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I juni 2019 kom från trycket vår skrift ”Krisen pågår – Vad gör vi”. 
Utgående från svaret på frågan ”Vilket samhälle har vi byggt?” besvarade 
vi kortfattat frågan ”Vilket samhälle behöver vi utveckla? ”Sex områden 
behandlades: jordbruket och maten, energin, försvaret, konflikter, 
folkförbrödring och freden och klimatet.  På sex månader såldes 650 av 
700 ex. Delar av den svenska fredsrörelsen tände till. Detta gläder oss 
så mycket att vi nu färdigställt en fortsättning.  Den behandlar försvars- 
och säkerhetspolitikens myter, Sverige som värdland och tummelplats för 
internationella krigsövningar och hur klimatpolitik, säkerhetspolitik och 
fredspolitik kan förenas. Den broschyr som Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) sände till hushållen 2018 inspirerade oss då liksom 
nu. Dess idylliserade kris- och krigsuppfattning vill vi inledningsvis bemöta 
med en mera verklighetstrogen beskrivning.

BILD AV EN NÄRA FRAMTID
Det mullrar över landskapet i mellersta Norrland. Tunga lastvagnar med 

släp färdas längs vägarna från Trondheimshållet och ned från Natobaserna i 
Bodö. Målet är Gävle hamn. Långa tågsätt med övertäckta lastvagnar rullar 
samma väg. Från de förlängda startbanorna från Luleå till Arlanda lättar 
USAs AWACS-plan och kretsar på hög höjd längs hela Norrlandskusten 
och ner till Karlskrona. På Östersjön ses på avstånd silhuetterna av två 
hangarfartyg med eskortflotta, varifrån spaningsflyg flyger in mot Baltiska 
staterna och Finska viken.

Till Göteborgs uthamnar anländer lastfartyg, varifrån tunga stridsvagnar 
lossas. Samtidigt invigs det nya luftförsvarssystemet med Patriotmissiler. 
Hela landet genomkorsas av militära fordon, vilkas vägval röjs av mörka 
moln av dieselavgaser. Marken vibrerar. Luften dånar av snabba JAS-plan 
och långsamma transportplan.

Så kan den slutliga manövern för Nato och Norden rulla igång. Som alltid 
anges målet vara att möta ett ryskt anfall mot Sverige. Är det övning eller 
allvar? Ryska statsledningen är skakad och sätter sina försvarsplaner i verket. 
Små anonymt klädda grupper landsätts längs den långa svenska kusten och 
letar sig på några dagar fram till oländigt belägna kraftledningsmaster vilka 
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bestryks med de modernaste termit- och termatsprängmedlen och fälls 
snabbt. Sverige blir strömlöst på några minuter.

Elproduktionen måste skyndsamt stoppas. Kärnkraftverken först. Till 
kontinentkablarna finns inga fungerande ledningar. Reservelverk på 
sjukhusen och vissa nyckelfunktioner i samhället startas, men landet i 
övrigt förblir nersläckt. Efter något dygn börjar frysar och kylrum tina.

El saknas för att snabbt laga till mat innan den förstörs. Affärer och 
köpcentra stängs av brist på el och kontanter sedan bankernas datorer 
slutat gå. Beställningar och betalningar ställs in, också för att produktionen 
avstannat.

Största problemet är städernas höghus, där inget vatten pumpas upp och 
inga avlopp fungerar.

De nedre våningarna hinner dock svämma över av toalettvatten med 
innehåll. Folk måste evakueras undan den hygieniska kris som uppstår. 
Värmeförsörjningen stoppas och de traditionella husen antar den rådande 
utetemperaturen. Människor i Sverige blir helt upptagna med att klara 
dagens behov. Den  rätt obetydliga landsortsbefolkningen klarar sig 
hyggligt med vedeldning och egna brunnar. Jägare trotsar jaktlagar och 
fäller villebråd, när nödslakten är avklarad i stordriftens automatiserade 
ladugårdar. De som har egna solcellssystem kan nå en liten förbättring med 
belysning och eventuell matlagning.

Stora delar av stadsbefolkningarna måste evakueras till drägligare platser. 
Människor söker sig till landsbygden i hopp om att få hjälp där. I den 
mån marknätets telefoner kan användas söker man råd av släktingar i andra 
landsändar. Bensin- och dieselbilarna når längre på den sista tankningen än 
elbilarna. De äldsta bilarna med manuell växellåda sparar bränsle genom att 
koppla ur och rulla på tomgång i minsta medlut.

Den svenska militären måste nu ingripa för att stötta civilbefolkningen. 
Militärmanövern kommer av sig, även om USAs trupper, som anlänt 
i enlighet med Värdlandsavtalet har resurser från sina flottenheter. Dess 
soldater som fastnat på svenskt område tar för sig fritt, eftersom de är 
befriade från personligt ansvar via Värdlandsavtalet.

Förhoppningsvis har ryssarna efter den första insatsen hållit tillbaka andra 
åtgärder. Nästa steg kunde vara att spränga en kärnladdning mycket högt 
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över en utvald del av Sverige. Den därav följande elektromagnetiska pulsen 
skulle slå ut även fordonselektroniken och få samtliga stridsflyg att falla ned 
på marken. Om Natoledningen inser risken med att fortsätta sin militära 
uppladdning kan de utländska styrkorna avvakta utvecklingen. Även om 
Nato är förkrossande överlägset vet man att ytterligare hot mot Ryssland kan 
utlösa desperata kärnvapenattacker därifrån. Kärnvapnen är ju Rysslands 
enda säkerhet mot ett anfall från Nato från flera sidor samtidigt. Det blir 
därför ointressant att spekulera i att Nato skulle gå vidare och inleda en 
attack. Europa skulle ändå bli obeboeligt, medan USA och de amerikanska 
kontinenterna skulle ha en chans att delvis överleva.

KRISEN PÅGÅR
Innebörden av att ”krisen pågår” har ända sedan 00-talet varit tydlig för den 
som velat se. De årligen återkommande militärmanövrarna med Norden 
och Nato på Nordkalotten och i Östersjön med olika beteckningar från 
Arctic Challenge Exercise till Baltops och Aurora 17 och 20 och andra 
mer eller mindre kraftfulla, med hundratals flygplan, ytfartyg, ubåtar 
och landfordon, allt detta har varit tydliga signaler om konfliktskapande 
uppladdning.

