Frågor & Svar om krigsövningen Aurora 17
F: Vad är Aurora 17?
S: En krigsövning i september tillsammans med
Finland och flera NATO-länder på svensk mark.
20 000 soldater deltar. Det är den största
militära övningen i Sverige sedan 20 år.
F: Vilka länder deltar?
S: Sverige, USA, Finland, Frankrike, Estland,
Litauen, Danmark och Norge.

världen. Samarbete med NATO ökar
krigsrisken. Bara vapenindustrin tjänar på ett
samarbete med NATO. Sverige deltar sedan
flera år i olika krigsövningar tillsammans med
Nato-länder och andra länder i Europa.
Övningarna blir allt större - det är en
upptrappning av militära aktiviteter som är
mycket farlig.

F: Finns kärnvapen med på övningen?
F: Var skall man öva?
S: Det är inte troligt. Men enligt försvarsmakten
S: Mest i Stockholm och på Gotland. I Göteborg finns det inga formella garantier att USA eller
på Hisingen och troligtvis i skärgården.
Frankrike inte medför kärnvapen. Sverige
borde självklart kräva sådana garantier.
F: Är det våra skattepengar som betalar de
utländska förbanden?
F: Kan man verkligen kriga med kärnvapen?
S: Sveriges deltagande uppges kosta mer än
Nej! USA och Ryssland har hotat att använda
en halvmiljard kr. Enligt försvaret står länderna kärnvapen från krigets första dag. De har även
för sina egna kostnader. Den totala notan
hotat med att vara först med att slå till med
handlar om miljardbelopp. Oräknat miljökärnvapen (first strike). I dag har
konsekvenserna.
kärnvapenländerna inlett program för att
förnya, förbättra samt utvidga sin kärnF: Vad är Nato?
vapenarsenal. Med de vapen som redan finns
S: En militärallians med länder som lovar att
kan man förinta jorden flera gånger om. Den
försvara varandra om de blir angripna. USA är första bomben som i krigssyfte detoneras över
den största militärmakten i NATO. Överett land i framtiden blir startsignalen för en
befälhavaren är alltid amerikan. Medlemslänkrigseskalering som endast kan leda till
derna USA, Frankrike och Storbritannien har
mänsklighetens utplåning.
kärnvapen.
F: Det är väl bra att samarbeta med Nato om
F: Vi är väl inte medlemmar i NATO?
Ryssland anfaller oss?
S: Nej, men Sverige har ett avtal sedan 2016
S: Är det trovärdigt att Ryssland anfaller Svemed NATO om ”värdlandsstöd”. Det innebär
rige, varför tror du det? Aurora och Värdbl.a. att Nato, efter inbjudan från regeringen,
landsavtalet, där Sverige bjuder in länder som
får stationera trupper, personal samt krigsär med i NATO till militärövningar, är provocematerial på svensk mark. Enligt Försvarsmakten rande och inte fredsskapande. Fred och säkerska värdlandsstöd övas under Aurora. USA,
het bevaras med diplomatiska relationer, hanFrankrike, Norge, Danmark, Litauen och Estland del och kulturutbyte.
är medlemsländer i Nato. I praktiken är Aurora
en övning med NATO.
F: Det är ju bara en övning?
S: Det innebär ytterligare närmande till Nato.
F: Varför är det dåligt att öva med NATO?
Steg för steg. Vi är rädda för att vi ska bli ett
S: Det bästa sättet att behålla freden i Sverige NATO-land och skyldiga att medverka i krig.
och Norden är att vara alliansfria och arbeta
Värdlandsavtalet är en förberedelse för detta.
för att minska konflikter och militär upptrappning. NATO är idag inte en försvarsF: Går inte ni i fredsrörelsen på Rysslands
allians utan en allians som invaderar andra
propaganda?
länder. NATO har angripit Irak, Libyen och
S: Fredsrörelsen ser freden som den viktigaste
Serbien. USA dödar, utan rättegång, fiender
frågan och är kritisk mot all militär upprustning,
och civila med drönare runt om i
oavsett vem som rustar. Vi har haft en lång

