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                                           freds  bladet 
                     Nyheter från Fredskommittén Vännernas samfund, kväkarna 

                                                                  Sommaren - Hösten 2022 

I över femtio år har världen förlitat sig på att de fem kärnvapenländer 

som ställt sig bakom Ickespridningsavtalet (NPT) från 1970 skulle leva 

upp till de åtaganden som de, enligt avtalet, förpliktigat sig att göra: att 

med ärligt uppsåt arbeta för att nedrusta och slutligen avskaffa 

kärnvapnen. I dag vet vi att detta inte kommer att ske. Världen är på väg 

åt rakt motsatt håll.  Frågan är: var står Sverige? 

I detta nummer av fredsbladet försöker vi att se tillbaka på vårens och sommarens dramatiska 

händelser. Kan ett sådant tillbakablickande hjälpa oss att bättre förstå den situation vi nu befinner oss 

nu när Sverige valt att ingå i en kärnvapenallians?  Låt oss undersöka saken. 

 Vi börjar baklänges - i augusti månad - med resultatet av NPT:s 10:e översynskonferens. 

     

    Bild. Strålsäkerhetscentralen (STUK) www.stuk.fi. 

Ickespridningsavtalet är ett internationellt, juridiskt bindande avtal som vilar på tre pelare: ickespridning av 

kärnvapen, kärnvapennedrustning och det fredliga bruket av kärnenergi. 190 länder har ställt sig bakom avtalet 

dock inte Pakistan, Indien, Nordkorea, Sydsudan och Israel. Enligt §6 ska kärnvapenstaterna arbeta för 

nedrustning och i förlängningen för avskaffandet av kärnvapen. Den 1 – 26 augusti i år hölls NPT:s 10:e 

översynskonferens i New York med deltagare från över 150 länder samt en stor grupp representanter för 

civilsamhället. Konferensen blev ett misslyckande. 
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På konferensens sista dag, skickade det politiskt oberoende Arms Control Association ut en 

pressrelease där det bland annat står: ”Bakom lyckta dörrar, förkastade diplomater från de fem 

kärnvapenstaterna – Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA – pragmatiska förslag till 

tidsbestämda åtgärder för att uppfylla sina nedrustningsförpliktelser … Det står klart att 

kärnvapenstaterna misslyckades att presentera kreativa men realistiska idéer och inte heller 

uppvisade de den nödvändiga politiska viljan att uppfylla dessa förpliktelser”. 

https://www.armscontrol.org/events   

           

             Nato-flaggan hissas av soldater ur den amerikanska armén: Bild: Creative Commons 

Kan, egentligen, någon vara förvånad över detta?  Mellan tre av kärnvapenländerna pågår det i dag 

en allt intensivare inbördes tävlan. Då gäller det inte nedrustning - utan kapprustning. Kronjuvelen i 

dessa länders växande vapenarsenaler är just kärnvapen. Så här, till exempel, står det i ”Strategic 

Concept 2022 - Preserving Peace, Protecting People”, slutdokumentet från Nato-konferensen i Madrid 

28 – 30 juni: ”Alliansens strategiska nukleära styrkor, framför allt de som tillhör USA, förblir den 

ultimata garanten för allianssäkerheten”. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf  

Vi förstår att både Kina och Ryssland har motsvarande dokument. Mot detta kärnvapenberoende har 

NPT mycket lite att komma med. 

En ny identitet 

Den 24 februari anföll Ryssland ”broderlandet” Ukraina.  Plötsligt var det hett krig i Europa. Hur 

reagerade Sverige? Knappt tre månader senare beslutade Sverige att ansöka om medlemskap i 

kärnvapenalliansen Nato. Enligt Peter Wennblad, ledarskribent i SvD (2022-05-16), innebar detta en 

”säkerhetspolitisk revolution … För ett medlemskap i Nato är mer än ett politiskt klädbyte. Det är en 

ny identitet”.  Det tog inte Sverige mer än tre månader att överge sin tvåhundraåriga identitet byggd 

på militär alliansfrihet och neutralitet i krig. Två världskrig lyckades vårt land hålla sig utanför men 

blir det ett tredje kommer Sverige att vara inblandat från dag ett. Sverige har valt sida. 

https://www.armscontrol.org/events
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
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Hur har detta gått till?  Det blir ett viktigt ämne för forskare att studera. Men om vi här och nu 

återskapar händelseförloppet kanske vi kan få ett tydligare grepp om vad som hänt. 