Sett ur ett miljö- och klimatperspektiv är dessa övningar från första 
dagen förödande med sina utsläpp från miljarder liter diesel-, bensin- 
och flygbränsle, utöver de hundratals ton av ammunition som spritts 
i hav, sjöar och på vida landområden. Sveriges stridsvagn 122 väger 62 
ton med ammunition och drar 530 liter diesel på tio mils terrängkörning. 
Dess förstörande landsvägsfärd drar 340 liter diesel på samma sträcka. 
Jasplanens start och snabba flykt drar 25-30 liter bränsle per minut. Miljö- 
och klimatåtgärder hindras tyvärr av det militära hemlighetsmakeriet. Den 
besinningslösa självdestruktiva militära verksamheten  indikerar att naturen 
kommer att överleva människan. Årmiljonerna före vår 200-åriga tidsålder, 
som förmätet kallats Antropocen, människans tidsålder, utvisar vad som 
gäller. Naturen börjar alltid om och kommer tillbaka, även utan oss.

Sett ur ett säkerhetsperspektiv har Sverige som Värdland medgivit 
stationering av utländsk Natotrupp med utrustning och vapen, främst 
från USA, och har antagit Natos kärnvapenstrategi. Detta presenterades 
inför riksdagsbeslutet 2016 som ”att värdlandsavtalet är avsett att vara i 
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överensstämmelse med Natos doktrin”, vilken uttryckligen inkluderar 
första användning av kärnvapen. Vi har därigenom förvandlats till en utsatt 
frontstat mot Ryssland och till mål för eventuella kärnvapenattacker. Sett 
ur USAs och Natos perspektiv avleds därigenom attacker mot USA och 
övriga Natoländer.

Det tillspetsade läge som här skisserats skulle också leda till konflikter 
inom landet, då tesen ”rädde sig den som kan” snart övertrumfar den 
hjälpsamma vardagsinställning som i mindre trängt läge ändå präglar 
Sveriges medborgare.  Allra längst bevaras den inställningen av de invandrare 
som kommit just från krislägen i sina hemländer och har en ansenlig 
förmåga att härda ut under svåra förhållanden. De många som hyst en tro 
på effektiva tekniska lösningar även i kriser får snabbt en tankeställare i den 
röra som uppstår när folk börjar följa sina infall i brist på ledning via media 
som radio och TV.

Det ter sig svårt att se alternativa lösningar inom ett eller ens några år. 
Lösningar skulle ha förutsetts åratal tidigare, om den politiska, akademiska 
och militära eliten velat beakta de fakta som klimat- och fredsforskningen 
levererat i årtionden. USA och övriga Nato har tillåtits sprida sina falska 
hotbilder för att kunna bibehålla sin status och underhålla vapenindustrierna, 
som betyder exportvaluta, aktievinster, sysselsättning och anknytande 
färsörjning i synnerhet för miljoner USA-medborgare.

DET STÖRRE SAMMANHANGET
De faktiska styrkeförhållandena i världen döljs genom att politiker och media 
endast talar om rustningskostnadernas andel av bruttonationalprodukten 
(BNP) och pekar på att omvärldens militärutgifter mestadels är mellan 2 
och 4 procent av BNP medan Sverige bara har drygt 1 procent. Jämförelsen 
bygger alltså på den varierande storheten BNP. I en kris med lågkonjunktur 
minskar BNP, och därmed stiger de bibehållna faktiska rustningskostnadernas 
andel uttryckt i procent av BNP. Plötsligt är tvåprocentmålet uppnått. I 
en högkonjunktur med ökad BNP måste militärbudgeten istället kanske 
fördubblas för att hänga med i tvåprocentläget.

Detta sätt att räkna har ingenting med säkerhets- och försvarsbedömningar 
att göra, utan syftar till att vilseleda folkopinionen. Sedan åratal råder 
ekonomiska sanktioner mot Ryssland, vars BNP minskar. Landets 
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militärutgifter tvingas också ner men utgör ändå en ökande del av BNP. 
Så utgör ett visst år Rysslands militärutgifter 3,93 procent medan USAs 
utgör 3.16 och övriga Natos endast 1,48 procent. Ändå är den aktuella 
ryska militärbudgeten 61 miljarder dollars per år medan USAs är mer 
än tio gånger större och Natos totala över 900 miljarder. De jämförbara 
kostnaderna avslöjas brutalt av de faktiska budgetsummorna, och därmed 
faller den uppmålade hotbilden samman, till men för krigshetsare och 
vapenindustrier.

I februari 2020 lanserade rustningsivrarna ännu en idé om hotet från 
Ryssland. Med lägre löner och andra kostnader blir köpkraften hos rubeln 
inom landet tre gånger högre än dollarns i Natoländerna. Därför rustar 
Ryssland tre gånger mer än deras 61 miljarder dollar antyder. Ryssland 
rustar därmed inte mindre än Frankrike utan bortåt tre gånger mer. Man 
förtiger dock andra viktiga omständigheter. Här ett exempel: Efter Sovjets 
fall 1991 stod krigsmateriel och rostade i bortåt femton år, innan Putin 
långsamt vände förfallet till uppbyggnad från en låg nivå. Under alla år 
till idag har däremot Natoländernas 10-15-faldigt större rustningsbudgetar 
byggt upp en enorm modern militärapparat med tjogtals baser nära 
Ryssland, som samtidigt levt under handelssanktioner från väst och saknar 
förmåga att komma ikapp.

Länders militära 
kostnader i % av 
världens totala 
kostnad
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Slående är den svenska föreställningen att Ryssland hotar ett Nato 
som därför stärker sitt försvar. I verkligheten är det tvärtom. Men i 
vårt land gäller endast Natos propaganda som numera organiseras från 
STRATCOM i Riga. Och Sverige deltar i Natos olagliga krig, inte bara 
i det i Afghanistan. Samtidigt odlas myten att det fredliga Sverige haft 
fred i 200 år.

I kampen om bland annat den fossila marknaden har programmet att förstöra 
sju stater på fem år i stort sett genomförts av USA och Natostaterna, även 
med hjälp av Sverige. Målet avslöjades av nypensionerade USA-generalen 
Wesley Clark redan under första decenniet av tjugohundratalet. Vårt 
land har medgörligt svalt propagandafraserna om att t ex Libyens ledare 

Muammar Gadaffi bombat 
sina egna medborgare, 
medan verkligheten säger 
att fienden utgjordes av 
utländska trupper, bland 
annat från Qatar och al-
Qaida, från USA, Nato 
och så småningom Sverige, 
ledda av USA-generalen 
Hifter. Propagandan sköttes 
av PR-firman the Patton 
Group (störst i USA). Kriget 
förbereddes ett år före det s 
k upproret i östra Libyen. 

Som ett skenbart logiskt svar hade Nato, som svenska politiker säger, 
”övertolkat” FNs följande resolution nr 1973 om övervakat flygförbud 
och istället bombat sönder Afrikas mest utvecklade land. Hänvisning 
till FNs begrepp R2P, Responsibility to Protect förekom. Den svenska 
insatsen med Jasplanen hade nästan fullt stöd av riksdagspartierna. 
Endast Sverigedemokraterna var emot. Sveriges medverkan i kriget 
är skamlig, inte bara för att det formella falska skälet borde ha varit 
uppenbart.  Den lika tydliga underliggande oljepolitiken och det lika 
tydliga avgörande målet var Gadaffis initiativ att skapa en afrikansk 
union (AU) därtill med en egen valuta, gulddinaren. Världsmakten 
godtar inte sådana hot mot sin hegemoni.

