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Dwight D. Eisenhower, USAs 34:e president 1953–61
”Varje vapen som tillverkas, varje krigsskepp som sjösätts, varje raket som avfyras,
utgör i slutändan en stöld från de som hungrar och inte får mat, de som fryser och inte får kläder. Vapenvärlden
spenderar inte bara pengar, den spenderar sina arbetares svett,
sina vetenskapsmäns uppfinningsrikedom och sina barns förhoppningar.”
tal i Washington, 16 april 1953
----------------------------Michail Gorbatjov, Sovjetunionens ledare 1985–1991, Nobels fredspristagare
”När pandemin är över måste världen förena sig. ...
Det övergripande målet måste vara mänsklig säkerhet: tillhandahålla mat, vatten och en ren miljö och ta hand
om människors hälsa. För att uppnå detta måste vi utveckla strategier, göra förberedelser, planera och skapa
reserver. Men alla ansträngningar kommer att misslyckas om regeringarna fortsätter
att slösa bort pengar genom att pådriva upprustningen.
Jag kommer aldrig att tröttna på att upprepa: Vi måste demilitarisera världsfrågorna, den internationella
politiken och det politiska tänkandet.
För att ta itu med detta på högsta internationella nivå uppmanar jag världsledarna att sammankalla FN:s
generalförsamling till en specialsession, som ska hållas så snart situationen har stabiliserats. Det bör handla om
inget mindre än att se över hela den globala agendan. Specifikt uppmanar jag dem att sänka militärutgifterna
med 10 till 15%. Detta är det minsta de bör göra nu, som ett första steg mot ett nytt medvetande, en ny
civilisation.”
Times Magazine, 15 april, 2020
----------------------------António Guterres, FN:s generalsekreterare
”Människan för krig mot naturen. Det är självmord.
Naturen slår alltid tillbaka, och det gör den med ökande kraft och raseri.”
The Guardian, 2 februari, 2020
----------------------------Peter Maurer - ordförande, Internationella Rödakorskommittén
«Att säkerställa respekten för internationell humanitär lag och principer utgör ett av de viktigaste nyckelområdena nödvändiga för att etablera ansvarskedjor.»
”Tillit till ledarskap försvinner då samhällen upplever
att deras problem inte beaktas på ett adekvat sätt,
varken på nationell nivå eller på den internationella arenan.”
World Economic Forum 13. - 14.11.2016
----------------------------Maria Zacharova – en av Rysslands mest kända diplomater
”Vi öppnade oss för väst – ni svarade med taggtråd.”
Hufvustadsbladet 16.6.2018
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1.

