svar. 
 
Men det är BRÅTTOM! Riksdagen får 
värdlandsavtalet 2016, och opinionsarbete behövs 
i höst. I den situationen måste man leta efter 
möjligheter, och Vänsterpartiet ser ut som en kraft 
som kan få saker gjorda redan i höst. 
 
Eldsjälar i partiet får stöd i ryggen om 
partistyrelsen uppmanar lokala organisationer att i 
höst i varje stad anordna ett väl annonserat 
offentligt möte mot medlemskap och 
värdlandsavtal. 
 
Riksdagens beslut 2016 om värdlandsavtalet blir 
oerhört viktigt. Blir det ja, så är det sedan bara en 
tidsfråga innan det blir medlemskap. Och tvärtom. 
Om det blir nej, så blir det heller inget 
medlemskap. 
 
Brevet har publicerats hos http://www.fib.se  den 
15 juni (där det har fått 168 "gilla-markeringar", 
kanske från vänsterpartister). 
 
Lite senare sände jag brevet till debattsidan hos 
Vänsterpartiets webbplats men har inte hört något 
från redaktionen. Brevet skulle kunna stödja 
engagerade personer i partiet, och därför hoppas 
jag att det publiceras. 
 
Hoppfulla saker sker. "Natoutredningen" har 
startat med bland andra Stina Oscarson och Pierre 
Schori: http://natoutredningen.se  
 
Hälsningar 
[ BB ] 
 
 

Bilaga 1c 
 
Mejl till Vänsterpartiet 3 juli 2015. 

Bilaga 1b 
 
Mejl från Vänsterpartiet 2 juli 2015. 

http://www.vansterpartiet.se/?s=nato
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
http://www.fib.se/
http://natoutredningen.se/
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Björn Backengård 27 september 2015 
Hjalmar Bergmans Gata 56 
422 52  Hisings Backa 
bjorn.2bc@telia.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
Detta brev går till: 
 
FiB/K Natoutredningen Nej till NATO Vänsterpartiet 
Torbjörn Wikland Stina Oscarson Staffan Ekbom Jonas Sjöstedt 
 
 
 

Ta tillfället! 
 
 

Debatt onsdag – ta tillfället! 
 
Onsdag 30 september deltar Natoutredningen i en 
debatt om Nato och värdlandsavtalet. 
Kulturhuset, Stockholm kl 18:00. 
Där deltar från Natoutredningen Hans Blix, 
Sven Hirdman, Stina Oscarson och Pierre Schori:  
http://natoutredningen.se/aktuellt/stor-debatt-
om-nato-och-vardlandsavtalet/ 
 
En eller flera från FiB/K, Nej till NATO och 
Vänsterpartiet bör gå dit och försöka att efter 
programmet träffas en stund tillsammans med 
Natoutredningen för nästa steg: 

 En bred koalition mot värdlandsavtal och 
medlemskap. 

 Första numret av en kampanjtidning. 
 
Värdlandsavtalet kommer upp i riksdagen nästa år. 
Kunskaper om avtalet måste ut till allmänheten, så 
att en opinion kan ge stöd till riksdagsledamöter 
som är beredda att gå emot partilinje eller 
inflytelserika partimedlemmar och rösta Nej. 
 
 
 
 

Koalition 
 
FiB/K, Natoutredningen, Nej till NATO, 
Vänsterpartiet och många fler kan samarbeta. 
Namnet kan bli "AntiNato-koalitionen". 
 
FiB/K har presenterat sig genom ett uttalande: 
http://www.fib.se/item/4686-inriktning-for-fib-k-
s-arbete-nej-till-ett-svenskt-narmande-och-
anslutning-till-nato 
 
Natoutredningen känner vi till nu: 
http://natoutredningen.se/ 
 
Nej till NATO. Deras namninsamlingslistor har nått 
utanför den egna organisationen: 
http://www.nejtillnato.se/ 
 
Vänsterpartiet säger klart nej till Nato: 
http://www.vansterpartiet.se 
 
Det finns fler. Man kan fråga Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet om de vill vara med. 
Maj Britt Theorin berättade att det var de (och inte 
ungdomsförbundet) som på 50-talet stoppade 
planerna på en svensk atombomb: 
https://youtu.be/6ajGk87DjRU 
YouTube 24 minuter. 
 
I Göteborg finns paraplyorganisationen Fredsam: 
http://www.fredsam.se 
Något liknande finns i Uppsala. 