period av fred som nu ersatts av en ny
kapprustning. All historisk erfarenhet visar att
kapprustning leder till krig. Det är inte rysk
propaganda, det är vår egen analys.
F: Men Ryssland övar ju i Östersjön?
S: Ja, det pågår en farlig kapprustning.
Sverige deltar i olika krigsövningar tillsammans
med Nato-länder och andra länder i Europa.
Övningarna blir allt större. Ryssland genomför
också omfattande krigsövningar. Nyligen i
Östersjön tillsammans med Kina. Båda sidor
lägger skulden för spänningarna på den andre.
Det är en ond spiral. Att ett amerikanskt
stridsvagnsförband landsätts i Göteborg gör
inte Sverige säkrare.
F: Är Ryssland fienden i övningen?
S: Scenariot för Aurora är en eskalerande väpnad konflikt i vårt närområde där Sverige
utsätts för ett strategiskt överfall av land A.
Överfallet gäller Gotland och det finns ingen
tvekan om att land A är Ryssland. Land A beskrivs tidigare ha varit inblandad i oroligheter i
Y-land (Ukraina), är utsatt för sanktioner av EU,
har en minoritetsbefolkning i ett grannland,
genomför påverkansoperationer i Östersjöområdet och kränker grannländernas
territorium.

F: Blir det värre med Aurora då?
S: Fred bevaras genom diplomati, samarbete
och samtal. Aurora ökar det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön och innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato.
F: Kan du förklara mer?
S: Aurora är ingen vanlig svensk försvarsövning.
Sverige ska öva ihop med soldater från NATOländer. De är första gången, vad vi vet, som
amerikanska soldater och krigsmaterial
befinner sig på svensk mark. Det innebär en
tydlig upptrappning av övningsinsatserna.
Ryssland kommer att svara med egna, allt
större övningar. Övningsspiralen kommer
obönhörligen att leda oss allt närmare ett
krig. Att avstå från Aurora, den största krigsövningen på många år, skulle vara en värdig
signal för fred.

Fråga: Hur, i praktiken, bevarar man fred med
diplomati och samtal?
Svar: Genom att använda kunskap som finns om
hur konflikter uppstår och hur man löser dem.
Tänker man att det enda sättet att lösa konflikter är militärt, trappas våldet upp och
otryggheten ökar. Vapenindustrin tjänar
pengar på och lobbar för det tänket. Krig
innebär att civila dödas och människor tvingas
fly från sina länder. Istället behöver vi jobba
F: Finns det inte en poäng med att genomföra för bättre miljö, mot orättvis fördelning av
militärövningar som är avskräckande?
resurser, mot kärnvapen osv.
S: Så har militären alltid argumenterat. De
utmålar sig själva som försvarare och någon
F: Vilka är ”Stoppa Aurora”?
annan som anfallare. Men vid någon given
S: Flera fredsorganisationer i Sverige. Aktiva i
punkt i historien byter de där plats. Aurora
Stoppa Aurora är ingen homogen grupp.
bidrar till ökad oro i Ryssland, som i sin tur
Åsikter kring militär och försvar kan skilja sig åt.
trappar upp enligt känt maktpolitiskt mönster
Alla som är emot Aurora är inte pacifister. Man
när vi istället behöver avspänning och förtroen- kan vara emot närmandet till Nato och ändå
deskapande åtgärder.
vara för ett svenskt militärt försvar. Det är en
skillnad att ha ett eget försvar och att gå in i en
F: Hur kan vi bli säkra?
allians som för krig utanför sina egna länder.
S: Gemensam säkerhet skapas inte tillsammans Att slåss på andra platser är inte ett försvar,
med andra i allians MOT en tredje. Gemensam det är anfall.
säkerhet handlar om att bygga tillit och undvika upptrappning. Vi har inget att vinna på att
F: Vad händer nu? Vad gör fredsrörelsen?
utse Ryssland eller något annat land till fiende. S: 9/9 Manifestation i Stockholm, 11-18/9
Aktion mot Aurora i Göteborg.
F: Vad skall vi göra istället?
S: Utrikespolitik, kultur och handel är mycket
bättre verktyg för freden än krigshot och krigs- Kampanjen Stoppa Aurora
övningar. Freden i Östersjöregionen mår inte
www.stoppaaurora.se
bra av att vi övar med NATO-länder för att
info@stoppaaurora.se
provocera Ryssland.

