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”Det var en riktig ögonöppnare för mig”, 
sa Jenny Dobers, kyrkoledare i Region 
Stockholm i Equmeniakyrkan, då vi pra-
tade vid kyrkkaffet om mötet Folk och 
fred som arrangerats av Sveriges kristna 
råd tidigare på våren. Det var en lanse-
ring av boken Fred, säkerhet, försvar 
– tyngdpunktsförskjutning i svensk po-
litik och den kompletterande skriften 
Prislappar för fred och säkerhet. Huvud-
författare till båda är Lars Ingelstam, tidi-
gare chef för Sekretariatet för framtids-
studier och Anders Mellbourn, tidigare 
chef för Utrikespolitiska institutet. 

Författarna lyfter fram hur de stora ho-
ten mot vår säkerhet och framtid har 
dramatiskt förändrats. Vår tids hot gäller 
terror ism, sårbarhet i energiförsörjning 
och kommunikationssystem, miljöför-
störing och klimatförändring, flykting-
strömmar och växande inhemsk extre-
mism – och för dem bör man söka andra 
lösningar än militära. Även då det gäller 
risk för att konflikter mellan länder eska-
lerar till våld och vapenanvändning finns 
alternativ. Därför handlar den största 
och viktigaste delen av boken om dem. 

För att visa att sådana lösningar är 
på ”riktigt” har författarna komplette-
rat huvudrapporten med en ”prislapps-
utredning”. I den beskriver de 37 olika 
områden och verksamheter som kan 
breddas och utvecklas. Det gäller olika 
nivåer – internationella, nationella och 
lokala, olika aktörer, olika metoder och 
redskap, t.ex:  

•	 en	förstärkt	aktiv	fredsdiplomati	
•	 en	 fredskår	 inom	 EU	 med	 profes-

sionella fredsarbetare som kan bistå 
lokala aktörer vid de första varnings-
signalerna (här finns beslut i EU-par-
lamentet)

•	 en	grundläggande	utbildning	i	freds-
byggande GFU (en parallell till den 
grundläggande militära utbildningen 
GMU). 

Erfarenheterna visar att det är de sam-
lade effekterna av många olika verksam-
heter och initiativ som kan förhindra 
eskalering. 

Till förebyggande och fredsbyggande 
anslås endast en bråkdel av de resurser 
som satsas på militära lösningar. ”Pris-
lappsutredningen” visar hur måttliga 
tillskott i statsbudgeten – en alternativt 
två miljarder – steg för steg skulle kunna 
styra våra steg in på fredens väg.

Då händer det! Tisdagen den 22 april 
2014! Morgontidningens feta rubrik 
med budskap från de fyra allianspartile-
darna!  ”Vi vill höja försvarsanslaget med 
fem miljarder årligen”. Försvarsanslaget 
är nu 42 miljarder.

Försvarsministern informerade också 
att de svenska Jas-planen ska utrustas för 
att skicka raketer 1000 km bort, vilket 
ska räcka för att nå ”andra länder” och 
”avskräcka dem”. Bakgrunden vet vi är 
krisen i Ukraina och Rysslands militära 
aggressivitet. 

Detta händer i en tid då vi under de-
cennier har utvecklat metoder och me-

kanismer som faktiskt gör det möjligt 
att förhindra att konflikter eskalerar till 
vapenanvändning. Det händer i en tid 
då erfarenheter och forskning visar att 
långsiktig och hållbar fred uppnås bäst 
genom att förebygga våld och krig och 
skapa tillit och förtroende. I denna tid 
satsar den svenska regeringen på gam-
malmodig militarism!

Det finns faktiskt nu en växande po-
litisk uppslutning för förebyggande och 
fredsbyggande – inte bara bland forskare 
och experter utan också i internationella 
organisationer som FN och Världsban-
ken och i civila samhällets organisatio-
ner. Ett exempel: efter flera årtionden 
av forskning, studier och demokratisk 
dialog har representanterna från 345 
medlemskyrkor med ca 500 milj. med-
lemmar på Kyrkornas världsråds gene-
ralförsamling i Busan, Syd-Korea (nov 
2013) fattat beslut: Kyrkor i olika länder 
ska tillsammans arbeta för att ”fördela 
militära budgetar till humanitära insat-
ser och utvecklingsbehov, till konflikt-
förebyggande och civilt fredsbyggande”  
för att deras respektive regeringar ska 
”reducera nationella militära kapaciteter 
och göra kriget som institution olagligt”. 

