
MOTIONER OM EN ALTERNATIV ALLIANSFRI 

FÖRSVARSPOLITIK 
 

Helt i enlighet med Vänsterpartiets politik och mot bakgrund av dagens oroliga 

värld är det av största vikt att Sverige behåller sitt nationella oberoende och inte 

ansluter sig till Nato eller liknande militära allianser. Återinförandet av allmän 

värnplikt tycks då vara ett bättre alternativ, vilket dock inte behöver betyda att 

tonvikten läggs på väpnad upprustning och ett starkare militärt försvar för att 

bemöta eventuella yttre hot. Ett bejakande av ökad våldsanvändning rimmar illa 

med Vänsterpartiets i övrigt så humana ideal och omsorg om den enskilde 

människan. Våld är en tvivelaktig metod för att lösa konflikter och skapa större 

varaktig trygghet, något som den rådande flyktingtragedin tydligt visar. De 

flesta människorna vill leva sina liv i fred och slippa uppleva krigets fasor. 

Ökade militära utgifter slukar för övrigt enorma resurser som i stället skulle 

kunna användas till sociala reformer för en förbättrad välfärd. Det finns 

dessutom en klar koppling mellan militär upprustning och Sveriges omfattande 

vapenproduktion och vapenhandel. Vänsterpartiet är ett visionärt parti som i 

stället för att ryckas med av konservativ våldspropaganda borde gå i bräschen 

och plädera för en klart antimilitaristisk politik. Det räcker inte att stoppa 

vapenexporten till diktaturer; vapenindustrin borde gradvis ställas om till 

välbehövliga civila ändamål! I stället för militär upprustning kunde vi steg för 

steg byta inriktning och bygga upp ett effektivt och modernt fungerande 

civilförsvar som är öppet för användandet av alternativa icke-våldsmetoder och 

civil olydnad. Inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen finns stor 

kunskap och expertis i fråga om en alternativ försvarspolitik. 

 

Motionsfrågeställningar: 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att 

 

1) Vänsterpartiet med tanke på det höga pris som en väpnad konflikt innebär för 

människor i alla avseenden, tar initiativet till en djupgående utredning om hur 

Sverige på längre sikt skulle kunna bygga upp ett nationellt oberoende försvar 

baserat på alternativa, genomtänkta och fredliga icke-vålds-metoder kombinerat 

med ett större aktivt engagemang i ett reformerat FN,  

 

samt att 

 

2) Vänsterpartiet i anslutning till föregående även verkar för att Sverige gradvis 

ställer om sin vapenproduktion och vapenexport till civila och mera 

behjärtansvärda ändamål. 


