Uttalande från Kommunistiska Partiets Sextonde kongress

Nej till Sverige som USA-vasall!
Ja till alliansfrihet och neutralitet!
Steg för Steg, utan debatt och mot en manifesterad folkvilja, har regering och riksdag dragit in Sverige i
ett allt djupare samarbete med den numera globala krigsalliansen Nato.
I Afghanistan slåss 500 svenska soldater under Nato-befäl i ett av USA inlett och ägt kolonialkrig,
bara symboliskt maskerade som enhet inom den internationella Isaf-styrkan. Talet om demokrati och
kvinnofrigörelse är bara krigspropaganda. Sverige deltar i ett angreppskrig i Afghanistan. För krigsproﬁternas skull och för att som lydig USA-vasall få del av det förväntade krigsbytet.
Kriget i Afghanistan är bara det tydligaste uttrycket för Sveriges självpåtagna roll som USA-vasall
och för smyganslutnigen till Nato.
Den svenska krigsmakten är numera inrättad som mobil insatsstyrka, allt enligt Natos krav och
speciﬁkationer. Krigsmakten har inte längre till uppgift att försvara landet, utan att stå till Natos förfogande, vilket följdriktigt gett den allmänna värnpliktens avskaffande och inrättandet av en yrkesarmé.
I allt InkorporeraS SverIge i Natos strukturer, företrädesvis inom ramen för systerorganisationen Partnerskap för fred, PFP, där Sverige är medlem, men också och i allt större utsträckning med Nato som
sådant och direkt med USA. Sommaren 2010 övade USA bombfällning i Norrbotten och svenska förband deltog i Nato-ledda militärövningar i Östersjön och på Krim.
Sommaren 2010 besökte också USA amiralen Gary Roughead Sverige för samtal med svenske kollegor och för inspektion av den svenska ﬂottan och ubåtsstyrkan. Enligt fackorganet Navy Newsstand syftade besöket till ”att diskutera nuvarande och kommande operationer mellan våra marina
styrkor i regionen och runtom i världen”.
Kriget i Afghanistan är Sveriges första på nästan 200 år, men det lär inte vara det sista. Det devota
samarbetet med Nato öppnar för nya krig varhelst i världen USA kallar.
Samarbetet med Nato gör Sverige till en del av imperialismens krigsbrott. Men det hotar också freden och stabiliteten i Östersjöområdet utgör därmed en fara för landets säkerhet. Vid en konﬂikt mellan USA och Ryssland kan Sverige inte längre stå neutralt utan dras in i krigshandlingar av en helt
annan dimension än de i Afghanistan.
Rollen som USA-vasall upprätthålls också inom utrikespolitiken, vilket de rapporter som Wikileaks publicerat avslöjar med pinsam tydlighet för såväl regering som opposition.
SverIge Sluter utan prut upp i kampanjerna mot Kuba och andra progressiva länder i Latinamerika. Så
används svenska ambassaden i Havanna som en agentcentral för att främja USA:s femtekolonnverksamhet mot den kubanska socialismen.
Den svenska borgarklassen, ledd av monopolkapitalet, gör bedömningen att USA kommer att
återta initiativet i det Latinamerika som USA betraktar som sin högst egna bakgård, varvid man vill
demonstrera sin lojalitet med den förmodade vinnaren, en politik som riksdagspartierna antingen
lydigt eller aningslöst ställer upp på.
Sak samma i Östeuropa, där Sverige och svenska politiker deltar i varje kampanj mot länder som
misshagar USA och EU. Med självklarhet stödjer Sverige också USA:s ockupation av Irak, den imperialistiska destabiliseringen av Somalia och sanktionerna mot Zimbabwe.
Alliansfriheten och neutraliteten har långtifrån varit helhjärtad från den svenska borgarklassens
sida, men politiken har hållit Sverige utanför krig och den har därför ett massivt stöd i svenska folket. En bred folkopinion säger nej till medlemskap i Nato.
Folkviljan stoppar dock inte borgarklassens krigsaktivister, som vill sitta med vid den förmodade
segrarens bord. Folkviljan körs över genom att Sverige smygansluts till Nato. Istället för alliansfrihet
och neutralitet har vi fått öppen och för landet på sikt mycket farlig krigsaktivism.
kommunIStISka partIet Säger bestämt nej till smyganslutningen till Nato. Därför säger Kommunistiska
Partiet:
• Avbryt allt samarbete med Nato!
• Nato ut ur Sverige!
• Sverige ut ur Afghanistan!
• Ja till alliansfrihet och neutralitet!