Till Finlands president, regering och riksdag
Finland bör inrätta ett Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling
Sedan 2008 har vi återigen upplevt ökad misstro och
splittring mellan stater men också inom samhällen.
Nya säkerhetshot har dykt upp. Ett nytt kallt krig växer
fram.
Eftersom vi också på många sätt är regionalt och
internationellt mer sammankopplade än tidigare, och
eftersom hoten är annorlunda och internationella klimatförändringar, massmigration, cyberhot, terrorism, extremism - kan ett enda land inte allena möta
alla dessa hot. Både regionalt och omfattande internationellt samarbete är en global ödesfråga.
Att omfatta välformulerade deklarationer utan att
det finns en prestigefylld institution som har kapacitet
att till fullo planera och genomföra omfattande konkreta åtgärder på olika nivåer - nationellt och internationellt - leder endast till ineffektiva ansträngningar
och tomma ord.
Ett välstrukturerat Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling - med ett vidsträckt kunskapsområde
i frågor om fred och hållbar utveckling, och som kan
delta i en prestigefylld dialog som når olika lokala,
nationella och internationella nivåer - är nödvändigt
för att säkerställa att varje stat uppfyller sina åtaganden
för fred och utveckling för alla.
Den nordiska välfärdsmodellen tjänstgjorde
länge som en modell för ett väl fungerande samhälle
beträffande ekonomi, välstånd, miljöskydd, jämställdhet och social jämlikhet, förtroende och strävan efter fred och dialog. På senare tid har modellen drabbats av svår stress. Genom att etablera ett
ministerium för Fred och Hållbar Utveckling utöver ministerierna för utrikesfrågor, försvar och miljö
kan Finland (liksom de övriga nordiska länderna)
återta sin banbrytande roll som ansvarsfull demokratibefrämjare och som förespråkare för hållbar
och jämlik utveckling samt fred och dialog.
Inrättandet av ett Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling skall dock inte “frigöra” andra minis-
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terier från att arbeta med freds- och utvecklingsfrågor inom sina egna ansvarsområden.
Fredskonceptet måste utvidgas till att omfatta inte bara
fred mellan folken utan också fred med naturen och på
dess villkor. Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen måste ändras så att den inbegriper miljöförstörelse (Ecocide) utöver de redan befintliga strafflagarna som kriminaliserar folkmord, krigsförbrytelser
och brott mot mänskligheten. En dylik förändring av
internationell lag skulle utgöra ett enkelt, effektivt och
rättsligt avskräckningsinstrument för att skapa eftertanke bland personer i beslutsfattande positioner.
Genom att stärka arbetet för fred och hållbar
utveckling på högsta möjliga politiska nivå - nationellt och internationellt - kan Finland sända en tydlig
signal till den övriga världen om att fred, öppen dialog, uppnåendet av Agenda 2030-målen och kriminaliseringen av storskalig förstörelse av miljön och levnadsförhållandena, kan och måste prioriteras.
Finland kunde ansluta sig till de länder i världen som
redan har inrättat fredsministerier; Costa Rica, Nepal,
Salomonöarna, Papua Nya Guinea. Vårt land kunde
således omfatta dokumentet ”Calling for Ministries
of Peace over the world”, som publicerades av FN
kontoret i Genève för Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII (APG23) på FN: s internationella
fredsdag 2018. I dokumentet konstateras bland annat:
“På basen av befintliga förklaringar om rätten till
fred, som nämnts i föregående kapitel, och särskilt artikel 3 i förklaringen 2016 om rätten till fred, som kräver”
adekvata och hållbara åtgärder för förklaringens uppfyllande”, uppmuntrar vi varje stat att ägna mer uppmärksamhet åt temat fred och vi föreslår att de inrättar
fredsministerium - en praktisk, ändamålsenlig och hållbar åtgärd - för att uppfylla rätten till fred och därmed
fullgöra denna skyldighet för vilken staterna bär ansvar.”

FN:s förklaring om rätten till fred (71/189 - Declaration on the Right to Peace) antogs vid FN:s generalförsamling 2016 med 131 röster av 193. Finland
såsom även Sverige och Danmark röstade nej. Norge
avstod från att rösta. Emellertid har varje stat, oavsett
om den har röstat för eller emot förklaringen moralisk och juridisk skyldighet att främja fred.
OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa) - Parisstadgan för ett nytt Europa antogs
vid ett stats- och regeringschefsmöte år 1990 i Paris.
Den fastställer bland annat att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är medfödda rättigheter för alla, de är omistliga och garanteras genom lag.
Det är regeringarnas främsta ansvar att skydda och
befrämja dessa rättigheter vilkas iakttagande och uppfyllande utgör grunden för frihet, rättvisa och fred. I
dokumentet konstateras ytterligare att Europa skall
vara en källa till fred, öppet för dialog och för samarbete med andra länder, bejaka ömsesidig påverkan
och medverka till att hitta gemensamma svar på framtidens utmaningar.
FN:s Agenda 2030 berör alla världens länder. Handlingsprogrammet omfattar 17 olika mål (SDGs –
Sustainable Development Goals) som gäller hållbar
utveckling. Syftet med handlingsplanen och målen är

