
att äga rum i Norrland: ACE -Arctic 
Challenge Exercise. Den kommer 
att genomföras i ett luftområde 
motsvarade en tredjedel av Sverige 
med över 100 plan samtidigt i luften. 
Syftet sägs vara att öva en insats 
med FN-mandat för att skydda Arktis 
naturtillgångar – inte minst oljan - 
och de handelsvägar som öppnas när 
isarna smälter. Såväl Natoländerna 
- USA, Kanada, Danmark, Norge - 
och Ryssland gör anspråk på dem. 
Övningen i Norrland drar in Sverige i 
konflikten. 

70 år sedan Hiroshima – 
avskaffa kärnvapnen nu!
Nu närmar sig Ickespridningsavtalets 
översynskonferens i New York, 
där Sverige kommer att delta, 
förhoppningsvis med sitt traditionella 
motstånd mot kärnvapnen. Sverige 
måste kräva att USA tar bort de 
kärnvapen de har i vårt närområde 
i Europa, i strid mot NPT-avtalet. 
Kärnvapnen finns i Turkiet, Tyskland, 
Italien, Holland och Belgien och 
Storbritannien. Och kräva att USA 
upphör med kärnvapenbärande 
Tridentubåtars patrullering runt 
hela den euroasiatiska kontinenten. 
Och upphör med sin omfattande 
utveckling av nya kärnvapen.

Sveriges Fredsråd 2015:  Nej till Nato!
Nej till Värdlandsavtal och ACE. 
Aldrig mera krig!             www.frednu.se

Stoppa USA/Natos krigspolitik. 
Säg Nej till Nato. 
Skydda Norrlands inland. 
Nedrusta kärnvapnen. 

I den strida strömmen av rapporter 
om påstådda kränkningar av svenska 
vatten och luftrum finns en sällan 
nämnd förhistoria. Det började med 
att Sverige gick med i USA/Natos 
”Partnerskap för fred” 1994, och 
fortsatte med riksdagsbeslut 2004 
att ”anpasa” Sveriges försvar till USA/
Nato som erbjöds en stor del av norra 
Sverige som militärt övningsområde: 
North European Aerospace Test-
range – Neat. 
Sedan dess har Neat varit skådeplats 
för många krigsspel med många 
tusentals soldater, flyg och armé från 
USA/Nato tillsammans med Sverige 
och Finland, i samordning med stora 
flottmanövrer utanför Karlskrona och 
Göteborg. Allt utan någon öppen 
debatt. Alltid mot den enda utpekade 
farliga fienden i området: Ryssland, 
som har 8 % av USA/Natos samlade 
militära resurser. Samtidigt har USA/
Nato utvidgat sitt område ända fram 
till Centraleuropas gräns, direkt mot 
Ryssland. 

Sverige: ”Värdland” för Nato
Mitt i valrörelsen 2014, 10 dagar 
före valet i höstas undertecknade 
höger-regeringen ett avtal med 
USA/Nato om ”Värdlandsstöd”. Utan 
någon publicitet och debatt om 
ett avtal som innebär att Sverige 
ska tillåta och underlätta för USA/
Natostyrkor att placera trupp och 

vapen på svensk mark och vatten, 
genomföra krigsövningar för att 
med Sverige som plattform anfalla 
tredje land under eget befäl, utan 
svensk inblandning. USA/Nato får 
också föra in vilka vapen som helst, 
inget undantag för kärnvapen. 
USA/Natos får också rätt att handla 
självständigt i kritiska lägen och inte 
kunna dömas för brott begångna 
i Sverige, även krigsförbrytelser. 
Om värdlandsavtalet godkänns 
tar Sverige ett stort steg närmare 
medlemskap i den USA-dominerade, 
aggressiva Nato-alliansen med bland 
annat krigsbrott i Afghanistan, Irak, 
Libyen mm  på sitt samvete.

USAs nationella intressen 
= hela världen, även Sverige
För att träda i kraft måste avtalet 
antas av riksdagen men det enda 
som behövs för ett sådant ödesdigert 
beslut tycks vara några tekniska 
detaljer och justering av momsregler 
för skattebefrielse. Sedan behövs 
en inbjudan från Sverige, men ett 
nej skulle uppfattas som fientlig 
handling. Och enligt sin nationella 
säkerhetsdoktrin anser sig USA ha 
rätt att ingripa militärt varhelst i 
världen där deras nationella intressen 
hotas, dvs ekonomiska, geopolitiska, 
resursstrategiska intressen, dvs allt 
som hotar USAs världsmakt hotar 
deras nationella intressen. 

Säg nej till ACE och USA/Natoflyg 
över 1/3 av Sverige 
Om en knapp månad kommer 
världens största militära flygövning 

Kamp för fred i en krigisk tid
För mänsklighetens och jordklotets överlevnad: 

Vi kräver att Sveriges riksdag och regering
• Säger nej värdlandsavtalet med Nato
• Stoppar världens största flygkrigsövning 
• Bannlyser USA/Nato från övningsfälten i Lappland
• Avbryter allt militärt samarbete med USA/Nato
• Tar täten i kampen för kärnvapennedrustning
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