
LÄSTIPS NATO se även LÄSTIPS FRED 
Obs! Särskilt angelägna tips är markerade med • 

FILM mm. 
Alliansfrihet ut − Nato in Maj Britt Theorin 14-16 augusti YouTube 24 minuter 
Aktivister inne på F21 i protest mot militärövning: 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/aktivister-inne-pa-f21-i-protest-mot-
militarovning-1 
• Att starta ett krig, UR. Om det politiska rävspelet för att få allmänhet och politiker att 
acceptera invasionen av Irak: http://urplay.se/Produkter/177412-Att-starta-ett-krig 
• • • Bokrelease av Natoutredningen:  
https://www.youtube.com/watch?v=TEUYZ2NzrP4 
Svenska Freds version: https://www.youtube.com/watch?v=bmm-ZRx0K0k 
För ett alliansfritt Sverige! Del 1-3:  
Del 1: Introduktion 28 min, Staffan Ekbom: 
https://www.youtube.com/watch?v=qj2ABZWqPXo 
Del 2: Sven Hirdman 19 maj 43 minuter: https://www.youtube.com/watch?v=dI-
vNCOtWA0 
Del 3: Frågestund 18 min: https://www.youtube.com/watch?v=Zmw3l0rJd0Q 
Expert: Behövs mer kompetens om propagandakrig - Sveriges Radio, SR: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6287587&_suid=14495
0225634706028182741720229 
• Internationellt Fredsforum Varberg: 
http://www.svenskafreds.se/play/svensk-vapenexport-till-diktaturer•  
• Jeju, Island of Peace 10 min: https://www.youtube.com/watch?v=FaMzaAMoR0I 
Keep Space for Peace Manifestation, Kvinnor för fred Kiruna: 
http://www.space4peace.org/reports/ksfpw_actions_15.htm#kiruna 
• Kärnvapensprängningarna 1945-199 9. Film av ISAO HASHIMOTO 14 min. 
http://www.youtube.com/watch?v=cjAqR1zICA0 
Uppdaterad version: https://www.youtube.com/watch?v=dGFkw0hzW1c 

• • • Möte om Värdlandsavtalet med Nato: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hr-MFgsZcKA&feature=youtu.be 
• Natodebatt i Kulturhuset 30 sept 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=JaI0ni2OSnQ 
• Nato nästa? Fem debatter om säkerhetspolitik: www.svenskafreds.se/play 
www.svenskafreds.se/nato-nasta-fem-debatter-om-sakerhetspolitik 

• • • Nato på sex minuter. Natoutredningens kortversion som tecknad film: 
https://www.youtube.com/watch?v=K9-Pc3w4Hgc 
• • • No more Hiroshimas, no more Nagasakis: 
https://www.youtube.com/watch?v=xuxhPq40Lgg 
No naval base! Save Jeju Island! Ann Wright 5 min: 
https://www.youtube.com/watch?v=LJdTHZy4L2E 

Mer samarbete mellan Sverige och Nato: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299158&_suid=14476
6902124500619613837916404 
• • • Möte om Värdlandsavtalet med Nato: Maj Britt Theorin, Anna Ek Svenska freds 
och Lars-Gunnar Liljestrand FiB-juristerna: http://www.fib.se/inrikes/item/5170-



onsdagen-28-januari-valbesokt-samtal-om-vardlandsavtalet-i-abf-huset 
• • • Paneldebatt på Konferensen ”Sverige på väg Sverige på väg in i Nato, Paneldebatt 
Riksdagen 25 nov 2015: www.nejtillnato.se/paneldebatt-pa-konferensen-sverige-pa-
vag-in-i-nato-riksdagen-2511-2015/ 
http://www.nejtillnato.se/category/debatt/ 
• Maj-Britt Theorins anförande, videospelare tillsammans med texten: 
www.nejtillnato.se/maj-britt-theorins-anforande-pa-konferensen-sverige-pa-vag-in-i-
nato-riksdagen-2511-2015/ 
• Hans Blix anförande: http://www.nejtillnato.se/hans-blix-anforande/ 
Laura Lodenius: www.nejtillnato.se/laura-lodenius-anforande/ 
Understanding the Pentagon Budget: 
https://www.nationalpriorities.org/media/uploads/webinars/understanding_pentagon.p
df 