Clowner menar alltid allvar
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Rutinmässigt demonstreras Nato makten genom att i Rysslands grannstater 
Estland, Lettland, Litauen och i Polen förlägga fyra Nato bataljoner med 
hundratals stridsvagnar i varje land som ett permanent hot, vilket sägs vara 
svaret på det obevisade ryska hotet.

Nato och EU tror blint på sin överlägsna militära och ekonomiska styrka, 
garanterad av ett överlägset demokratiskt samhällssystem och traditionell 
kolonial överlägsenhet. Ytterst gäller en rasistisk föreställning om 
västerlandets överlägsna ekonomi, kultur, intelligens och moral. Allt detta 
har länge odlats i föreställningen att vi bör ge de efterblivna (läs kolonialt  
plundrade) länderna bistånd till deras utveckling i enlighet med vårt eget 
system. Så har de också behållits under vår överhöghet, via lån, räntor, 
låtsat fri marknad och utlånade experter.

Den fortsatta plundringen stadfästes i Loméavtalen I-III och fortsatte med 
Yaoundéavtalen i slutet av 1900-talet. Idag är dock maktförhållandena 
ifrågasatta i både syd och öst, vilket förklarar Natos vidgade inriktning från 
lokal till global.

GRUNDTESERNA FÖR DAGENS SÄKERHETS- 
OCH FÖRSVARSPOLITIK 

I varje debatt i riksdagen, i media och i tillställningar som det årligen 
återkommande ”Folk och försvar” i Sälen upprepas mantrat om den ökade 
hotbilden i Östersjöområdet. Hotet anses komma från Ryssland, eftersom 
Ryssland attackerat Georgien, annekterat Krimhalvön och driver krig mot 
Ukraina i den industriellt viktiga östra delen av landet. Därmed tolkas 
varje rysk åtgärd i Östersjöområdet som ännu ett exempel på rysk aggressiv 
politik.

En ointierad stor folkmajoritet godtar dessa påståenden som sanningar. 
Baltiska staterna antas också vara hotade, och Sveriges riksdag har antagit 
en deklaration att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om dessa 
stater angrips. Denna deklaration är helt onödig, eftersom EUs grundlag, 
Lissabonfördraget, fastslår: ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett 
väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga 
att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel 
i enlighet med artikel 51 i Förenta  nationernas stadga.”  Sveriges särskilda 
deklaration kan ses som rent propagandistisk.
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Varje process mot upptrappning av krigshets innehåller utpekande av 
en fiende med hjälp av förvrängda fakta, falska rykten och fördomsfulla 
analyser, allt förmedlat via gängse media.

Ett första steg mot militärt ingripande kan vara politiska krav på eftergifter, 
följda av ekonomiska sanktioner som kan följas av regelrätt krig. Typexempel 
är Irakkrigen.

Natos och EUs hets och sanktioner mot Ryssland, och dessutom mot 
Iran, är kortsynta och rentav dumma. Ryssland och Iran knyter nu fasta 
band med Kina genom handelsavtal, olje- och gasexport och byggandet 
av den nya sidenvägen, vars huvudriktning är västerut mot Europa. Detta 
kommer att leda till det ömsesidiga och fredsfrämjande beroende som vi 
efterlyst för den svenska utrikespolitiken, vilken dock bara trummar på 
med sin spänningsskapande och rustningsfrämjande demonisering och 
sanktioner mot Ryssland och Iran. Dessutom pågår destruktiva sanktioner 
mot bland andra Syrien, Venezuela och Nordkorea. De som drabbas av 
sanktionerna är det vanliga folket, vilket vår nya utrikesminister inte tycks 
förstå. Inte heller förstår hon att kampen i Syrien gäller motstånd mot 
de likartade fundamentalismer som heter wahabism och salafism. Den 
människofiendtliga wahabismen sprids med oljemiljarder  från Saudiarabien 
och förstör islams tidigare rykte som kulturell och vetenskaplig kraft.

Men hur är det då med rysk aggression mot Georgien och Ukraina? Här 
krävs lite bakgrund.

I början av 2014 var Ukrainas president Janukovitj på väg att knyta nära 
band med EU med sikte på medlemskap. Hans rådgivare visade att detta 
skulle omintetgöra de nära ekonomiska  relationerna med Ryssland, varför 
Janukovitj avbröt förhandlingarna med EU. Detta ledde till västvänliga 
demonstrationer och våld från yttersta högern, bland annat den massaker 
som felaktigt tillskrivits regeringen och polisen. En överenskommelse 
om politiska val och ny författning förhandlades fram tillsammans med 
Frankrikes, Polens och Tysklands utrikesministrar och en rysk representant, 
vilket dagen efter följdes av en högerkupp som fördrev Janukovitj till 
Ryssland. Den nya regeringen återupptog kontakterna med EU.

Eftersom inlemmande i EU erfarenhetsmässigt också betyder inlemmande 
i Nato insåg Rysslands regering att Nato skulle nå fram till Rysslands gräns 
även på detta avsnitt, nära Moskva, och att landets hyrda flottbas på Krim, 
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som tillhört Sovjet fram till dess upplösning 1991, inom överskådlig tid 
skulle hamna i ett Natoland. I mars utropade lägligt (det ryskspråkiga) folket 
på Krim självständighet från Ukraina. Man ville bevara sina relationer med 
Ryssland. Flottbasens soldater besatte Krim till skydd för befolkningen, 
och via två folkomröstningar med 90 procents majoritet anslöts Krim till 
Ryssland. Till historien hör att Ukraina har en stor rysktalande befolkning, 
fördelad i olika landsändar som ett arv från Sovjettiden. Den befolkningen 
missgynnades av kuppregimen, eftersom den varit tungan på vågen då den 
avsatta Janukovitjregeringen valdes. 

Nu inleddes utrensning av de rysktalandes valda företrädare i östra Ukraina 
och tillsattes två centralt utsedda affärsmän till högsta befattningshavare 
där. Samtidigt förbjöds ryska språket inom förvaltningen och i politiken. 
De östliga politiska partierna förbjöds. Snart uppstod motstånd i öster. I 
april sändes arméenheter dit för att återställa ordningen. Fullt väpnat krig 
utbröt från 30 juni, och Ryssland sände efterhand vapen och frivilliga till 
motståndskämparnas hjälp. OSSE inbjöds och placerade ut observatörer på 
båda sidor längs gränsen mot Ryssland, men hade då inget att rapportera om 
gränsöverskridanden. Talet om rysk invasion och ryskt krig mot Ukraina är 
alltså felaktigt. Det var kuppregeringen i Kiev som anföll delar av sin egen 
befolkning. Sådant har tidigare angetts som skäl för Nato att ingripa till de 
anfallnas försvar, men nu stödde Nato istället angriparen.