 

Statsminister Magdalena Andersson kliver ner i ett stridsfordon utanför Narvik under ett besök vid den norskledda 

internationella militärövningen, Cold Response 2022 (14 mars – 1 april) med trupper från bl. a. Nato. Bild: Anders Wiklund/TT 

Den 25 februari 

På ledarsidan i SvD denna dag kan man läsa: ”När statsministern Magdalena Andersson fick frågan 

på regeringspresskonferens [den 24 februari] om det inte var så att händelseutvecklingen i Ukraina 

understödde en omprövning [i frågan om Nato-medlemskap] svarade hon: ’I ett sådant här läge är det 

viktigt att vår sedan lång tid säkerhetspolitiska linje ligger fast, att vi är förutsägbara och tydliga med 

vår säkerhetspolitiska linje.  Det är inte tillfälle för någon form av wobblighet.’  På följdfrågan om 

Nato-medlemskap ger Sverige ett bättre skydd, sade hon: ’Sverige har varit alliansfria (sic) under lång 

tid, det har tjänat Sveriges syften väl och har varit en trygghet och ett skydd.’”  

Det här hände också den 25 februari  

Inom ramen för Nato-partnerskapen aktiverar Sverige, Finland och Nato ”Modalities of Strengthened 

Interaction” (MSI) som innebär ett ” intensifierat informationsutbyte och samordning av aktiviteter 

och strategisk kommunikation kopplat till det nuvarande krisläget. Sverige har förstärkt sina 

förbindelsearrangemang vid Natos militära högkvarter och staber” enligt säkerhetsrapporten  ”Ett 

försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige” ( Ds 2022:7 s. 29 

https://www.regeringen.se/49a4b7/contentassets/b33a04c7ad954881ad6a571dc8553dbe/ett-forsamrat-

sakerhetspolitiskt-lage---konsekvenser-for-sverige_webb.pdf ). Mer om säkerhetsrapporten finns att 

läsa den 16 mars och den 13 maj. 

Den 10 mars 

På en pressträff meddelar statsministern att ”anslaget till det militära försvaret ska öka till två procent 

av BNP. Vi ska nå dit så fort det är praktiskt möjligt. Det vill säga när det är möjligt att på ett effektivt 

sätt omsätta ökningarna i stärkt försvarsförmåga.” Detta harmoniserar med Natos uttalade mål eller 

krav att medlemsländerna ska satsa två procent av sin bruttonationalprodukt (BNP) på försvaret. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/forsvarsanslaget-ska-oka-till-tva-procent-av-bnp/  

https://www.regeringen.se/49a4b7/contentassets/b33a04c7ad954881ad6a571dc8553dbe/ett-forsamrat-sakerhetspolitiskt-lage---konsekvenser-for-sverige_webb.pdf
https://www.regeringen.se/49a4b7/contentassets/b33a04c7ad954881ad6a571dc8553dbe/ett-forsamrat-sakerhetspolitiskt-lage---konsekvenser-for-sverige_webb.pdf
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/forsvarsanslaget-ska-oka-till-tva-procent-av-bnp/
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Den 16 mars 

Regeringen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det 

förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Arbetsgruppen 

består av medlemmar ur försvars- eller utrikesutskotten – en representant per politiskt parti förutom 

moderaterna som får två - samt utrikes- och försvarsministern.  Det är den här arbetsgruppen som ska 

skriva den säkerhetspolitiska rapport som Magdalena Andersson refererar till i intervjun den 30 mars. 

https://regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/regeringen-tar-initiativ-till-sakerhetspolitiska-overlaggningar/  

