
När medierna i USA-EU-Sverige präglas av 
krigshot och tilltro till militära ”lösningar” 
behöver vi stå upp för freden. Mediemakten 
kallar USA/EU för ”världssamfundet” som 
står upp mot ”ryska hotet”. Men vem hotar 
vem?
Idag förfogar USA med NATO över cirka 750 
militärbaser runti världen.Ryssland har 2 
baser utomlands, varav en på Krim. USAs 
krigsbudget är på 990 miljarder dollar/år, 
Rysslands på 90. 
2000-talets nya ”kalla krig” 
riktas inte mot en ”kommunism som hotar 
att ta över världen”, utan mot ”populistiska 
regeringar” som inte tjänar USAs och EUs 
intressen i den allt mer krigiska kampen 
om naturtillgångar och marknader. USAs 
aktiva finansiering för att störta olydiga 
regimer leder till våldsamheter, kaos och 
inbördeskrig. I Venezuela verkar regeringens 
folkliga stöd för starkt för att det ska lyckas, 
i korrupta Ukraina riskerar det att leda till 
väpnad konfrontation i större skala. 
USA/Nato riktar sedan länge nordiska 
militärövningar mot Ryssland. De kallas 
Loyal Arrow, Nordic Air Meet, eller Cold 
Response, senast med 16 300 soldater 
från 15 länder. USA har nu militärbaser i de 
baltiska länderna (Ukraina är sista länken för 
total inringning av Ryssland) och genomför 
stridsövningar, s.k  BALTOP, till havs, och 
landsätter trupper i Estland.
Långt före krisen i Ukraina 
har USAs krigsfartyg gått in i Svarta havet 
till hamnar i Bulgarien och Rumänien och 
inbjudit Ukraina till Natos krigsövningar. 
I år gick USAs  fjärde krigsfartyg ”Donald 
Cook” in där bestyckat med SM-3-robotar i 
antirobotsystemet runt Ryssland. 
Och nu deltar Sverige aktivt på USAs sida 
i kampen för världskontroll. 2004 beslöt 
Sveriges riksdag att anpassa vårt ”försvar” 
till USA/Nato – som på det stora Nato-

mötet i Lissabon 2010 beslöt att förlita sig 
på kärnvapen. Detta USA/Nato har Sverige 
erbjudit en stor del av Norrland som militärt 
övningsområde: North European Aerospace 
Testrange – NEAT.  Sedan har NEAT varit 
skådeplats för många krigsspel, tusentals 
soldater, flyg och armé från USA/Nato, 
Sverige och Finland, riktade mot Ryssland. 
Inom NEAT ligger Esrange, världens största 
nedladdningsstation för satelliter, och 
hjälper USA/Nato att styra drönare och 
robotar mot utvalda mål. 
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formella beslutet på toppmötet hade 
förberetts under lång tid. EU försöker 
framställa sig som en självständig militär 
makt men de flesta länderna är med i NATO 
som styrs av supermakten USAs anspråk på 
världsherravälde. 
Och USA tar tillfället i akt
att utnyttja den oro som mediernas 
krigspropaganda skapat för att öppet pressa 
in Sverige i NATO. Det öppna budskapet i DN 
28 april från USAs ambassadör Brzezinski i 
Stockholm – son till hjärnan bakom USAs 
krig genom ombud i Afghanistan 1979, 
mot de ryska trupperna –  till ”USAs bästa 
vänner”, Sveriges regering, var att Sverige 
inte kan räkna med hjälp från Nato eller USA 
och landet skulle hotas av Ryssland. Så vi 
”bör” gå med i Nato, sa han.
Men hot och krigspropaganda 
tycks inte bita så lätt på svenskarna. I den 
enkätundersökning som SvD gjorde i mars 
hade andelen Natoanhängare gått ner till 30 
%. Motståndarna
hade ökat till 50 %, 
10 % fler än 
för ett år sedan.
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Kamp för fred i en krigisk tid – stoppa krigshetsen
För mänsklighetens och jordklotets överlevnad - stoppa USA/Natos krigspolitik

Vi ska snart välja ett nytt parlament, 
till namnet, i den Europeiska Union där 
Sverige ingår. EU-kommissionens – inte 
parlamentets - ekonomiska, sociala och 
miljömässiga påbud styr Sveriges politik 
i stora stycken, på tvärs mot en hållbar 
ekonomisk, social och miljöpolitik. 
Sverige ingår i EUs 
försvars- och säkerhetspolitik. 
EU-parlamentet har inget att säga 
till om men har ändå starkt beklagat 
medlemsstaternas otillräckliga mili-
tära förmåga och nedskärningar av 
försvarsbudgetar. Parlamentet vill ha ett 
fullt utrustat militärt EU-högkvarter för 
att utveckla militär rymdteknologi och 
drönarflotta. EU har även skaffat sig en egen 
rymdstrategi och står inför utprovningen 
av drönaren nEUROn som skapats av sex 
medlemsländer, bland dem Sverige.
I en tid då allt fler länder i Europa tyngs 
av ekonomisk kris, växande arbetslöshet 
och fattigdom ska Europas försvarsindustri 
växa. Genom samordning av både civil 
och militär forskning och företag ska långa 
leverantörskedjor för krigsmateriel skapas. 
Efter flera års förberedelser fattades beslut 
på ett toppmöte strax för jul. 
Toppmötet ägnade sig också åt ”Europas 
inre och yttre säkerhetsdimensioner”:  ett 
IT-försvar som för tankarna till avlyssning, 
en sjöfartssäkerhet riktad mot somaliska 
pirater och en förbättrad gränsövervakning 
för att hindra invandrare att nå Europa. 
EU-kommissionär Cecilia Malmström talade 
i SR:s P1 den 14 januari 2014 om ett EU-
nätverk på ca 700 personer som arbetar 
med åtgärder mot extremism, terrorism - 
och islamsk terrorism!
EU:s satsning på höjd försvarsförmåga 
och samordnad försvarsindustri kan inte 
motiveras med konflikten i Ukraina. Det 

Vid EU-valet, rösta för att
Stoppa EUs militarisering

Mediernas manipulation av information
är krig med andra medel