att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön
samt att främja fred och rättvisa. Avsikten är att målen
skall uppnås före 2030.
Det är i första hand staterna som ansvarar för
genomförandet av Agenda 2030.
För att målen skall uppnås behövs även insatser
från den lokala förvaltningen, den privata sektorn,
civilsamhället och medborgarna.
Den Internationella Ecocide lag-kampanjen kräver
att storskalig systematisk miljöförstöring skall regleras av internationell lag. Ecocide lagstiftningen bör,
tillsammans med redan ikraftvarande internationell
lag; Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, utgöra en ram för mänsklig verksamhet respekterande naturlagarna.
Östaterna Maldiverna och Vanuatu siktar på
en ändring av den internationella straffrätten 2022.
Frankrikes president Emmanuel Macron har också
stött förslaget och initiativ har gjorts bland annat i
Sveriges, Belgien och Spaniens parlament. I januari
2021 uppmanade Europaparlamentet EU och dess
medlemsstater att främja erkännandet av miljöbrott
som internationellt brott i enlighet med Romstadgan
för Internationella brottmålsdomstolen.
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Förslag till uppgifter för Ministeriet för Fred och Hållbar Utveckling
• Säkerställa att de mål för hållbar utveckling i
Agenda 2030 (SDGs) som ännu inte har uppnåtts i
Finland uppnås så snart som möjligt.
• Främja debatt och framföra initiativ i internationella forum för att uppmuntra världens ledare att
omdirigera militära utgifter till uppfyllandet av målen
för Agenda 2030, såsom föreslagits av FN, till exempel i ”UNODA Occasional Papers - No. 33, October 2019 - United Nations Efforts to Reduce Military Expenditures: A Historical Overview.
I dokumentet framhävs hur Agenda 2030
erbjuder en gemensam plan för fred och välstånd
för alla människor och för planeten som helhet. Det
betonas också hur framgångsrik implementering av
nedrustning på många sätt skulle bidra till att uppnå
SDG målen och att det bästa sättet är att flytta prioriteringar från orimliga militära utgifter till tillväxt
med fokus på folket. En minskning av militära utgifter skulle frigöra mänskliga, ekonomiska och teknologiska resurser för att uppnå SDG målen.
• Avsevärt stärka det nordiska samarbetet för att
gemensamt utveckla strategier för länder med de
största svårigheterna att uppnå målen för Agenda
2030.
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plötslig katastrof. Samma styrkor bör även användas
för att i förebyggande syfte försvara oss mot gradvisa katastrofer.
Åtgärder bör inriktas på projekt som kräver stora
person- och utrustningsresurser. Dessa inkluderar omfattande nystartande av jord- och skogsbruk
samt stöd för migration av träd, växter och fauna
som hotas på grund av klimatförändringen. Projekten skulle bidra till att bekämpa den värsta katastrofen. De skulle också bidra till lokal ekosocial stabilitet
och sysselsättning ifall invånarna i regionen aktiverades i processen.
(Unite the Armies – Ge arméerna en ny positiv
uppgift: att rädda miljön, ett initiativ som två finska
professorer, U. B. Lindström och Eero Paloheimo,
framställde för Förenta Nationernas sekretariat 2014.)
• Arbeta aktivt för att säkerställa att FN: s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet respekteras och följs både nationellt och globalt.
Genom att anta resolutionen erkändes formellt kopplingen mellan jämställdhet, internationell fred och
säkerhet samt hållbar utveckling.
• Påskynda undertecknandet och ratificeringen av
FN-fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW)
i Finland.

• Främja fredliga och inkluderande samhällen enligt
SDG 16 för att främja hållbar utveckling, t.ex.
genom att bygga upp effektiva, ansvarsfulla och
transparenta institutioner på alla nivåer.

• Samarbeta med europeiska partier/grupper som
arbetar för att eliminera amerikanska kärnvapen
från Europa.

• Främja införlivandet av ekocidlagen i Romstadgan
för Internationella brottmålsdomstolen utöver den
redan befintliga internationella straffrätten.

• Främja kärnvapennedrustning i Frankrike och
Storbritannien i enlighet med icke-spridningsfördraget (NPT).

• Främja debatt och framföra initiativ i internationella forum för att uppmuntra världens ledare att
sätta fokus på att effektivare stoppa skadlig ekologisk/social förändring, utöver annat miljöskydd.
Det är allmänt accepterat att militären kan användas för att hjälpa till i områden som drabbats av en

• Främja inrättandet av en omfattande kärnvapenfri
zon i Europa, utgående från de nordiska länderna, i
enlighet med fredsbyggande initiativ gjorda av Finlands tidigare president Urho Kekkonen och Sveriges tidigare statsminister Olof Palme.