Vänsterpartiet 
Jonas Sjöstedt 
Sveriges riksdag 
100 12  Stockholm 

Bilaga 2 
 
Brev till Vänsterpartiet 27 september 
2015. 

mailto:bjorn.2bc@telia.com
http://natoutredningen.se/aktuellt/stor-debatt-om-nato-och-vardlandsavtalet/
http://natoutredningen.se/aktuellt/stor-debatt-om-nato-och-vardlandsavtalet/
http://www.fib.se/item/4686-inriktning-for-fib-k-s-arbete-nej-till-ett-svenskt-narmande-och-anslutning-till-nato
http://www.fib.se/item/4686-inriktning-for-fib-k-s-arbete-nej-till-ett-svenskt-narmande-och-anslutning-till-nato
http://www.fib.se/item/4686-inriktning-for-fib-k-s-arbete-nej-till-ett-svenskt-narmande-och-anslutning-till-nato
http://natoutredningen.se/
http://www.nejtillnato.se/
http://www.vansterpartiet.se/
https://youtu.be/6ajGk87DjRU
http://www.fredsam.se/
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Kampanjtidning 
 
Det är bråttom med en kampanjtidning att sälja på 
gator och torg. 
 
En tidning kan förslagsvis heta "Nato-bulletinen" 
och kosta 10 kr. Ett första nummer kan göras på 
tre veckor om Vänsterpartiet snabbt organiserar 
om uppgifter och personal på partiets kansli. Både 
Vänsterpartiet och FiB/K har inarbetade kontakter 
med tryckeri, och båda har rutiner för distribution. 
Ekonomi tillfälligt bör Vänsterpartiet kunna klara 
av. Skrivförmågor finns i alla fyra organisationer 
som nämns ovan. I början av november kan 
tidningen finnas ute i landet. 
 
Tidningen ska ges ut av koalitionen, och de som 
ingår där nämns. Ingen organisation får försöka 
profilera sig genom samarbetet eller vid försäljning 
av tidningen. 
 
Vänsterpartiet har 19 000 medlemmar. På 
Vänsterdagarna 12-13 september samlades över 
tusen vänsterpartister, och hösten 2014 hade man 
regelbundet folk i mängder av valstugor över hela 
landet. Här finns resurser för försäljning! 
 
Det är alltså realistiskt att till början av november 
få ut en kampanjtidning på gator och torg. Säkert 
tar många i bl.a. Vänsterpartiets ungdomsförbund 
sig an uppgiften med entusiasm. 
 
 

Säg Ja också! 
 
Vi ska inte begränsa oss till att säga Nej till 
medlemskap och värdlandsavtal. Vi ska också föra 
fram alternativ som vi säger Ja till. Förslagsvis 
följande: 

 Neutralitetspolitik. 

 Självständig lösning av Sveriges 
försvarsproblem, utanför Nato. 

 Svenska initiativ, bl.a. i FN, för fred, säkerhet 
och nedrustning i världen. 

 Goda kontakter med Ryssland inom handel, 
forskning, kultur och turism. 

 
 

 

 
Och jag själv 
 
Här har jag uppmanat andra att göra det och det. 
Gör jag något själv? Jag har gjort en granskning av 
värdlandsavtalet, vilken vid det här laget troligen 
har nått viss spridning, och där kommer man också 
till de engelska och svenska texterna parallellt: 
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap12_SvS
amarb/HNS2a-Granskar.html 
 
Jag delar ut flygblad i Göteborg. Numera är jag ute 
minst en timme minst fem dagar i veckan, om 
vädret tillåter. Kan ses här: 
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap02_Fly
gblMm/FlygblA5.html 
 
Det händer att folk frågar om det är någonting som 
de kan skriva på, och då tar jag fram 
namninsamlingslistan från Nej till NATO. 
 
 
Hälsningar 
 
 
 
 
Björn Backengård 
 
 
 
[   -   -   -   -   -   -   -   - 
 
Inget svar kom från Vänsterpartiet. 
Stina Oscarson svarade och visade intresse om fler 
var intresserade.  ] 
 
 

http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap12_SvSamarb/HNS2a-Granskar.html
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap12_SvSamarb/HNS2a-Granskar.html
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap02_FlygblMm/FlygblA5.html
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap02_FlygblMm/FlygblA5.html


 sid 8 av 10 SverigeNato4-V-2016-09-13 

 
 
 
 
 
 
 
Vänsterpartiet 
Jonas Sjöstedt och Stig Henriksson 
 
Vänsterpartiet röstade den 25 maj mot 
värdlandsavtalet. 
Sverigedemokraterna röstade för en motion mot 
värdlandsavtalet men röstade för avtalet, och 
deras uppträdande i riksdagen såg förvirrat ut. 
Fyra personer i Miljöpartiet gick emot partilinjen 
och röstade mot värdlandsavtalet, och för det blev 
två av dem straffade. 
 
