MAN SKA ALDRIG SÄGA ALDRIG,
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ANN-SOFIE DAHL

Att som statsministern hävda att Sverige aldrig, under inga som helst omständigheter och vad
som än händer runtomkring oss skulle komma på tanken att söka stöd från NATO tyder på
dåligt omdöme. Att använda ordet aldrig i detta sammanhang är dessutom historielöst.
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Om det "nya" NATO enbart antas
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arbete som ledde till det oblodiga slu-

samarbete så är det inte längre så nytt;

i somras; hela Alliansens grundtanke

tet på det kalla kriget, och till den

det har man mer eller mindre målmedvetet sysslat med under olika former alltsedan Sovjetunionens sammanbrott 1991. Och måhända är det
"gamla" NATO med säkerhetsgarantier och formågan att komma till
undsättning som vi, och många andra
länder, skulle vara mest

be~änta

av

om vi en dag skulle vilja ändra vår
politik?
Av alla vackra ord som sprids om
den "nya" Alliansen är det lätt att tro
att den "gamla" var- och är, ty den
existerar i allra högsta grad - mest bara skräp. Så är verkligen inte fallet.
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fred och frihet for länderna bakom

Det var NATOs
fredsbevarande arbete
som ledde till det oblodiga slutet på det kalla
kriget, och till den historiska övergången till
demokrati, fred och frihet för länderna bakom
den forna Järnridån.
Det borde någon gång
kunna framhållas i debatten.
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Men att så inte görs är egentligen
inte ägnat att forvåna, inte med tanke
på hur slarvig och ogenomtänkt behandlingen av NATO, och kunskaperna om densamma, alltfor ofta är i
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Atlantkommitten har bildats, med
ambitionen att kunna räta upp en
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