• Främja upprätthållande och förnyelser av alla
internationella avtal om fred och nedrustning och
utarbetande av nödvändiga nya avtal.
• Omvandla krigsindustrin och krigsfrämjande
institutioner till fredliga civila inrättningar i linje
med FN: s rekommendationer.
• Främja nedrustning av alla typer av vapen, aktivt
bekämpa spridning av massförstörelsevapen, effektivt kontrollera vapenhandel och vapenkontrollavtal och främja internationellt vapenexportkontrollsamarbete med nedrustning som mål.
• På bästa möjliga sätt offentligt stödja initiativ av
António Guterres-typ om globalt eldupphör för
att övervinna Covid-liknande eller andra typer av
globala pandemier.
• Avsevärt stärka Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE), som erbjuder staterna en
viktig plattform för dialog samt nödvändiga verktyg
för att gå från konfrontation till dialog och samarbete.
• Främja rekommendationerna från European
Leadership Network (ELN) vilka i december 2020
riktades till amerikanska, ryska och europeiska ledare
om att minska risken för militära konflikter (Recommendations of the Participants of the Expert Dialogue on NATO-Russia Military Risk Reduction in
Europe - December 2020).
145 dignitärer från 20 länder undertecknade
dessa rekommendationer och presenterade realistiska
lösningar på politiska och säkerhetsrelaterade utmaningar; dialog, utveckling av gemensamma regler,
förbättrad stabilitet, begränsning av konventionella
styrkor, inledande av förhandlingar om medel-distans missiler. Den enda undertecknaren från Finland är Juhani Kaskeala, pensionerad amiral. Han
var befälhavare för finska försvarsmakten 4 juni 2001
- 31 juli 2009.
• Omdefiniera begreppet säkerhet - som huvudsakligen definieras ur militär synvinkel - så att det också

täcker medborgarnas grundläggande behov och miljövården. Omfattande internationella traditionella
krig kommer sannolikt inte längre att äga rum. Krig
förs på distans med cyberteknologi och drönare.
Militära uppdrag måste omstruktureras för att i första hand underhålla och reparera infrastruktur, upprätthålla tillgång till läkemedel och mat, säkra sjukhusdrift och förhindra och åtgärda miljöproblem.
• Fredens perspektiv måste likställas med krigets
perspektiv. Vid sidan av militärtjänst bör en fredstjänst av samma storlek inrättas för att befästa insatserna för fred i hela samhället.
Fredstjänsten bör omfatta uppgifter som verkligen betjänar medborgarna, såsom deltagande i
sociala och hälsorelaterade uppgifter, miljöskydd,
fredsfrämjande projekt och uppgifter.
• Samordna internationellt fredsbyggande och
fredsbevarande projekt relaterade till FN-aktiviteter.
• Skapa förutsättningar för högkvalitativ utbildning av fredsbyggare avsedda för internationella
uppdrag. Åtgärder för att bygga och upprätthålla fred
är väsentliga inte bara efter ett konfliktutbrott utan
även i god tid för att förhindra konflikter och hantera deras upphov.
• Främja omvandlingen av EU:s kommissionärs-portfölj för internationella partnerskap till
en portfölj för en kommissionär för fred och hållbar utveckling.
På EU:s hemsida står det att EU, som en starkare
global aktör, effektivt kan svara på globala utmaningar, främja EU:s värderingar och bidra till fred
och välstånd i världen.
• Arbeta för att UNESCO: s förslag till ett handlingsprogram för en fredskultur, vilket antogs av FN: s
generalförsamling 1999 (UN Resolution A / RES /
53/243, Sept. 13, 1999) genomförs i civilsamhället och
att det garanteras en hög status i skolornas undervisningsprogram på alla nivåer. Att utnämna välutbildade ambassadörer för fred och hållbar utveckling,
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med särskilt fokus på skolor, skulle främja engagemang bland både elever och lärare.
Fredskultur definieras som en uppsättning värderingar, attityder och traditioner, seder och livsstilar
baserade på respekt för allt levande och som främjande av förståelse, tolerans och solidaritet mellan alla
civilisationer, folk, nationer och kulturer.

• Upprätthålla en öppen dialog med icke-statliga
organisationer (NGOs) om frågor som gäller fred
och hållbar utveckling och stödja organisationerna i
deras arbete.
• Stödja forskning beträffande hållbar utveckling,
freds- och konflikthantering och bidra till inrättandet av högkvalitativa institutioner för dessa ändamål.