ARTIKLAR mm 
Argumenten mot Natomedlemskap håller:  
http://www.helagotland.se/opinion/argumenten-mot-natomedlemskap-haller-
10439829.aspx 
Att verka för hållbar fred, Isabella Lövin: 
http://manskligsakerhet.se/2015/06/24/att-verka-for-hallbar-fred/ 
• Baser för imperiets tillväxt, Agneta Norberg. SocialistiskDebatt 202. 
De ”ryska lögnattackerna” mot försvarsministern kan ha kommit från Washington – 
Digital false flag? http://newsvoice.se/2015/10/28/de-ryska-lognattackerna-mot-
forsvarsministern-kan-ha-kommit-fran-washington/ 
Drönare är dödliga vapen: http://frednu.se/?p=937 

• • • En spricka i muren? - Skrota värdlandßsavtalet: http://www.nejtillnato.se/en-
spricka-i-muren/  
En överste som bröt med militarismen, Barbara Brädefors: http://frednu.se/?p=348 

Fiendebilder: en personlig betraktelse:  
http://manskligsakerhet.se/2015/11/10/fiendebilder-en-personlig-betraktelse/ 
FN 70 år i både hopp och förtvivlan, Robert Egnell: 
http://manskligsakerhet.se/2015/10/26/fn-70-ar-i-bade-hopp-och-fortvivlan/ 
Fråga till Utrikespolitiska institutet, Agneta Norberg: http://frednu.se/?p=954 
• Från Fenixprogram till drönarmord, Doug Noble. SocialistiskDebatt 202 
• Fullfölj Palmes oavslutade kamp för kärnvapenfrihet, Pierre Schori: 
http://www.dn.se/debatt/fullfolj-palmes-oavslutade-kamp-for-karnvapenfrihet/ 
För att undvika krig måste vi säga nej till Nato: 
http://www.st.nu/opinion/insandare/nato-nej-tack-4 
Försvarsministern vill ta hjälp av NATO STRATCOM för att få svenskarna att tänka 
korrekt, Newsvoice: http://newsvoice.se/2015/10/27/forsvarsministern-nato-stratcom-
svenskarna-tanka-korrekt/ 
Går Sverige med i Nato kan kärnvapen placeras hos oss: 
http://www.dn.se/debatt/gar-sverige-med-i-nato-kan-karnvapen-placeras-hos-oss/ 
Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst: 
http://www.dn.se/debatt/gar-sverige-med-i-nato-okar-rysslands-misstro-mot-vast/ 



Hemlig grupp ska möta ryskt informationskrig: 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemlig-grupp-ska-mota-ryskt-informationskrig/  
Hemlig process tar Sverige mot Natos elitstyrka: http://www.svd.se/sverige-kommer-
annu-narmare-natos-skarpa-verksamhet/om/svenska-natodebatten 
Hiroshimadagen 6 aug 2015: http://frednu.se/?p=712 
Hoppas Centern säger nej till Nato: 
http://norrteljetidning.se/debatt/1.3153714-hoppas-centern-sager-nej-till-nato 
Hultqvist frågas ut om SvD:s Natoavslöjande: 
http://www.svd.se/hultqvist-fragas-ut-om-svds-natoavslojande 
Hög tid att lösa upp Nato, Anders Björnsson: http://www.svd.se/hog-tid-att-upplosa-
nato 
Japan- en av flera plattformar för USA:s militära kontroll av världen, Agneta Norberg: 
http://frednu.se/?p=701 
• Kamp för fred i en krigisk tid, Sveriges fredsråd:  
http://frednu.se/wp-content/uploads/2012/10/mot-Nato-20150428.pdf 
Kraftsamling mot svenskt Natointräde: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/anti-nato-bok_4095475.svds 
Krigskorrespondenten John Pilger varnar för hur medier ljuger för att skapa krig – 
Idag hetsas vi mot ryssen: http://newsvoice.se/2015/03/12/krigskorrespondenten-john-
pilger-varnar-for-hur-medier-ljuger-for-att-skapa-krig-och-idag-hetsas-vi-mot-ryssen/ 
Kräver extramöte om Nato i försvarsutskottet: 
http://www.svd.se/regeringens-nya-steg-mot-nato-far-kritik 
 
