fibförsvaret
Sverige bör inte tillhandahålla legosoldater för
västvärldens nya kolonialkrig. Det säger förre
moderate riksdagsledamoten Tom Heyman .
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lven ligger mörkblå och solen
speglas i vattnet. För en före
detta sjökapten måste utsikten
vara optimal.
Men för ett halvår sedan bröts lugnet:
Göteborgs hamn belägrades av NATO: s
stridsfartyg under den stora militärövningen Noble Mariner.
– Det var en otäck känsla att se
Natoskeppen passera Vinga och segla in i
Göteborgs hamn. En känsla av att vi håller

på att dras med på en resa som vi inte vet
vart den bär, säger Tom Heyman i sitt hem
på Lindholmen i Göteborg.
Medan Natofartygen trängdes vid kajen
var det glest på tidningarnas debatt- och
ledarsidor. När stridsfartygen seglade iväg
för att invadera Polen och trygga energitillförseln till Europa bröts tystnaden av
att Tom Heyman i Göteborgsposten skrev
att om man ”istället för Polen tänker sig
Venezuela, Nigeria eller Irak blir det mer
trovärdigt. Det finns gott om oroliga oljeländer att välja bland.”
Sedan blev det åter tyst. Förutom värvningsfilmerna för den nordiska stridsgruppen som fortsatte att rulla i TV.
– Det var en ganska äcklig reklam. Här
i Göteborg byggde de upp ett svenskt
Battle Camp utanför operan och körde
runt med stridsbåtar. Det var värre än
Liseberg. Men folk imponeras av det och
av filmerna med rättrådiga svenskar som
löser konflikter.

Ett halvår senare när den Nordiska stridsgruppen är färdigövad och klar för insats
menar Tom Heyman att det är hög tid för
en säkerhetspolitisk debatt i Sverige.
– Det man möts av är fina reportage
om våra hjältar i Afghanistan men när
det första svenska förbandet åker på en
smäll kommer allmänheten plötsligt att
upptäcka att detta inte är häftiga grejer.
Det är med fasa jag ser vad som sker
– hur kan det vara en stor seger för jäm-

ställdheten att skicka tjugoåriga tjejer till
Afghanistan. De kan bli förstörda för livet,
det är inte en scoutövning, det är krig
och det förstör människor. Se på amerikanarna som kommer hem från Afghanistan
och Irak.
Under snart 200 år har Sverige varit alliansfritt. Det har inte alltid varit invändningsfritt och inte alltid konsekvent, men
i stort sett har den alliansfria politiken
tjänat oss väl och besparat oss mycket
lidande och elände, menar Tom Heyman.
Det som nu sker måste man enligt honom
se i ett storpolitiskt samanhang. När
svenska värnpliktiga snart skall sändas till
fjärran slagfält menar han att vi måste
inse att det är en myt att alla vill ha fred.
Tvärtom finns det starka ekonomiska drivkrafter för krig och konflikter:
– Alla slåss om samma krympande oljetillgångar, det är de gamla kolonialkrigen
vi ser igen, kampen om råvarutillgångarna.
Tom Heyman målar upp en bild av värl-

»nato?