David Beasley, chef för FN:s livsmedelsprogram WFP tal vid mottagandet av Nobels fredspris för WFP - Oslo, 10 December, 2020.
”På grund av så många krig, klimatförändringen, den utbredda användningen av hunger som ett politiskt och
militärt vapen och en global hälsopandemi som gör allt detta exponentiellt värre – marscherar 270 miljoner
människor mot svält.”
“Å andra sidan finns det en rikedom på 400 miljarder dollar i vår värld idag. Även på höjden av COVIDpandemin, på bara 90 dagar, skapades ytterligare 2,7 biljoner dollar rikedom.
Och vi behöver endast 5 miljarder dollar för att rädda 30 miljoner liv från hungersnöd. ”
“Då man vaknar i denna rika, moderna, teknologiskt avancerade värld är det svårt att föreställa sig att vi går
igenom en dylik hungersnöd. Men min tragiska plikt idag är att berätta för er:
Hungersnöden står på mänsklighetens tröskel. För miljoner och åter miljoner människor på jorden. ”
----------------------------UN News, 9 december 2020 – UN Refugee Agency (UNHCR) – rapport
”Antalet människor som av tvång har förflyttats runt om i världen har fördubblats under det senaste decenniet och
beräknas ha passerat 80 miljoner i medlet av 2020, eftersom få kunde återvända hem och allt fler blev rotlösa.”
“ ‘Vi överskrider nu ytterligare en dyster milstolpe som kommer att fortsätta växa om inte världens ledare stoppar krigen’, sade FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi i ett uttalandei överensstämmelse med FN:s generalsekreterares uppmaning till globalt eldupphör under den kollektiva kampen för att vända COVID-tidvattnet.”
----------------------------John F. Kennedy – USA:s 35:e president
Tal inför Förenta Nationerna, 25 september 1961
”Mänskligheten måste göra slut på krigen, annars gör krigen slut på mänskligheten.”

8

2
BAKGRUNDSMATERIAL OCH ARGUMENT FÖR UPPRÄTTANDE
AV ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING
2.1. HISTORISK BAKGRUND
Finland spelade för en inte alltför avlägsen tid sedan
en solid roll som fredsbyggare och som förespråkare
och främjare av öst-väst-dialog.
År 1963 föreslog den dåvarande presidenten,
Urho Kekkonen, en kärnvapenfri zon avsedd att täcka
Norge, Sverige, Danmark och Finland, ett förslag som
strandade på grund av Danmarks och Norges NATOmedlemskap. 1978 lade Kekkonen fram ett nytt förslag
eftersom också Färöarna, Island och Grönland visat
intresse för zonen. Även det förslaget misslyckades.
SALT-förhandlingar na mellan USA o ch
Sovjetunionen om vapenkontroll och nedrustning
av strategiska kärnvapen inleddes i Helsingfors i
november 1969.
Den första förhandlingsfasen av förhandlingarna
för den av Sovjetunionen föreslagna Konferensen
om säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), hölls i
Helsingfors 1973.
Slutakten som undertecknades i Helsingfors 1975
utgör fortfarande en av hörnstenarna i OSSE.
Dessutom har Finland agerat som brobyggare
mellan öst och väst på många andra sätt och har aktivt
deltagit i fredsbevarande.

2.2. FINLANDS REGERINGSPROGRAM
I regeringsprogrammet för statsminister Sanna
Marins regering 2019 anges bland annat i avsnitt
3.2 Finland – större än sin storlek i världen:

heterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet,
tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet.
•

Finland arbetar aktivt för att stärka FN:s ställning
och funktionsförmåga och för målen i Agenda 2030.

•

Utvecklingssamarbetet görs långsiktigt inom de
områden Finland prioriterar: kvinnors och flickors
ställning och rättigheter, demokrati och fungerande
samhällen, högklassig utbildning, stärkande av den
ekonomiska basen i utvecklingsländerna och arbetsplatser, bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, tryggad livsmedelsförsörjning, vatten,
förnybar energi och hållbar användning av naturresurser inbegripet beskogning. Tilläggsfinansieringen
i utvecklingssamarbetet riktas till dessa fokusområden.

I regeringsprogrammet konstateras ytterligare:
• Finland ska verka för en reform och stärkning av
FN-systemet. Finland stöder den av FN:s generalsekreterare initierade reformprocessen som gäller
förvaltningen, fred och säkerhet samt utvecklingssektorn. Säkerhetsrådets ställning som garant för
fred och säkerhet måste stärkas både genom att
bredda rådet och genom att förnya arbetssätten
med målet att vetorätten ska utnyttjas i mindre
utsträckning.
•

•

•

Klimatavtalet från Paris och Agenda 2030 som sätter målen för hållbar utveckling ger grunderna för
de närmaste årens internationella samarbete och
för Finlands agerande.
Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och
säkerhetspolitik är arbete för de mänskliga rättig-

Finland kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter för åren 2022–2024 och till en icke-permanent plats i säkerhetsrådet för åren 2029–2030.