Sofia Camnerin har arbetat med 
de här frågorna i Kyrkornas världsråds 
central kommitté. I Busan var delega-
tionen från Sverige starkt engagerad. 
Ida Hennerdal, Equmenias ordförande 
(t.o.m 18 maj), blev invald i den kom-
mitté som förberedde uttalandet om 
rättfärdig fred (Statement of the Way 

Kvinnor på gränsen 
till fredsutbrott
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of Just Peace). I ett välsignat ögonblick 
lyfte hon fram texten om en övergång till 
konfliktförebyggande och civilt freds-
byggande och fick kommitténs stöd.  

Men ”skrivningar” är ofta till noll och 
intet värde om det inte finns människor 
som är beredda att ta budkavlen vidare. 
Nu har den nått oss. 

Detta nådens år 2014 firar vi ”200 år av 
fred”, då inga väpnade konflikter före-
kommit mellan länderna i ”närområdet” 
Norden. Olika former av samverkan 
mellan civila samhällets organisationer, 
inklusive kyrkor och samfund, har bi-
dragit till att skapa förståelse och för-
troende över gränser. Många kommuner 
har ingått i ett aktivt vänortssystem med 
utbyten mellan skolor, församlingar, 
ungdomsgrupper, kvinnogrupper, körer.  
Gemensamma nordiska satsningar på 
utbildningar, kultur, handel, medier har 
bidragit till att överbrygga motsättningar 
och till fredliga lösningar av konflikter. 
Den parallella utvecklingen av demo-
krati, mänskliga rättigheter, jämställdhet 
har också haft en viktig roll. Liksom alla  

medvetna och modiga kvinnor som ge-
nom århundraden bjudit motstånd mot 
militära lösningar av konflikter. 

I år, 2014, börjar vi ett nytt århundrade 
i Sveriges fredshistoria. Vårt närområde 
innefattar nu Östersjön och Ryssland. 
Vi står inför ett vägval. Ska Sverige satsa 
nya miljarder på korvetter, ubåtar och 
stridsflygplan riktade mot ”fienden” 
Putin och hans territorium? Eller vågar 
vi byta fokus och se det ryska folket, se 
människorna som lider svårt i fattigdom 
och förtryck – mest drabbas kvinnor och 
barn.  Vågar vi också ställa den nödvän-
diga frågan: Ska jag ta vara på min syster?

Så här skrev Fredrika Bremer för 160 år 
sen: ”Vi föreslå att härutinnan erkänna 
ett gemensamt fosterland, att betrakta 
oss som en familj, att räcka varandra 
händerna som systrar och att erkänna 
som våra barn och anförvanter alla dem 
som olyckan berövat sina stöd eller  
medel till bärgning och som vår vår-
dande omsorg möjligtvis kan nå, de 
må vara av vad folk och trosbekännelse 

De nämnda böckerna kan beställas från 
http://www.skr.org/shop/fredsakerhet
forsvar/
en kortversion kommer att publiceras i 
mitten på maj. 
Kyrkornas världsråds Statement of Just 
Peace finns på http://www.oikoumene.org/
en/resources/documents/assembly/2013
busan/adopteddocumentsstatements/
thewayofjustpeace.
se också www.fredsagenda2014.se som 
innehåller mer information och där  
böckerna kan laddas ner.

om helst… Var för sig är vi svaga och 
förmå blott litet, men om vi räcka varan-
dra händerna runt hela jorden i Christi 
kärleks kraft, skall vi taga jorden i våra 
armar som ett barn…” 

En ögonöppnare också i vår tid.

margareta ingelstam

Jenny Dobers, kyrkoledare i region stock
holm, equmeniakyrkan

sofia camnerin, kyrkoledare, equmenia
kyrkan

ida hennerdahl, ordförande, equmenia