•  Kärnvapen kan placeras i Sverige, Pierre Schori och Maj Britt Theorin om värdlandsavtalet med Nato 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article22106659.ab 
• Länderna som kränker Sveriges territorium 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/landerna-som-kranker-sveriges-territorium/ 
• Löfven strök nej till Nato i regeringsförklaringen: http://www.svd.se/lofven-strok-nej-
till-nato 
Nato-bas i Göteborg redan klar?: 
http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01_NyhKomm/K_141006_ZBild.html 
Natodebattens grundbok nr 1, Stefan Lindgren: 
http://www.8dagar.com/2014/11/natodebattens-grundbok-nr-1.html 
Nato-debatten ohederlig och tendentiös, Sverker Olofsson i Västerbottens-Kuriren 20 
oktober 
http://www.alliansfriheten.se/nato-debatten-ohederlig-och-tendentios-sverker-
olofsson-i-vasterbottens-kuriren-20-oktober/ 
Nato ger inget initialt skydd, Åsa Lindestam: 
http://www.di.se/artiklar/2015/8/20/debatt-nato-ger-inget-initialt-skydd/ 
Natochefen vill utveckla samarbetet med Sverige:  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/natochefen-vill-utveckla-samarbetet-med-sverige/ 
Natomedlemskap gör Sverige osäkert, Pierre Schori: 
http://www.svenskafreds.se/pax/kronikan-natomedlemskap-gor-sverige-osakert 

NATO och försvarsministrar träffas i Stockholm 10–11 november 2015: 
http://newsvoice.se/2015/11/07/nato-och-forsvarsministrar-traffas-i-stockholm-10-11-
november-2015/ 



Nato satsar på informationsförsvar mot propaganda, Axel Rappe, Svenska Yle.  
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/21/nato-satsar-pa-informationsforsvar-mot-
propaganda 
• Nato större hot än Putin, Åsa Lindeborg: 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article22096068.ab 
Nato är redan här. Agneta Norberg, Sveriges fredsråd:  
http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2014-title/8910-Nato-er-redan-her-89 
Nej, Nato skulle inte göra oss tryggare, Sven Hirdman, fd statssekreterare i 
försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva:  
http://www.svd.se/nej-nato-skulle-inte-gora-oss-tryggare 
Nato ökar sitt beroende av kärnvapen, Gunnar Westberg: 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1763445-nato-okar-sitt-beroende-av-karnvapen 
Nej tack till Natos kärnvapenparaply: 
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article21739130.ab 
Nej till NATO: http://bloggar.aftonbladet.se/gunnarfredriksson/2014/12/nej-till-nato/ 
Nej till Sverige som värdland för Natos militära övningar, Agneta Stark samt trettio  
kulturarbetare och debattörer:  
http://www.dn.se/debatt/nej-till-sverige-som-vardland-for-natos-militara-ovning  
Nya säkerhetsrådet ska skydda Sverige, Ekström Lennart, Svd 14 nov 2014: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sakerhetspolitiska-radet-svdse_4103923.svd 
• Näckrosblad- USA:s nya bas-strategi, David Vine. SocialistiskDebatt 202 
Oberoende utredning granskar Natosamarbete: http://natoutredningen.se/2015/06/ 
• OK för okonventionell krigsföring, Sharmine Narvani. SocialistiskDebatt 202 
Om USA:s kärnvapen på Hiroshimadagen, Agneta Norberg: http://frednu.se/?p=300 
Osäkerheten om Nato ökar http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/26/osakerheten-om-
nato-okar 
Protest mot att Neuron, Europas stora attackdrönare testas just nu i Sverige: 
http://frednu.se/?p=958 
Pugwashrörelsen om cyberkrig, Kaianders Sempler   
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3697550.ece 
Ryssland kan placera kärnvapen 30 mil från Sverige: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21462259.ab 
Ryssland kan placera kärnvapenmissiler 30 mil från Sverige 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ryssland-kan-placera-karnvapenmissiler-30-mil-fran-
sverige/ 
Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd: http://frednu.se/wp-
content/uploads/2015/09/samforstandsavtal-med-nato-om-vardlandsstod-ds-
2015_39.pdf 
Ska Sverige vara värdland för Nato? Lars Ingelstam:  
http://manskligsakerhet.se/2015/10/19/ska-sverige-vara-vardland-for-nato/ 
Skjut på beslut om Natomedlemskap: 
http://norrteljetidning.se/debatt/1.3167555-skjut-pa-beslut-om-natomedlemskap 
• • • Skrota värdlandsavtalet: Motion till riksdagen, Amin och Lillemets: 
http://www.nejtillnato.se/en-spricka-i-muren/  