Finlands kandidatur till de ovannämnda FN-organen utgör ett mycket viktigt steg mot ett större
ansvarstagande för mänsklighetens ödesfrågor fred och hållbar utveckling.
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Av den anledningen föreslår vi att det snarast inrättas ett Ministerium för Fred och Hållbar
Utveckling i Finland, med uppgiften att heltäckande fokusera på att främja global fred och hållbar, jämställd utveckling.

lien), även om dessa länder, såsom Finland, har
undertecknat icke-spridningsavtalet, NPT. Avtalet förbjuder överföring av kontroll av kärnvapen
till en stat som inte är en kärnvapenstat.
Finland har inte heller offentligt kritiserat Storbritannien och Frankrike för att inte
genomföra kärnvapennedrustning, trots att
Frankrike har anslutit sig till NPT-avtalet och
Storbritannien har ratificerat det.

2.3. FINLAND OCH VÄRLDSFREDEN SITUATIONEN I DAG
Under senare år har Nordeuropa och Arktis, liksom Östersjöregionen, blivit en geopolitiskt strategisk prioritering. Klyftan mellan öst och väst har
inte varit så här djup i detta område under efterkrigstiden.
De nordiska länderna deltar i alltmer omfattande
internationella NATO-övningar vilket ytterligare
förstärker de redan extremt oroande spänningarna
i vårt grannskap.
Under senare år har Finlands roll som fredsbyggare och pionjär inom nedrustning varit oroväckande obetydlig.
•

•

•

10

•

Det har inte heller förekommit någon bredare
allmän kritik av USA:s utträde ur INF-avtalet
som begränsar kort- och medeldistansmissiler.
För Europa är avtalet av avgörande betydelse.
Militärprofessor Jyri Raitasalo från Finlands
försvarsuniversitet uppskattar att USA:s utträde
ur INF-avtalet kan leda till en ny upprustningspiral i Europa.

•

Kritik och debatt behövs också om att de nio
kärnvapenstaterna spenderar 138 699 dollar
per minut på kärnvapen och om att Pentagon
utökar sitt kärnvapenprogram till att omfatta
”lågintensiva” kärnvapen lika kraftiga som
Hiroshima och Nagasaki-bomberna.
Dessutom har USA utplacerat några av sina
mest kraftfulla krigsvapen i Europa: Storbritannien har sex strategiska flygplan som kan bära
atombomber. Flygplanen har redan utfört flyguppdrag över Östersjön.

•

Finland har bidragit till att skapa en hotbild av
Ryssland i väst, vilket leder till krav på ytterligare militär upprustning och påskyndar den
pågående militariseringsprocessen. Detta utgör
ett extremt allvarligt hot mot världsfreden.

•

Den finska regeringens planer på att införskaffa
nya stridsflygplan för mer än 10 miljarder euro,
i en situation då statsbudgeten är under hårt
tryck på grund av Covid-19-pandemin, visar att
Finland deltar aktivt i militariseringen av världen. Idén om fred har försvunnit i finsk politik.

Finland har utvecklat ett allt närmare Nato-partnerskap genom olika starkt bindande avtal och
genom att delta i betydande militära övningar.
Vårt land är tätt integrerat i NATOs strukturer
och operationer.
NATO-skyldigheterna och -samarbetet kräver betydande ekonomiska bidrag.
Även EU medför nya militära skyldigheter,
både ekonomiskt och militärt.
Finland har inte undertecknat FN-fördraget
om förbud mot kärnvapen (TPNW) som antogs
2017 av 122 länder och som nu har undertecknats av 86 länder och ratificerats av 51 länder
(per 13.12.20), med Österrike, Irland och Malta
som de enda EU-länderna.
Den finska regeringen har inte kritiserat USA,
eller de länder som anges nedan, för de 50 atombomber (B61) som finns utplacerade i Europa
(Turkiet, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Ita-

och de centrala målen måste utgöra kärnan i administeringen: viktiga dokument och beslutsprocesser,
ledarskapsssystem och budgetberedning.