Den 30 mars   

Magdalena Andersson intervjuas av Anders Holmberg i SVT:s ”30 minuter”. Som bakgrundsbild i 

studion hänger följande uttalande: ”en svensk Nato-ansökan i det här läget skulle ytterligare 

destabilisera. Sverige skulle bidra att destabilisera läget i vår del av Europa.” Holmberg inleder 

intervjun med att fråga statsministern om hon står fast vid detta uttalande. Hon svarar: 

”Vi måste med öppna ögon ta in vad olika säkerhetspolitiska val kan få för konsekvenser. Därför har 

vi bjudit in alla riksdagspartier till överläggningar med försvarsministern och utrikesministern för att 

analysera det nya säkerhetspolitiska läget, diskutera våra internationella samarbeten och värdera 

risker och möjligheter med olika vägval.” När hon pressas att svara på frågan om sin inställning till 

Nato svarar hon: ”Jag vill göra en grundlig analys först. Jag vill fatta välgrundade beslut … Jag 

utesluter inte ett Nato-medlemskap på något sätt … men jag vill inte föregripa analysen.” 

https://www.svtplay.se/video/34768715/30-minuter/30-minuter-sasong-3-avsnitt-11?position=445&id=8ZYLV1z  

Den 13 maj 

Den säkerhetspolitiska analys som Magdalena Andersson inte ville föregripa presenteras som en 

rapport med titeln ” Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige” (Ds 2022:7). 

Dokumentet är på 54 sidor. Den ”grundliga” militärstragiska analys som statsministern utlovade 

redovisas under punkt 6:2 och är cirka en A 4-sida lång. För övrigt är dokumentet uppdelat mellan en 

beskrivning av det militära och politiska dagsläget i Europa och i Ryssland, och en uppradning av alla 

fördelar det skulle innebära för Sverige att bli medlem i Nato.  Inte en rad finns med om hur ett 

medlemskap skulle påverka det svenska försvaret.  

Den 16 maj 

Med ett brett stöd i riksdagen fattar regeringen – utifrån säkerhetsrapporten Ds 2022:7 - beslut om att 

ansöka om medlemskap i Nato.  

Den 17 maj 

Utrikesminister Ann Linde undertecknar Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. 

Den 22 juni 

Regeringen beslutar att ge Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med underlag om bland annat 

militärstrategiska överväganden med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. Alltså: 

Först efter beslutet om att gå med i Nato begärs försvarsmyndigheternas bedömningar och förslag 

avseende bland annat konsekvenser för den nationella försvarsplaneringen och förmågeutvecklingen.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/kompletterande-uppdrag-till-forsvarsmakten-med-anledning-av-

sveriges-ansokan-om-medlemskap-i-nato/ . 

 

https://regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/regeringen-tar-initiativ-till-sakerhetspolitiska-overlaggningar/
https://www.svtplay.se/video/34768715/30-minuter/30-minuter-sasong-3-avsnitt-11?position=445&id=8ZYLV1z
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/kompletterande-uppdrag-till-forsvarsmakten-med-anledning-av-sveriges-ansokan-om-medlemskap-i-nato/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/kompletterande-uppdrag-till-forsvarsmakten-med-anledning-av-sveriges-ansokan-om-medlemskap-i-nato/
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Den 5 juli 

 Nato-ländernas ambassadörer liksom Sveriges och Finlands undertecknar anslutningsprotokollet. Det 

innebär att Sverige och Finland har status som officiellt inbjudna medlemmar. I anslutning till mötet i 

Natos högkvarter i Bryssel överlämnar Ann Linde ett ”Letter of Intent” - en avsiktsförklaring från 

svensk sida. Ett stycke avhandlar frågan om kärnvapen och visar Sveriges oförbehållsamma lojalitet 

gentemot försvarsalliansen Nato. Enligt det accepterar Sverige Natos inställning till säkerhet och 

försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar, och har för avsikt att delta fullt ut 

i planeringsprocessen för Natos militära struktur och kollektiva försvar, samt är redo att sätta in 

styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag.  https://www.svtstatic.se/image-

cms/svtse/1657542892/nyheter/inrikes/article35953569.svt/BINARY/L%C3%84S%20Ann%20Lindes%20brev%205%20juli%20202

2  ( Någon översättning av avsiktsförklaringen till svenska hittar vi inte på internet.) 