Skrämmande om EU försvar, Karin Dahl: 
http://www.unt.se/asikt/debatt/skrammande-om-eu-forsvar-3839011.aspx 
Svenska freds lokalförening Lund-Malmö söker samarbete runt Värdlandsavtalet: 
http://frednu.se/?p=858 
• • • Svenskt medlemskap i Nato bör undvikas: 
www.expressen.se/debatt/svenskt-medlemskap-i-nato-bor-undvikas/ 
Sverige bör vara tydligt neutralt, Charlotta Friedner Parrat:  
http://www.svd.se/sverige-bor-vara-tydligt-neutralt/om/debatt 
Sverige måste dra sig ur ett krig utan slut: 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2914247-sverige-maste-dra-sig-ur-ett-krig-utan-slut 
Sverige, Nato och frågan om säkerhetsgarantier, Thomas Jonter: 
http://manskligsakerhet.se/2015/10/29/sverige-nato-och-fragan-om-sakerhetsgarantier/ 
Sverige och Finland ska befrämja fred i världen- Inte alliera sig med världens största 
atomvapen allians, Folkkampanjen, Kvinnor för fred Sverige och Finland m.fl: 
http://folkkampanjen.se/?p=1999 
Sverige och radioaktiv krigsföring, Lilburn m.fl Miljömagasinet nr 27 3 juli 2015: 
http://folkkampanjen.se/wp-content/uploads/2015/08/Miljömagasinet-nr-27-den-3-juli-
2015.pdf 
Sverige ska inte gå med i Nato, Lars Andersson:  
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/sverige-ska-inte-ga-med-i-nato/ 
• Säg nej till Nato och dess kärnvapen, Lennart Palm:  
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1744337-sag-nej-till-nato-och-dess-karnvapen 

Tal i Kyoto vid Globala Nätverkets årliga möte, Agneta Norberg: 
http://frednu.se/?p=912  
The Problems with Drones: http://www.space4peace.org/uav/trouble_with_drones.htm  
Upprop från Blekinge: http://www.nejtillnato.se/category/foreningsaktivitet/ 
Uttalande från den internationella konferensen i Kyoto, Space and Peace, 2 aug 2015: 
http://frednu.se/?p=683 
• • • Uttalande från PRO Barkarby-Skälby, 9 december 2015- Synpunkter angående  
• • • Värdlandsavtal fel väg att gå: www.gp.se/nyheter/debatt/1.2973837-vardlandsavtal-fel-vag-
att-ga 

• • • Värdlandsavtalet med Nato, PRP Barkaby- Skälby: 
http://www.nejtillnato.se/category/debatt/ 
• USA rustar mot Kina, Reihana Mohideen. SocialistiskDebatt 202 
• USA:s nya motoffensiv på bakgården, Eva Björklund. SocialistiskDebatt 202 
• Vad innebär Värdlandsavtalet, Kersti Wistrand: 
http://humanismkunskap.org/2015/10/18/vad-innebar-vardlandsavtalet/ 
Varför inte gå med i NATO? Anders Romelsjö: 
http://jinge.se/mediekritik/varfor-inte-ga-med-i-nato.htm 
Varför vill inte svenska medier skriva om att Jacob Wallenberg provflyger beväpnad 
jättedrönare i Jokkmokk?: http://newsvoice.se/2015/10/25/varfor-vill-inte-svenska-
medier-skriva-om-att-jacob-wallenberg-provflyger-bevapnade-jattedronare-i-jokkmokk/ 
Vi fördjupar det nordiska försvarssamarbetet: 
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/04/vi-fordjupar-det-nordiska-
forsvarssamarbetet/ 



Vi planerar för krig, inte för fred, Birger Schlaug:  
http://fib.se/images/stories/provartikel/fib-artikel.pdf 
Vi ser nu en ny era av ett kallt krig, Agneta Norberg: http://frednu.se/?p=719 
Världens största drönare Neuron testas just nu i Sverige – För första gången med 
beväpning: 
http://newsvoice.se/2015/10/23/varldens-storsta-dronare-neuron-testas-just-nu-i-
sverige-for-forsta-gangen-med-bevapning/ 

HEMSIDOR 
Bevara alliansfriheten- Nej till Nato: http://www.nejtillnato.se. 
Folkkampanjen mot Nato: http://www.folkkampanjenmotnato.se 
Fredsam: http://www.fredsam.se/ 
Global Network Against Weapons  and Nuclear Power in Space: 
http://www.space4peace.org/ 
Humanism och Kunskap: http://humanismkunskap.org/ 
Mänsklig Säkerhet: http://manskligsakerhet.se/ 
Natoutredningen: http://natoutredningen.se/ 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen: http://www.svenskafreds.se/ 
Svenska Pugwash: http://pugwash.se/ 
ICAN ICAN/ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons : http://www.icanw.org/ 
MSB: Enheten för Omvärld och Beredskap: https://www.msb.se/sv/Om-
MSB/Organisation/Organisation/Avdelningar/Avd-for-samordning-och-insats/Enheten-
for-omvarld-och-beredskap/ 