2.4. FINLAND OCH AGENDA 2030 –
SITUATIONEN IDAG
Finland har varit mycket framgångsrikt i den internationella jämförelsen beträffande genomförandet av
Agenda 2030-målen (SDGs) för hållbar utveckling.
Många av målen, särskilt de som gäller hälsa och sociala förhållanden, uppnåddes i Finland redan på 1960talet, och flera andra mål för 2030 kommer att uppnås av Finland.
De största utmaningarna är ohållbara produktions- och konsumtionsmönster, klimatförändringen
och förlusten av biologisk mångfald.
För att Finland skall uppnå alla mål för hållbar
utveckling krävs därför ytterligare ansträngningar.
•

I februari 2019 publicerade statsrådets kansli (regeringens analys-, utvärderings- och forskningsverksamhet) rapporten STIGEN2030 – En utredning
av Finlands politik för hållbar utveckling. Projektstyrgruppen bestod av experter från olika ministerier och områden och betydande internationella
partner var involverade. Utredningen presenterar
ett brett spektrum av möjligheter för hur nyckelaktörer och andra berörda parter och instanser kan
bidra till att uppnå målen för en hållbar utveckling.
I utredningen konstateras bl.a.:
Finlands situation beträffande hållbar utveckling
och centrala innehållsfrågor:
”I framtiden bör åtgärderna fokusera på de innehållsfrågor beträffande hållbar utveckling där det
för Finlands del fortfarande återstår speciella utmaningar eller möjligheter.
Prioriteringarna i regeringens Agenda 2030-rapport är bra och i linje med målen. De olika sätten att
analysera indikatorerna är förvirrande. En annan
utmaning är att inga nationella målsättningsnivåer
har fastställts för indikatorerna.”

Utrikespolitik:
”Styrningseffekten för hållbar utveckling måste
stärkas inom statsförvaltningen så att målet inte
hamnar bakom andra politiska mål. Uppmärksamhet måste också fästas vid att främja hållbar
utveckling i sin helhet inom utrikespolitiken (inkl.
mänskliga rättigheter och - Leave No One Behind
– principen).”

2.5. INTERNATIONELLT PERSPEKTIV ÖDESFRÅGOR OCH LÖSNINGAR
2.5.1. World Academy of Art & Science
(WAAS)
I maj 2020 organiserade WAAS, i samarbete med
UNESCO och Romklubben, en onlinekonferens med
titeln “GLOBALISTICS 2020: GLOBAL ISSUES
AND FUTURE OF HUMANKIND” för att behandla
frågor beträffande mänsklighetens framtid.
WAAS grundades 1960 av framstående intellektuella. WAAS-aktörer representerar olika kulturer,
nationaliteter, intellektuella discipliner och yrken. Det
grundläggande motivet utgör insikten att akademisk
kunskap inte kan avskiljas från det sociala ansvaret för
hur kunskapen används.
WAAS har tilldelats särskild rådgivande status i
FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och rådgivande status i UNESCO.
Den ovannämnda onlinekonferensen öppnades
med ett synnerligen allvarligt budskap om det aktuella tillståndet i världen av Garry Jacobs, president
och CEO för WAAS; styrelseordförande och CEO för
World University Consortium.
•

Policy åtgärder:
“Förändringskraften och följdriktigheten för hållbar utvecklingspolitik måste utökas. Modellen för
hållbar utveckling måste göras mera förändringsbar

Garry Jacobs konstaterade bland annat att världen
står inför aldrig tidigare skådade flerdimensionella
brådskande och avgörande utmaningar. Han betonade att Covid 19 har förlamat stora delar av världen och har haft en enorm ekonomisk inverkan,
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betydligt större än finanskrisen 2008. I vissa områden uppnår den till och med samma förödelse som
orsakades av den stora lågkonjunkturen 1930.
Han varnade för det kalla krigets återkomst
och en ny kärnvapenupprustning, för fördjupade
jämställdhetsklyftor och för det existentiella klimatförändringshotet.
•

Jacobs budskap till världen var att vi måste återställa och stärka multilaterala institutioner och
multilateral diplomati. Vi behöver ett nytt gemensamt paradigm - ett värdebaserat paradigm - som
omfattar hela mänskligheten och som lägger fokus
på alla människors säkerhet.

