
 

Tal mot NATO och Aurora 17 

Kamrater, mötesdeltagare 

SEKO Tunnelbanan, den fackliga organisationen som organiserar alla arbetare inom 

Stockholms tunnelbanan, skickar en varm hälsning till alla arbetare, unga och gamla, kvinnor 

och män som har samlats här idag för att protestera mot NATO-övningen Aurora 17 och NATO 

i stort. Vi måste kämpa med alla arbetare i alla länder för en värld utan exploatering, krig och 

flyktingströmmar. 

SEKO Tunnelbanan, anser att det är självklart att fackföreningar ska delta i en sådan 

manifestation. Vi anser att medan den svenska regeringen och andra regeringar i många 

länder samarbetar med NATO för framtida krig, fortsätter attackerna mot arbetarklassen till 

stöd för kapitalet. Alla regeringar som tillhör EU och NATO å ena sidan privatiserar allt; sjukhus, 

skolor, infrastruktur såsom vägar, järnvägar, flygplatser, energi, telekommunikationer osv. 

Nedskärningarna fortsätter och vi har sett den senaste perioden de attackerna i Sverige att 

intensifieras som med Stockholms sopgubbar, hamnarbetarna i Göteborg, städarna på 

pendeltåget osv. Även strejkrätten hotas att inskränkas. Å andra sidan kapitalet och regeringar 

satsar på att öka sina militära insatser för NATO. Det är bl a det svenska folket som står för 

kostnaderna. 

Regeringar, kapitalet, NATO och EU är eniga att det finns en djup kapitalistisk kris som det är 

svårt att gå ur ifrån. Många stora kapitalistiska företag strider mot varandra om vilka företag 

ska dra fördelar av denna kris. Vem som ska kontrollera råvarorna som gas, olja även vatten 

och transportvägarna.  

Den kände arbetarpoeten Bertolt Brecht sa mycket klokt om detta ”Deras krig dödar vad deras 

fred lämnat kvar”. 

Vi måste agera före, vi måste förbereda arbetarklassen, informera arbetarklassen för att 

kämpa emot imperialismens planer. Vad vi ser idag är en varningsklocka för att det kommer 

stora konflikter och imperialistiska krig. 



Fackföreningsrörelsen, arbetarrörelsen, har en stor plikt att stärka kampen mot nationalism, 

chauvinism, rasism och de imperialistiska krigen. Att stärka solidaritet med andra folk i alla 

länder, solidaritet med flyktingar och invandrare. 

Vi kan inte acceptera, att våra hamnar, våra vägar, vår mark ska upplåtas till trupper som ska 

slakta imorgon folk i andra länder men även våra bröder, systrar och barn som ska bli offer i 

deras krig. Arbetarklassen i Sverige och i alla länder har inget intresse att spilla blod för 

kapitalet. Vi kan inte acceptera varken en NATO övning eller NATO närvaro i Sverige!  

NATO är inte någon fredsorganisation. Överallt där NATO blev inblandade resultatet blev död 

och förödelse. NATO är imperialismen och kapitalets mördarmaskin. NATO erkänner inte 

gränser och självbestämmande.  

Det svenska folket i detta fall med NATO-övningen och alla andra folk som deras länder är 

medlemmar i NATO betalar mycket dyrt för deras länders deltagande. På bekostnad av 

minskad offentlig sektorn och nedskärningar på alla fronter för arbetarklassen. 

Därför är det viktigt vårt deltagande här idag. Utöver vår kamp för bättre arbetsvillkor, bättre 

löner, bättre socialförsäkringssystem, bättre utbildning och vård, kampen mot de 

imperialistiska krigen är också en plikt för fackföreningsrörelsen. 

Som Bertolt Brecht skrev igen: 

General, din tank är en stark vagn 

Den bryter ned skogar och smular sönder människor. 
Men den har ett fel: 
Den behöver en chaufför. 

General, ditt bombplan är starkt. 
Det flyger snabbare än stormen och bär mer än elefanten. 

Men det har ett fel: 
Det behöver en montör. 

General, människan är mycket användbar. 
Hon kan flyga, och hon kan döda. 
Men hon har ett fel: 
Hon kan tänka. 



Med alla folk i hela världen har vi mycket gemensamt. Kampen för ett liv utan fattigdom, 

utan arbetsköparna, för att det vi som producerar allt! 

SEKO Tunnelbanan kräver att: 

Inget deltagande i de imperialistiska krig och interventioner i andra länder. Inget deltagande i 
NATO:s och EU:s militära planeringar. 

NATO ut ur Sverige 

Kamp mot nationalism, rasism och chauvinism. 

Solidaritet till flyktingar, invandrare och folket i alla länder som kämpar för sina rättigheter.  

Internationell solidaritet, arbetaklassens kampenhet. 