    

Finlands utrikesminister Pekka Haavisto, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Sveriges utrikesminister Ann Linde vid 

en presskonferens vid Nato mötet i Bryssel 24 januari 2022 - en månad innan Ryssland invaderade Ukraina. Bild EPA-

EFE/STEPHANIE LECOCQ] 

Så såg handlingsförloppet ut våren – sommaren 2022. Men för att bättre förstår sammanhangen finns 

det ytterligare ett handlingsförlopp som det är värt att känna till. 

”Sveriges väg in i Nato” 

Detta är rubriken på ett informationsmaterial som regeringen lät publicera i juni månad i år. Där kan 

man följa hur sedan 1994 Sverige knutit allt tätare band med Nato. Sverige har blivit en av Natos 

viktigaste och mest aktiva samarbetspartner. Landet har deltagit i Natos militära utlandsinsatser från 

Kosovo 1999 till Afghanistan 2021. Sverige har suttit vid viktiga Nato-sammanträden och undan för 

undan har det svenska försvaret anpassat sig till Nato-normen. https://regeringen.se/regeringens-

politik/sverige-och-nato/sveriges-vag-in-i-nato/.  

Samarbetet med Nato har alltså blivit allt intimare men för Sveriges del har det ändå fattats något. 

Rapporten från 13 maj förklarar: ”Som medlem skulle Sverige delta fullt ut i den säkerhetspolitiska 

diskussionen och beslutsfattandet i Nato och i utvecklingen av organisationen som säkerhetspolitisk 

aktör och kunna hävda svenska intressen och värderingar (Ds 2022:7 s. 39)”.  Det som har fattats är det 

formella medlemskapet i militäralliansen.  

https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1657542892/nyheter/inrikes/article35953569.svt/BINARY/L%C3%84S%20Ann%20Lindes%20brev%205%20juli%202022
https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1657542892/nyheter/inrikes/article35953569.svt/BINARY/L%C3%84S%20Ann%20Lindes%20brev%205%20juli%202022
https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1657542892/nyheter/inrikes/article35953569.svt/BINARY/L%C3%84S%20Ann%20Lindes%20brev%205%20juli%202022
https://regeringen.se/regeringens-politik/sverige-och-nato/sveriges-vag-in-i-nato/
https://regeringen.se/regeringens-politik/sverige-och-nato/sveriges-vag-in-i-nato/
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 Nu inställer sig den stilla frågan: Med alla de fördelar med en Nato-anslutning som listats i Ds 2022:7 

och med det vältrimmade samarbete som ändå uppnåtts mellan Sverige och Nato, varför har en Nato-

ansökan dröjt?  

Kan en del av förklaringen vara att fram till 24 februari förblev en Nato-ansökan en politisk 

omöjlighet? Att svenska folket ännu höll fast vid sin gamla identitet, den som talade om neutralitet i 

krig och militär alliansfrihet, den identitet som i 200 år ”tjänat Sveriges syfte väl”? 

Sedan invaderade Sveriges ”ärkefiende” ett grannland och över en natt öppnades dörren till en 

politisk möjlighet.  Och tillfället togs i akt. Mindre är tre månader senare hade Sverige lämnat in sin 

Nato-ansökan, en ”säkerhetspolitisk revolution” var ett faktum och svenska folket hade fått sig en ny 

identitet. 