Stig Henriksson har åkt omkring och talat på 
möten mot värdlandsavtalet. Jag har tittat på hela 
debatten inför riksdagens omröstning, och han var 
där mycket aktiv. Han har sammanfattningsvis 
gjort en viktig insats, men tydligen i motvind. 
 
Men nu slutar inte historien här. Medlemskap 
måste stoppas. Eftersom värdlandsavtalet kan 
medföra Nato-baser här, så måste vi dessutom 
arbeta på att avtalet rivs upp. Det sista kan se svårt 
ut, men målet bör sättas dit. 
 
Nu hoppas jag att Vänsterpartiet gör mer än att 
lita på att Stig Henriksson sköter detta. Tillsätt 
gärna en Nato-grupp centralt. Så viktig är frågan. 
 
I en artikel på bloggen http://jinge.se finns i dag en 
artikel "Vi har en del att göra" om vad som behövs: 
 
http://jinge.se/allmant/nato-fragan-vi-har-en-del-
att-gora.htm  
 
Jag önskar alltså en paraplyorganisation med några 
kända och respekterade namn i toppen, vilken kan 
samla allt som samlas kan mot Nato-medlemskap 
och värdlandsavtal. 

 
 
 
 
 
 
 
En bit in i artikeln skriver jag om behovet av en 
kampanjtidning som kan säljas på gator och torg 
för tio kronor, och ett första nummer bör komma i 
höst. Där nämner jag Vänsterpartiet, eftersom 
partiet öppet går emot Nato och kan bidra på två 
sätt: 
 
1. Vänsterpartiet har ekonomiska och personella 
resurser och kan på ett avgörande sätt bidra för att 
STARTA tidningen. Hur det senare ska skötas får 
avgöras då. 
 
2. Partiet har 17 000 medlemmar, och för min del 
kan jag tycka att 500 av dem bör ut på stan. 
Direktiv från partiet centralt om en sådan 
prioritering känns önskvärt. 
 
Vad bidrar jag själv med? 
Titta gärna på webbplatsen 
http://www.folkkampanjenmotnato.se  
Där finns bild på flygblad som jag delar ut, senast i 
går. 
 
Hälsningar 
[ BB ] 
 

Bilaga 3 
 
Mejl till Vänsterpartiet 20 juli 2016. 

http://jinge.se/
http://jinge.se/allmant/nato-fragan-vi-har-en-del-att-gora.htm
http://jinge.se/allmant/nato-fragan-vi-har-en-del-att-gora.htm
http://www.folkkampanjenmotnato.se/
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Jonas Sjöstedt och Stig Henriksson 
 
Hej 
 
VI HAR EN DEL ATT GÖRA 
 
Här är adressen till en webbsida. Där finns tankar 
kring hotande medlemskap i Nato och vad vi kan 
göra. 
 
Vänsterpartiet nämns. Ta det som en positiv 
förväntan om att vi blir många som hjälps åt. 
 
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01b_N
yhKom_b/Y2016/K_160723_DelAttGora.html 
 
Mellanrum är understreck. 
 
Hälsningar 
[ BB ] 
 
 

 
 
 
Vänsterpartiet 
 
Jonas Sjöstedt, Stig Henriksson 
 
Hej 
 
Ett liknande mejl, eller motsvarande brev, går till 
några personer eller organisationer som jag tror 
kan vara intresserade. 
 
En pdf-fil bifogas med en artikel enligt nedan. Du 
kan skriva ut från den eller sända den vidare. 
 
Hälsningar 
[ BB ] 
*   *   *   *   * 
 
Vi bör arbeta för att värdlandsavtalet ska rivas 
upp. Här är anledningen: 
 
[Här följde samma text som i Bilaga 5b. Se nästa 
sida.] 
 
 
 
 

Bilaga 5a 
 
Mejl till Vänsterpartiet 20 augusti 2016. 

Bilaga 4 
 
Mejl till Vänsterpartiet 24 juli 2016. 

http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01b_NyhKom_b/Y2016/K_160723_DelAttGora.html
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01b_NyhKom_b/Y2016/K_160723_DelAttGora.html
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Hjalmar Bergmans Gata 56 
422 52  Hisings Backa 
bjorn.2bc@telia.com 

 
 
 

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. 
 
 

 
 

Bilaga 5b 
 
Följde med mejl 20 augusti 2016. 

mailto:bjorn.2bc@telia.com
http://www.folkkampanjenmotnato.se/

