
Just nu övar utländska soldater krig i Göteborg – vi säger nej! 
 

Försvara Sveriges alliansfrihet! 

Nato ut ur Göteborg! 
11-20 september pågår militärövningen Aurora17 i Göteborg. Under några dagar kommer Göteborgs 

skärgård och hamn att användas som en övningsplats för krig, innan övningen flyttar vidare till Stockholm 

och Gotland. Tusentals utländska soldater kommer att delta – bland annat från flera Natoländer.  
 

Vi måste protestera! 
Det samarbetsavtal som skrevs förra året mellan Sverige och Nato, kallat värdlandsavtal, används nu för 

första gången. Det öppnade för att bjuda in utländsk trupp till Sverige och kritiserades hårt för att vara ett 

steg bort från alliansfriheten som tjänat landet väl i 200 år. 

Nu ser vi hur värdlandsavtalet blir en bricka i en konfliktupptrappning mellan Ryssland och USA/Nato. 

Ryssland ökar sin militära aktivitet i området, medan Sverige bjuder in Nato att öva på svensk mark. USA 

kommer hit med 1000 soldater och Patriotmissiler (som amerikanska företag försöker sälja till Sverige). 

Men det går att protestera. Säg nej! 
 

 

På nästa sida finns de viktigaste argumenten mot krigsövningen Aurora 17 
 

 
Oljemålning av Ola Friholt, Stocken, Orust 



Mot kärnvapen! 
 Istället för att öva för krig, vill vi att Sverige arbetar för att avskaffa krig och motverka konflikter 

mellan stater. 

 I juni röstade Sverige i FN tillsammans med totalt 122 stater för ett förbud mot kärnvapen. Inga 

Natoländer röstade för förbudet. 

 Nato har kärnvapenanvändning i sin doktrin – därför bör inte Nato bjudas in att öva i Sverige. 

 Enligt försvarsmakten finns inga garantier från Nato att kärnvapen inte finns med när amerikanska 

eller franska flyg och fartyg deltar i övningen Aurora 17.  
 

För miljön! 
 Militären har begärt att få mångdubbla antalet övningsdagar i Göteborgs skärgård, från nuvarande 

25 dagar till 115 dagar per år. 

 Det är inte svenska militärens behov som motiverar ökat antal skjutdagar, utan främst att sälja 

övningstid till andra länder och bättra på sin budget. 

 Får militären sin vilja igenom godkänns utsläpp av 2 ton bly och 1 ton koppar i Göteborgs känsliga 

skärgård. 

 Vi säger nej till försäljning och nedsmutsning av svensk miljö till utländska militärövningar. 

 

För freden! 
 Sverige har stått utanför krig och militärallianser i 200 år – det är en traditionell svensk 

säkerhetspolitik som bör fortsätta. Svensk alliansfrihet har starkt stöd hos svensk allmänhet. 

 Svensk militär har aktivt deltagit i kriget i Afghanistan och Libyen. Istället för att bygga fred har 

länderna lämnats i kaos och bidragit till flyktingströmmar till Sverige och Europa. 

 När Sverige deltagit i Natos krigföring har vi samtidigt sagt nej till att delta i olika fredsbevarande 

uppdrag som FN försöker utföra. Traditionellt har Sverige varit ett viktigt land för FN:s 

fredsbevarande arbete. 

 Det är föråldrat att tro att man kan få fred genom att förbereda sig för krig – fred skapas med 

fredliga medel!  

 

För göteborgarna! 
 Göteborg ligger i ett av världens lugnaste och tryggaste områden.  

 Många göteborgare har flytt hit från krig och konflikter. För dem är det särskilt viktigt att Göteborg 

är en fredens stad. 

 En av Göteborgs vänorter är S:t Petersburg i Ryssland. Vi vill att Göteborgs stad aktivt verkar för 

vänskapliga kontakter med ryssar där och i andra ryska städer. 

 Vi vill att Göteborg ska fortsätta att vara en fredlig, lugn och trygg stad. 

 

 
 

Vad är Fredsam? 
Fredsam är ett nätverk av flera samverkande fredsorganisationer i Göteborg. 

På Fredsams hemsida www.fredsam.se presenteras fredsorganisationerna. Där finns också ett kalendarium 

över kommande händelser som rör fredsfrågor i Göteborg. 

Du kan också skriva till info@fredsam.se så skickar vi mer information till dig.  

http://www.fredsam.se/
mailto:info@fredsam.se