Ryssland framförhandlade i september ett fredsavtal i Minsk under över-
inseende av tyska förbundskanslern Merkel och Frankrikes president 
Hollande.  Där beviljades de östra provinserna självstyre och beslöts om 
nationell dialog syftande till ny författning m m. Allt förkastades av det nya 
parlament som valts i västra Ukraina. 

Det fortsatta kriget ledde till nederlag för den anfallande armén, och ett 
nytt avtal upprepade de tidigare kraven med vissa skärpningar. Detta 
”Minskmemorandum” antogs som resolution av FNs säkerhetsråd den 
12 februari 2015. Kievregeringen fortsatte dock kriget, som pågår än i 
dag. Väst kallar detta för ”Rysslands krig mot Ukraina” och ”Rysslands 
annektering av Krim”. Döm själv! 

Det stora västliga intresset för Ukraina kan utläsas i boken ”The Grand 
Chessboard” av USAs tidigare nationelle säkerhetsrådgivare Zbigniew 
Brzezinski: Han betecknar en möjlig anslutning av Ukraina till Nato som 
”den största trofén”.
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Om det ”ryska anfallet” mot Georgien kan följande kortfattat berättas: 
Till arvet efter Sovjet hör en stor rysktalande befolkning även i nordvästra 
Georgien, Abchasien, och i norra Georgien, Sydossetien. Liksom i de 
Baltiska staterna och i Ukraina behandlades de stora ryska minoriteterna i 
Georgien hårdhänt och satte sig till motvärn. Regeringen skickade militär 
för att kväsa de upproriska. De övergrepp som begicks ledde till att Ryssland 
sände militär till skydd för de utsatta i Abchasien, och till de likaså utsatta 
i Sydossetien. Delvis med kraftigt övervåld stabiliserades situationen. 
De ryska trupperna drogs tillbaka efter att ha markerat gränserna med 
taggtråd för att bekräfta sitt inflytande och avskräcka Georgien från vidare 
militärinsatser. Ingenting anslöts till Rysslad, som inte heller ockuperar något 
område. Men i svenska media och i politikeruttalanden sägs fortfarande att 
Ryssland anfallit Georgien, trots att en oberoende utredning visat att det 
var Georgien som inledde krigshandlingar mot den egna befolkningen

Även Rysslands militära operationer i Syrien till stöd för president Assads 
försvar mot utländska trupper och rena terroriststyrkor brukar läggas 
Ryssland till last, som bombare av civila. Det som inledningsvis bestod av 
protester mot Assads nonchalans inför åratal av torka, kris och invandring 
till städerna vändes till utländsk aggression. Väst förtiger att den lagliga 
och internationellt erkända regeringen Assad i enlighet med FN-stadgan 
begärt hjälp från Ryssland och Iran till försvar mot denna aggression. Dessa 
styrkor är de enda utländska som, i enlighet med FN-stadgan, lagligen 
opererar i Syrien. USA, Qatar, Turkiet, Israel med flera  länder är, liksom 
de fundamentalistiska terrorgrupperna, olagligt inblandade. Vad hör vi om 
detta i Sverige?  Vi hör att al Assad bombar sitt eget folk med hjälp av 
Ryssland. Har vi hört sådant förr? Om Gadaffi i Libyen, om Milosevic i 
Serbien? Andra? Hur troligt är det? Döm själv!

Det bör sägas att varken Assad eller Putin är några helgon. Det ryska 
militära övervåldet hemmavid i det andra Tjetjenienkriget är tydligt nog. 
Och Syriens folk har all rätt att kräva demokratisk frihet. Men bilden som 
ges av den svenska militarismens egenintresse är en demonisering vars 
förvrängning av sammanhang och innebörd förtjänar att belysas. Det ryska 
agerandet i Ukraina och Georgien ger inte skäl att med detta som stöd tala 
om växande ryskt hot kring Östersjön och kasta bort ytterligare tjogtals 
miljarder kronor på militär upprustning.
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KRIG MOT DEN EGNA BEFOLKNINGEN?
Nog tycks det egendomligt att i de fall som åberopas av Nato avvisar vi 

påståendet om krig mot den egna befolkningen, och i de fall där Ryssland 
ingripit framhåller vi att där var det verkligen fråga om krig mot den egna 
befolkningen. Detta har samband dels med Sovjets sammanbrott, som 
skedde anmärkningsvärt fredligt i förhållande till händelsens omfattning, 
dels med Natos expansion, som bröt upprepade löften att inte närma sig 
Rysslands gränser via de tidigare s k Öststaterna och kröntes av kriget mot 
Serbien 1999. Detta år antog Nato en stadgeändring som framgent tillåter 
Natostyrkor att ingripa militärt över hela jorden. Tidigare var Nato en pakt 
till försvar mot främmande makts anfall mot Natomedlemmar.

 

NATOS FÖRDRAGSTEXT, paragraf 1:

 Parterna åtar sig, i enlighet med FN-stadgan att lösa varje  
internationell oenighet som de kan bli inblandade i med fredliga 

medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och  rättvisa 
inte råkar i fara, och att i sina internationella relationer avstå från 
hot eller användning av våld som på något sätt är  oförenligt med 

Förenta Nationernas syften.  (vår fetstil)

Den som läser förordet och första paragrafen i Natos stadga kan inte undgå 
att förvånas över Natos agerande idag. Däri ingår att försvara varje 
händelseförlopp som är i linje med det egna expansiva intresset. Därav 
följer propagandaversioner av händelseförlopp och militärt stöd till länder 
som vill ansluta sig till alliansen. Detta fortsätter västs maktambitioner 
alltsedan kolonialtiden.

Som vi antytt ovan innebar Sovjets upplösning att de nya stater, som 
uppstod eller återgick till ordningen före Sovjettiden, kom att ha en rätt 
stor minoritet av rysk härkomst och med ryska som språk och lokala 
företrädare. De nya staterna hade förståeligt nog en viss misstro mot 
den ryska minoriteten och särbehandlade den överallt, från Baltikum till 
Sydösteuropa och möjligen i Centralasien. Detta skapade mer eller mindre 
kraftiga konflikter. Ryssland har gjort sig till försvarare av dessa minoriteter 
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i sitt närområde. Därav ingripandet mot krigshandlingar och övergrepp. 
Ingripandet riskerar att utvecklas till eller tolkas som ett expansionistiskt 
agressivt anfall. Och svensk och västlig militär och underrättelsetjänst 
har valt att beskriva utvecklingen i sitt eget intresse och i linje med Natos 
expansion till Georgien med baser vid Rysslands gränser.