NYHETSBREV 
Humanism & Kunskap om maktspelet kring kärnvapen:  http://humanismkunskap.org/ 
Mänsklig säkerhet:  http://manskligsakerhet.se/ 
Svenska pugwash: http://pugwash.se/om-pugwash/pugwashrorelsen/ 
ICAN: http://icanw.us5.list-
manage.com/subscribe?u=8fea3b2f9c797c5257f8be45c&id=3ab25a3b34 
 
NAMNINSAMLINGAR Sprid länkarna! 
Namninsamling Förbjud kärnvapen: http://globalportalen.org/kampanj/f-rbjud-k-
rnvapen 

Namninsamling för att bevara Sveriges alliansfrihet - Uppropet mot värdlandsavtalet:  
Till våren 2016 är planen att Sveriges värdlandsavtal med NATO skall 
godkännas. Aktionsgruppen Nej till Nato har startat ett upprop mot värdlandsavtalet: Länk till 
namninsamlingen: http://www.nejtillnato.se/ 
Namninsamlingen skall fortsätta till december och läggas fram inför Riksdagen innan det är 
dags för godkännande.  
 

BOKTIPS MM 
• • • Betänkande från Natoutredningen -Sverige, Nato och säkerheten, Lars Ingelstam m.fl: 
http://natoutredningen.se/wp-content/uploads/Infoblad_Natoutredningen.pdf 

• Bevara alliansfriheten- Nej till Nato-medlemskap! Björnsson, Hirdman. Recensioner: 
http://bloggar.aftonbladet.se/gunnarfredriksson/2014/12/nej-till-nato/ 



http://bloggar.aftonbladet.se/gunnarfredriksson/2014/12/nej-till-nato/ 
• Lagrådsremissen- Samförståndsavtal om värdlandsstöd med bilaga: 
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/pr
op.-och-lagradsremisser/lagradsremissen-samforstandsavtal-om-vardlandsstod-med-
bilaga.pdf 
Natodebattens grundbok nr 1, Stefan Lindgren: 
http://www.8dagar.com/2014/11/natodebattens-grundbok-nr-1.html 
Choosing  Between Democracy and Doom, Elaine Scarry (Author, Harvard 
University).  Thermonuclear Monarchy 
http://books.wwnorton.com/books/Thermonuclear-Monarchy/ 
Den dolda alliansen, Mikael Holmström. 
Försvarets förfall, general Carl Björeman. Om hur Sverige förlorade sitt folkförsvar och 
övergick till att försvaras av en liten expeditionskår, ett yrkesförsvar. 

• Imperialismen på 2000-talet, SocialistiskDebatt 202. Antologi om bl.a. USA:s baser 
Säljs via: skane@ungvanster.se   Tel: 040- 92 14 11, 0707921421    

Lär om kärnvapen, Svenska läkare mot kärnvapen. Så länge några stater har kärnvapen 
kommer andra att vilja skaffa egna: http:/ / laromkarnvapen.se/karnvapen-varlden/ 
Inriktning för försvarsmaktens inriktning för åren 2016- 2020: 
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/re
geringsbeslut/regeringsbeslut-7-2015_06_25-inriktning-for-forsvarsmaktens-
verksamhet-for-aren-2016-till-och-med-2020.pdf 
Lagen mot krig: Mats Björkenfeldt, Per Boström och Lars-Gunnar Liljestrand: Om FN-
stadgans våldsförbud och aggressionskrigen Recension: http://jinge.se/allmant/lagen-mot-
krig-och-dess-forbrytare.htm 
• Norden och militariseringen av rymden, Kvinnor för fred: 
http://www.kvinnorforfred.se/wp/wp-content/uploads/2014/01/KFF_Skrift.pdf 
• Nuclear Famine two billion at Risk. Vad händer vid ett kärnvapenkrig: 
http://www.ippnw.org/pdf/nuclear-famine-two-billion-at-risk-2013.pdf 
Ryssland och svensk säkerhetspolitik, Sven Hirdman. Utdrag ur boken: 
http://www.alliansfriheten.se/utdrag-ur-boken-ryssland-och-svensk-sakerhetspolitik-
av-sven-hirdman/ 
Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato. Interpellationsdebatt Tisdag 13 oktober 
2015: 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H31016 
USA som världspolis: Ulf Karlström och Anders Romelsjö. 
Utan media kan du inte starta ett krig – handledning i intellektuellt självförsvar,  Jan-
Olof Rönn. 
 