Fördel Nato – nackdel freden  

                              

                                       Women fleeing (the atomic bomb) 1951 Julio Pomar (1926 - 2018), Creative Commons          

Kan vi så här tidigt i det fortsatta händelseförloppet ha någon uppfattning om vad - den dagen 

Sverige officiellt blir medlem i Nato - vår nya identitet kan komma att innebära?  I Nato-dokumentet 

”Strategic Concept 2022 - Preserving Peace, Protecting People” kan man bland annat läsa att Nato 

ämnar bli ännu starkare militärt, att det ämnar skapa ett bredare, globalt förhållningssätt vad gäller 

säkerhet och försvar, och att nationella och Natos försvarsplaner ska harmoniseras.  

Att nationella och Natos försvarsplaner ska harmonieras kan i framtiden innebära en direkt Nato- 

påverkan på Sveriges egen försvars- och utrikespolitik. 

Att anta ett bredare globalt förhållningssätt vad gäller säkerhet och försvar kan innebära att försvarets 

hävdvunna plikt att försvara Sverige breddas till att inkludera allt det som Nato anser ligga inom dess 

intressesfär. Bland annat kan detta innebära att svenska soldater förpliktigas att fara vart hän Nato än 

väljer att skicka dem. 
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Att bli tillräckligt starkt militärt betyder i sista hand en oinskränkt tillgång till kärnvapen. Vad kan 

detta innebära för Sverige som så sent som 2017 målmedvetet arbetade i FN för att skapa en 

konvention om ett förbud mot kärnvapen? Bland annat kan det innebära att kärnvapen 

fortsättningsvis kommer att finnas på svensk mark eller i det svenska luftrummet.  I sin 

avsiktsförklaring till Natos generalsekreterare hade Ann Linde kunnat be om att slippa kärnvapen på 

svensk mark. Det har andra Nato-länder gjort. Det gjorde hon inte.  Hon hade kunnat avböja 

deltagandet i Natos Nuclear Planning Group där Natomedlemmarna diskuterar hur, när och var 

kärnvapen skulle kunna användas. Det har Frankrike gjort. Men det gjorde inte Ann Linde. Hon 

accepterade den rollen kärnvapen spelar ”fullt ut”. Förutom risken för den humanitära katastrof som 

kärnvapen på svenskt territorium skulle kunna leda till kommer Sverige härmed att bryta mot de icke 

spridningsförpliktelser som landet åtagit sig när Sverige skrev under Ickespridningsavtalet.                                                            

Att se sammanhang 

Vi människor har en unik egenskap.  Vi vill gärna förstå hur saker och ting hänger ihop. På olika sätt 

och ur olika perspektiv strävar vi efter att skapa en sammanhängande berättelse. Här har 

fredsbladet presenterat en berättelse. Förhoppningen har varit att väcka en nyfikenhet och en vilja 

hos läsaren att fundera vidare, att ge en utgångspunkt för samtal med andra kring de historiska 

händelser vi under detta år varit med om. Förhoppningen är att detta i sin tur leder fram till insikten 

om att världen behöver fler fredsbyggare - och världen behöver dem nu. 

 

       Peaceful dove ( Geopelia placida) bild: Lip Kee, Creative Commons 
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                                                    ********** 

Fredsbladet ges ut av Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna. I över 300 år har 

kväkarna konsekvent arbetat för fred och rättvisa. Syftet med denna e-tidning är att försöka 

belysa frågor som berör oss och vår framtid. Vi tror att kunskap är den jordmån ur vilken 

handlingens blommor växer. 

 

Skicka länken till detta nummer av fredsbladet vidare till vänner och bekanta!  

Låt oss skapa ringar på vattnet för vår framtids skull!  

                                                                           

                                                                    

                                                                

 

Vi välkomnar kommentarer och förslag!   fredsbladet@kvakare.se 

Tidigare nummer av fredsbladet hittar du på https://www.kvakare.se/fredskommitten  

Information om kväkarsamfundet hittar du på https://www.kvakare.se/  

Ta kontakt med fredsbladet@kvakare.se  om du vill bli uppsatt på vår mejllista eller om du inte 

önskar att få flera meddelande om tidningen. 

mailto:fredsbladet@kvakare.se
https://www.kvakare.se/fredskommitten
https://www.kvakare.se/
mailto:fredsbladet@kvakare.se