Vi förväntar oss inte att bli trodda av dem som tjänar på den vilseledande 
bilden.

Referenser för våra uppgifter här finns efter texten på sidan 28.

Låt oss inte gräva ner oss mer än nödvändigt i dessa hotfulla sammanhang, 
utan se vad som ännu idag kan göras för att hindra den skisserade katastrofen.

ALTERNATIV TILL VÄRDLANDSAVTALET OCH 
FÖRSVARSPOLITIKEN.

Medan de stigande militärutgifterna fortsätter att förstöra natur 
och klimat och urholka satsningar på samhällsservice i olika former, når 
sanningen om militarismen fram till medborgarna endast i små rännilar. 
Alternativen begränsas till fredsrörelsens kortfattade debattartiklar, 
arrangemang och demonstrationer. De rapporteras sällan och då på 
ett nedlåtande och förringande sätt. Till och med institutioner med 
vetenskapliga anspråk förfaller till att misstänkliggöra kämpande ideella 
organisationer. Ett svenskt exempel är det privata Utrikespolitiska Institutet 
vars Rysslandsforskare har anknytning till Uppsala Universitet. Där sägs 
bland annat att fredsrörelsen är ”bärare av ryskt narrativ”. Så kan en till synes 
objektiv källa misstänkliggöra rörelsens avsikter. Och svenska ministrar 
talar om att rörelsen sprider osäkerhet och misstro mot säkerhetspolitiken. 
Vi kan därför inte räkna med någon nära förestående omsvängning. Men  
de tydliga och tilltagande klimatförändringarna kan komma att skapa 
debatt om statens resursanvändning och priset för internationellt militärt 
samarbete ”tillsammans med andra” likasinnade stater.

Vi har dock möjlighet att utarbeta sakliga förslag till omdisponering av 
militärutgifterna för andra syften än att förgöra utpekade fiender och 
utarma levnadsvillkoren i vårt eget land. Ovan skisserade sårbarhet kan 
vara en bakgrund och inkörsport till våra förslag. 



17

I vår förra skrift med titeln ”Krisen pågår - Vad gör vi?” (del I) skrev vi 
detaljerat om hur samarbete och ömsesidigt förtroende kan skapas i 
förhållande till Ryssland och att flera institutioner och grupper av människor 
redan arbetar för detta. Här vill vi presentera andra förslag som idag ter sig 
utopiska men i morgon kan bli realistiska och tillämpbara.

Det uppenbara första alternativet, som är lätt att förverkliga, är det som 
Palmeutredningen i början av 1980-talet föreslog: Gemensam säkerhet, ett 
ömsesidigt erkännande av alla staters rätt till säkerhet, inte bara Sveriges 
eller Natos utan även Rysslands, Syriens, Irans… Det skulle innebära 
militär öppenhet, utbyte av information och nedtrappning av provocerande 
militärmanövrar och propagandautspel. Detta skulle inte kosta något utan 
spara mängder av miljöförstörande resurser och skapa lite förtroende mellan 
öst och väst. Endast vapenmånglarna skulle behöva avstå från sina profiter 
och våra pensionsfonder skulle få placera våra pengar i mer respektabla 
verksamheter. Idag ter det sig dock fjärran.

Ännu ett till synes lätt förverkligat alternativ är att Europa upphör med 
sin inställsamma följsamhet mot USAs krav på sanktioner mot Ryssland, 
Syrien, Iran och Nordkorea. Därmed skulle den rustningsdrivande 
krigshetsen minska. Den europeiska bilindustrin säljer förstås många bilar 
i USA, men motstånd och motargument skulle kunna vinna framsteg i 
lillebrorsrelationerna. Varför inte pröva med handling och handel med de 
av USA ensidigt förbjudna staterna? Vi är optimistiska. EU har ännu lite 
substans, till skillnad mot svenska politikens geléhallon.

Andra, civila, alternativ återkommer vi till avslutningsvis.

EU och Sverige sittande fågel i världspolitiken
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VÄLUTBILDAD MILITÄR PERSONAL  
MED PARTNERS

Dagens militära vapenarsenaler är högteknologiska och kräver avancerad 
kunskap och träning av sina handhavare. Ingen kan betvivla kompetensen 
hos de permanent anställda, de må vara tekniker eller befäl eller soldater 
i olika befattningar. För det begränsade antal värnpliktiga som numera 
utbildas ställs sannolikt också höga krav på skicklighet. Tillsammans utgör 
dessa en avsevärd resurs.

Det finns stora möjligheter att vidareutveckla dessa personal-, kunskaps- 
och materielresurser för samhällets viktigaste behov. Till dem hör inte 
internationell och nationell våldsutövning till men för hela befolkningen, 
som visats inledningsvis. Kostnader krävs för omorientering, men dessa kan 
inte jämföras med de enorma kostnader som idag krävs för anskaffning av 
nya ubåtar, stridsflygplan, kommunikationsutrustning, spaningsutrustning, 
materiel för underrättelseinsatser, manövrar och så vidare.

Det som krävs är att avveckla den rena krigsmaterielen genom 
återvinning av metaller och elektronik, demontering och återvinning 
av ammunitionskomponenter, vilket allt kan anförtros de militära 
leverantörerna som ett led i deras omorientering från militär till civil 
produktion. Denna process kartlades redan på 1970- och 80-talen, bl a 
genom Inga Thorssons utredning om omställning från militär till civil 
produktion och vissa fredsforskares analyser av omställningsprocessen. 
Detta arbete kan omedelbart återupptas. Konkreta förslag inom det tekniska 
området gjordes vid samma tid av ett arbetarinitiativ vid Lucasfabriken i 
England, bland annat på hybridmotor- och järnvägstransportområdet. De 
blev inte bönhörda. Idag är läget ett annat.

Det militära systemet har stora tillgångar av lokaler, fordon, helikoptrar 
och flytetyg som kan användas i konkreta miljöåtgärder i samarbete med 
akademiska obemedlade experter. De sistnämndas kompetens och kraft 
vid förfaranden i landskapsterrängen är säkerligen inte jämförbar med 
dem hos tränade militära aktörer. Akademikernas styrka är forsknings- och 
faktainriktningen. Även i stadsterräng har troligen de militärt tränade vissa 
fördelar framför de enbart akademiskt tränade.
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Låt oss bara peka på de miljöåtgärder som krävs längs våra kuster och i 
haven öster, söder och väster om Sverige. För framtidens värnpliktiga blir 
rensning av stränder och hav från drivande skräp en grundutbildning. 
Till detta kommer omdaning av havsbottnar, återskapande av rev för 
fisk och skaldjur, kontroll av vattenkvalitet för utformning av förslag till 
internationella vattenvårdsåtgärder, kontroll av bestämmelser för fisket, 
i synnerhet för kartläggning av det storskaliga trålfiskets bottenpåverkan 
och utfiskning via bifångster. Det är sannolikt att ett sådant närmare 
studium leder till det storskaliga fiskets avveckling eller åtminstone stora 
begränsningar, vilka i sin tur behöver övervakas. Utanför Bohuskusten 
ligger slutligen ett antal fartygsvrak med giftigt innehåll som sakta frigörs i 
havet. När ska dessa åtgärdas?

Behöver vi ens nämna Östersjöns behov?

Även mikroplasternas dödliga effekter i havet behöver omedelbart åtgärdas. 
Men endast framtida metoder kan ge oss den effektiva lösning som krävs. 
Även här behövs vältränade och  kompetenta aktörer på havsbottnar, i hav 
och på land.

De möjligheter att bygga jätteanläggningar för vindkraft på grunda 
områden i havet, vilka idag hindras av krav från militärens verksamheter, 

Skonsamt kustnära fiske trängs bort av storskalig-
hetens miljöförstörande jättetrålare
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kommer i en nära framtid att möjliggöras. Likaså kommer de militära 
skjutfälten i Göteborgs skärgård att behöva saneras från giftiga produkter 
ur ammunition, särskilt koppar och bly, som i åratal avsiktligt hamnat i 
havet runt öarna. Samma sak gäller skjutövningarna över Vättern, som är 
vattentäkt för flera hundra tusen hushåll och utgör viktiga fiskevatten. 

I den norra tredjedelen av Sverige sprids årligen grov ammunition i insjöar 
och i  renbetesmarker och habitat för vilda djur av alla slag. Även här finns 
årtionden av arbete att utföra, med stora krav på teknisk skicklighet.

Dessa städningsaktioner är emellertid endast bot för begångna synder. 
Samtidigt måste landskapet uppgraderas genom mark- och skogsvård, 
övervakning av skyddsvärda skogar och omorganisering av det 
naturförstörande skogsbruket. Det storskaliga jordbrukets monokulturer 
med kemiska metoder måste omorienteras samtidigt som igenväxande 
nedlagda småskaliga ödegårdar bör återbefolkas och odlas med 
ekologiska metoder, vilket vi skrev om i del I av ”Krisen pågår – Vad 
gör vi?” I det utvecklade arbetet med miljö och klimat kan de ideella 
miljöorganisationernas kompetenta aktivister göra stora insatser – om de 
får lov eller ej.

Hemvärnets sega gubbar drivs kanske av en romantisk känsla av beskydd 
och ansvar för kvinnor och barn, hembygden. Men den känslan kan säkert 
också dirigeras till omsorg om hembygdens natur och praktiska insatser för 
rehabilitering av det nedlagda lokala näringsliv som förr utgjorde basen i 
självförsörjningen. Även här kan insikten växa om bössornas meningslöshet 
till förmån för spadarnas meningsfullhet.

Alla de antydda uppgifterna kräver vidareutbildning av militär personal i 
kontinuerliga kurser och seminarier. Detta ska sedan förmedlas vidare till 
de värnpliktiga. Efter några år kan troligen vissa resultat skönjas. Särskilt 
viktigt ter det sig att den skisserade utvecklingen kommer att bli avsevärt 
billigare än den militära, där en enda stor manöver kan kosta en halv miljard 
kronor utöver den samtidigt orsakade miljöförstöringen.

På flera områden kan de mer militära färdigheterna komma till nytta, t 
ex inom säkerhetspolisen, med förstärkta insatsstyrkor, som förstärkning 
inom tullens kontrollsystem, som personal inom räddningstjänsten och 
förstärkning av sjöräddningen, för katastrofinsatser vid stora skogsbränder 
m m. Överallt kan meningsfull tillämpning av den militära träningen ske. 
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HUR LÅNGT ÄR TIDSPERSPEKTIVET?
Idag vaknar skolungdomen och de yngre vuxna upp till insikt om att 

deras framtid är hotad av allt svårare klimatförhållanden. Före 2025 är det 
troligt att politiker och företagare tvingats planera för de nya villkoren för 
konsumtion och produktion. Den förvirrande och förlamande lekstugan 
kring invandringen och integrationen kommer att tvingas inse fakta. 
Samhälls- och fredsforskaren Hans Abrahamsson ger forskningens bild av 
läget: Sverige hör till de mest effektiva länderna vad gäller att sätta nya 
svenskar i arbete. Invandringen är inte bara nödvändig för att bibehålla  
en arbetsför befolkning, den svarar redan också för att hela service- och 
vårdsektorn hålls igång hjälpligt, sedan svenskarna i gemen till stor del 
förlorat intresset för sådana oglamorösa jobb. 

Åter till frågan om klimatet. Det är här inte fråga om bara ökade 
miljöinsatser utan om förändrad och minskad resursanvändning i hela 
samhället. Redan i slutet av våren varje år har världens förnybara återväxande 
resurser förbrukats. Resten av året tär vi på jordens oersättliga resurser. Vår 
förbrukning motsvarar tillgångarna på flera jordklot, som förvisso inte finns. 
Vi skrev tidigare om den snabba förstöringen av jordbruksmark i världen. 
I Sverige bör vi insiktsfullt ta återupplivandet av småskaliga jordbruk med 
tillhörande ödehus på stort allvar. Och med militärens hjälp kan mycket 
åstadkommas. Det vill säga den före detta militären och årskullarna av 
värnpliktiga, som fredligt lär sig värna livet.
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Redan har storföretagen utanför olje- och kemibranscherna insett att ny 
teknik snabbt måste utvecklas. Detta är ren självbevarelsedrift. Den som är 
först med det nya kommer att tjäna mest. De största koldioxidutsläpparna 
i Sverige är stålindustrin och cementindustrin, och de arbetar på alternativ 
till kol och olja, medan raffinaderierna och kemi- och plastindustrin 
ännu suktar efter fortsatta vinster från fortsatta utsläpp. De startar ny 
oljeutvinning under ishavet som ett led i kapplöpningen om alla dess 
resurser. Det som behövs är politiska pådrivande beslut.

När vi lyssnar och ser på riksdagsdebatterna kan det vara svårt att se en 
vettig omsvängning framför sig. Men vi tror att raset kan komma snabbt 
inom de fem kommande åren. Om uppfattningen av verkligheten och den 
därav följande trögheten till förändring skriver Hans Abrahamsson  mycket 
i sin rapport. Några korta citat:

”Komplexa samhällsfrågor kan vidare utgöras av vad vi kan kalla för 
unknown knowns, det vill säga saker och ting som vi egentligen vet men 
som vi av olika skäl undviker att tänka på. Eller med andra ord: vad vi 
inte tycker om att veta, utan förtränger och inte låtsas om.”

”Vår tids samhällsomdaning, med sin ökade heterogenitet, förändrade 
maktordningar och förstärkta värdekonflikter, har aktualiserat frågan 
om komplexa samhällsfrågor inte minst när det gäller de villkor som ställs 
på social sammanhållning och social hållbarhet. Med hållbar utveckling 
förstås i regel att dagens generation inte skall leva på bekostnad av 
morgondagens. (Brundtland 1987)”

Den pågående klimatförändringens tidsperspektiv berättar FNs klimatpanel 
mycket om. Men redan pågående förändringar i världen och i Sverige bör 
räcka för att genast ta debatten på allvar. Kan vi riskera att våra tvivel 
kommer på skam när det redan är för sent att undvika att utvecklingen 
medför självgående förändringar t ex då tundrorna tinar och metangaser 
frigörs?

DET ORGANISERADE MOTSTÅNDET MOT 
FÖRÄNDRING

Militären, högerkrafterna och regerande s-ministrar talar om hotet 
från utplanterade falska nyheter, som antas komma från organiserade ryska  
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propagandakällor. Att vår hotbild är enkelriktad och har västligt ursprung 
faller inte dessa tänkare in. De är matade med underrättelsetjänsternas 
alarmistiska tolkningar av varje uppsnappat ryskt meddelande som lagts till 
det förhandsbeställda svarta puzzlet. Det råder en fixering vid anade men 
obestyrkta hot. Dessa förändringsmotståndare känner ingen trygghet med 
EUs två miljoner man i vapen i Europa, medan Rysslands 800 000 man är 
spridda från Sankt Petersburg till Vladivostok. Inte heller lugnar  vetskapen 
att Rysslands befolkning på 146 miljoner illa matchar EUs 450  miljoner, 
för att inte tala om hela Natos…

Klimatskeptikerna, vare sig de är öppet kritiska eller kryptokritiker, vill 
givetvis inte se förändringar i den tillväxtdrivande ekonomiska politik som 
dominerat världen i över hundra år och fick sin nyliberala inhumana form 
med Milton Friedmann. Teserna om tillväxt till varje pris ges en fernissa av 
social medvetenhet genom anknytning till den gamla nedsippringsteorin, 
som säger att när det regnar på de rika skvätter det på de fattiga. Det skvättet 
har av verkligheten vederlagts i decennier och ofta tydligast i erfarenheterna 
av bistånd till tredje världen.

Sveriges få procent av överprivilegierade har också en kraftfull stödtrupp 
av karriärister i storföretagens ledningar. Och de som står mitt i den 
hypermoderna produktionsapparaten anser sig ofta veta var gränserna går och 
ser ingen bättre lösning än effektivisering och rationalisering och på sistone 
automatisering. Det sistnämnda fenomenet väcker frågan om de friställdas 
försörjning och leder till förslag om medborgarlön. Den lösningen ter sig 
säkert än mer hotfull för de privilegierade än aldrig så många skogsbränder, 
döende hav, stigande havsnivåer och massutrotning av faunan. Som vi tidigare 
påpekat tycks de privilegierade inte oroa sig ens för sin egen avkommas 
framtid. Inte heller oroas de av att svenskt militärt försvar i ett krig innebär 
självmord för landet. De ser kanske okritiskt gerillakrigens framsteg mot en  
militärt överlägsen fiende i tekniskt outvecklade och mindre sårbara länder.

De senaste åren har den militära forskningen utvecklat ett åtgärdspaket 
mot vad som kallas ”gråzonen”, där man fantiserar om främmande 
skrämselmetoder via propagandalögner,  sabotage, hotfulla strömavbrott 
etc. Det kan inte uteslutas att en del sådana tillbud utgör  hemlig svensk 
övningsverksamhet i valda kommuner. Hur som helst kan resultatet bli 
uppskrämd svensk foglighet inför upprustningskraven. Uppmärksamhet 
krävs.
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Fredsforskningens pionjär, professor Johan Galtung, har beskrivit 
och namngivit ett grundläggande drag i allas vår gemensamma delvis 
undermedvetna uppfattning om världen och vår plats i den, det vill 
säga ”djupkulturen” eller den ”sociala kosmologin”(social cosmology). 
Generationers historiska minnen, traditioner och värderingar har ärvts 
ända från gammaltestamentlig, romersk och senare kulturepokers speciella 
särdrag. De fungerar som en klangbotten för våra spontana reaktioner på 
våra samtida frågeställningar, kriser och motsättningar. En sådan kan vara 
det självklara i att försvara sig eller lösa konflikter med vapen, en annan att 
betrakta främmande människor och kulturer som underlägsna, primitiva 
och farliga, en tredje att männen av naturen är överlägsna kvinnorna. 
En positiv svensk vana är att lita på våra utsedda ledare och tro på en 
övertygande berättelse framförd öga mot öga,  men bara så länge det finns 
en överensstämmelse med den underliggande omedvetna kartan.

Djupkulturen utgör ett avsevärt hinder mot förändring. Av jämställdhets-, 
freds- , miljö- och  klimatrörelserna krävs tålmodiga fakta och otvetydiga 
belägg framförda med en vänlig fasthet och tålmodig medkänsla. Vår 
förebild är den indiske befrielseledaren M. K. Gandhi, kallad ”Mahatma” 
– den stora själen. Hans respektfulla men uppriktiga samtal med den 
engelska kolonialmakten kunde lyda såhär: ”You will se the wisdom in 
quitting India”, eller, tillfrågad om sin syn på europeisk civilisation: ”Yes, it 
would be a good idea”. Vänlig humoristisk saklighet utan fjäsk.

DEN GODA VILJAN
Ytterst är tanken på militärt försvar grundad på främlingsrädsla, 

historiskt med visst berättigande. Men mänskligheten kallar sig själv homo 
sapiens (den visa vetande) och ser sig själv som ett släkte i utveckling i 
många led från javamänniskan, homo erectus, via neandertalarna till oss 
själva. Bakom den nutida utvecklingshämmande militarismen spökar 
djupkulturen med stöd av kapitalets penning- och makthunger. Men 
Sverige har en viss särställning, trots Sverigedemokraters försök att 
nedvärdera den humanitära framgång som forskningen dokumenterar. Det 
är ingen slump att Sverige har Europas högsta totala sysselsättningsgrad, 
74,9 procent mot övriga Europas 64,9 procent. Dessutom ligger Sveriges 
sysselsättning för utrikes födda över den genomsnittliga i Europa. Sverige 
bedriver ”en synnerligen framgångsrik integrationspolitik” (Abrahamsson 
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2019). Och utan invandrarna skulle vård och omsorg krackelera helt. Hur 
kan regeringspartierna ha så dålig information och halta fram i defensivens 
gråmelerade vardag?

Visst utgör maktens män och kvinnor ett problem. Men vid minsta 
eftertanke ser vi överallt exempel på det godas segrar. Frikyrkorörelsen 
och nykterhetsrörelsen befriade miljoner människor från kyrkans och 
arbetsgivarnas maktmissbruk. Suffragettrörelsen vann rösträtt för kvinnor, 
vilken första gången tillämpades i Sverige 1923. Arbetarrörelsen  med 
rösträtten, fackföreningarna och socialdemokratin byggde en välfärdsstat 
som var unik i sin samtid in på 1980-talet. Därefter har skickliga 
reaktionära krafter förvillat delar av rörelsen bland annat med hjälp av 90 
procent av pressen, tankesmedjan Timbro och Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle. Deras inflytande märks också dagligen i TV-nyheterna och 
deras expertkommentarer. Överflödet av lösdrivande faktakunskaper måste 
kopplas ihop till en folkbildning som ger historisk, kulturell och politisk 
överblick.

De goda krafterna utmärks av en beredskap att ge stöd till samhällets 
missgynnade och bygga institutioner för ändamålet. Om det krävs högre 
skatter för detta är de också beredda. Den reaktionära framstöten har idag 
urholkat den viljan så djupt att skattehöjning i kommunerna är tabu. När 
behoven ökar sänker en del kommuner skatten, t ex Orust kommun. Men 
där finns också Flyktingstödjarna till hjälp för nyblivna svenskar. Den 
grenen av Fredsrörelsen på Orust drivs av hängivna praktiska idealister. 
Resultaten inspirerar vidare.

I Europa fanns och finns flera alternativa samhällsexperiment, där 
arbets- och boendekollektiv utvecklar självförsörjning med mat och 
andra förnödenheter, delvis inspirerade av den gamla bondekultur som 
idag är nästan bortglömd. Redan på 1970-talet experimenterades bland 
annat i Dådran i Dalarna, Moder Jord i Skåne och Skogsnäskollektivet 
i Ångermanland. Sextio- och sjuttiotalets ”Gröna vågen” blev visserligen 
förlöjligad av framstegstroende materialister, men efterlämnade erfarenheter 
till de anonyma familjer som förverkligade sina drömmar genom att flytta 
ut från storstaden. Det Rudolf Steinerinspirerade livsstilsbygget i Järna 
är en mångårig stabil skapelse. Där har också bedrivits näringsforskning 
som visat att konstgödslad potatis har mer protein men av sämre kvalitet 
och näringsvärde. Den egna täppan med naturgödsel har länge varit de 
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konventionella odlarnas eget svar. Så länge vi orkade gav oss kolonilotten 
festmat på bordet. I Frankrike hette pionjärerna Larzac, flera ekologiska 
byar i samverkan med ömsesidig hjälp med efterföljare idag. Begreppet 
glesbygd ska få en positiv värdeladdning.

En källa till inspiration idag är urfolkskulturer på alla kontinenter. Urfolken 
lever eller eftersträvar att leva i harmoni med naturen sedan flera tusen år. 
De kan lära oss förnöjsamhet och överlevnadsvett som ekonomiska och 
ekologiska varelser. De odlar sin medvetenhet med återkommande kollektiva 
ritualer och andra kulturyttringar ägnade att återskapa naturidentiteten 
och stärka gemenskapen. För svenskar gäller andra oftast ytligare ritualer. 
Naturfolkens identitet och gemenskap behövs i den kamp de måste föra 
mot kapitalets och statens skövlande exploatörer och deras våldsmetoder. 
Exempel är samernas kamp mot gruvor i renbetesmarkerna. I Skåne dagas 
en kamp mot provborrning i åkerjorden efter jordartsmetaller. Kommande 
generationer skall inte ärva en schweizerost till landskap.

De goda krafterna finns kvar överallt, och mycket snart kommer ordet 
solidaritet att med nödvändighet återuppväckas till ett levande begrepp inom 
förändringsarbetet. Det begreppet kommer att återigen bli grundläggande, 
när omställning krävs från hejdlös resursförbrukning till en fördelning av 
nödvändigheter i enlighet med vad det icke-militära säkerhetstänkandet, 
den internationella rättvisan och klimat- och miljö kampen kräver. Här 
finns ju inte utrymme för tyckande. Det är annars dagens eskapistiska 
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lösen att säga: ”Du har rätt att tycka vad du vill. Andra tycker annat.” 
Men verkligheten tränger sig på, och då behövs de goda krafter som sätter 
människan och naturen högre än aktieutdelningar, nyliberal tillväxt, 
bekvämlighet och skattesänkningar. Värdlandsrollen kan få en fredlig 
karaktär som en väg till internationell samverkan och utbyte för utveckling 
av miljöns, klimatets och självförsörjningens försvarsdoktrin.

I historiens ljus kan vi tyckas naiva. Bara tanken på Julius Caesars 
erövringståg runt hela Medelhavet åren 49-45 före vår tideräkning kan 
stämma till eftertanke. Men idag lever vi i en unik historisk situation med 
framtidsperspektiv som saknades på Caesars tid.

Vi som skriver detta är ofta bittra över läget men ännu oftare säkra och 
optimistiska om den framtid vi själva inte kommer att uppleva. Vid 83 
år vet vi att vi tillhörde den mest gynnade generationen i historien och 
samtidigt hör till den generation som skapade dagens situation.

Själva såg vi dock vad som förestod redan på 1960-talet, hoppade av våra 
lärarjobb och arbetade bland bybor och sluminvånare i Indien och 
Bangladesh, skaffade de kunskaper vi behövde och turnerade som föreläsare 
i Sveriges skolor och ideella organisationer, gav ut tidskrifter och böcker, 
drev fair trade-café i tjugo år o s v. Resultatet kan tyckas magert, men något 

Fair-trade-caféets fest på bryggan
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avtryck har vi gjort, och vi hoppas på mer. Vi har dock inte Timbros 
resurser.

Vi hoppas att våra läsare ser vårt försök att vara konstruktiva. Vi kunde ha 
talat om nödvändigheten och nyttan av civil olydnad grundad på ickevåld, 
samhällskurage och djärvhet att sticka ut hakan med visioner. Men visst tar 
ni alla hand om detta ändå?

Stocken i februari 2020 

Erni & Ola Friholt
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            MOT MAKTENS SPRÅK

            På den svagare

            projicerar makten

            sin innersta fruktan,

            allt den själv inte äger

            och aldrig uppfyller.

            Bevisen konstrueras,

            samlas och formuleras.

            Och straffet utmäts

            rundhänt

            inför vasallernas

            böjda huvuden.

            Men vi ger oss inte.

            Vi spjärnar emot,

            gör oss omöjliga,

            gör det omöjliga möjligt.

            Sanning.

            Morgondag.

Dikten ingår i Ola Friholts diktsamling 

Mot maktens språk

Utgiven på Irene Publishing 2014