2.5.2. European Leadership Network (ELN)
European Leadership Network (ELN) är ett oberoende,
partiobundet, paneuropeiskt nätverk med nästan 300
tidigare, nuvarande och framtida europeiska ledare som verkar för att tillhandahålla praktiska och
genomförbara lösningar på politiska och säkerhetsrelaterade utmaningar.
ELN: s aktiva nätverk utgörs av politiska, militära,
företags- och diplomatiska ledare från hela kontinenten. Expertgruppens högkvalitativa forskning, dess
publikationer och evenemang och dess institutionella
partnerskap omfattande hela Europa, Nordamerika,
Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet, ger ELN
ett större säkerhetspolitiskt inflytade än ingen annan
icke-statlig organisation.

leddes av ELN-medlemmarna Sergey Rogov och Alexey
Gromyko om hur NATO och Ryssland kunde minska
risken för en oavsiktlig konflikt. Expertegruppen omfattade ett 30-tal personer inklusive pensionerade diplomater och militärofficerare från USA, Ryssland och
Europa. Den enda finska medlemmen i gruppen var
Juhani Kaskeala, pensionerad amiral, befälhavare för
finska försvarsmakten juni 2001 - juli 2009.
Även om gruppmedlemmarna var av olika åsikter
beträffande de grundläggande orsakerna till den
aktuella krisen, delade de en gemensam oro för att då
spänningarna ökar mellan Ryssland och Nato uppstår
en växande risk för en verklig militär konfrontation.
På basen av de förda diskussionerna publicerade
ELN i december 2020 rekommendationer som hade
undertecknats av 145 personer från 20 länder och
som riktades till ledare i USA, Ryssland och Europa
med en uppmaning att visa den politiska vilja som
krävs för att vidta ett antal brådskande åtgärder för
att minska risken för en militär konflikt.
De brådskande rekommendationerna berör följande
åtgärder:
•

•
•

Enligt ELN har säkerhetssituationen i Europa försämrats till sin lägsta nivå sedan slutet av det kalla
kriget. NATOs och Rysslands militärstyrkor rör
sig mycket närmare varandra än för bara några år
sedan, tidigare kommunikationslinjer mellan NATO
och Ryssland har brutits och det kontrollsystem för
kärnvapen och konventionella vapen som det tog
decennier att bygga upp håller snabbt på att upplösas, utan att ersättas av något annat.
Mot denna bakgrund anordnade ELN en vittomfattande serie detaljerade seniorexpertdiskussioner som
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•

•

•

Återupprätta en praktisk dialog mellan Ryssland
och NATO, inklusive direkta kontakter mellan
militära befälhavare och experter från Ryssland
och NATO- medlemsländerna.
Utveckla gemensamma regler för att minska risken
för oavsiktliga incidenter på land, hav och i luften.
Förbättra stabiliteten genom att öka transparensen,
undvika farliga militära aktiviteter och tillhandahålla välfungerande kommunikationskanaler för
undvika eskalation av incidenter som kan uppstå.
Ta i anspråk (och eventuellt komplettera) 1997
års samarbetsavtal mellan NATO och Ryssland
(NATO Russia Founding Act) för att kodifiera
återhållsamhet, öppenhet och förtroendeskapande
åtgärder.
Utreda möjliga begränsningar för NATOs och
Rysslands utplaceringar av konventionella styrkor
i Europa för att öka transparens och stabilitet.
Inrätta samråd mellan Ryssland och USA/Nato

•

beträffande mellandistans missiler och ballistiskt
missilförsvar för att förhindra en ny kärnmissilkapplöpning i Europa.
Upprätthålla Open Skies-fördraget.

2.5.3. Agenda 2030
De senaste uppgifterna i FN: s ”The Sustainable Development Goals” -rapporten från 2020 visar att framstegen förblev ojämna före COVID-19-pandemin och att
vi inte var på väg att uppfylla målen för 2030.
Pandemin har ytterligare bromsat, om inte nästan ruinerat, ansträngningarna för att uppnå Agenda
2030-målen från 2015 för att utrota fattigdom, hunger
och ojämlikhet och för att främja hälsa, välbefinnande,
miljöskydd och hållbar ekonomisk tillväxt.
Rapporten avslöjar bland annat att vaccinationsprogram för barn har stoppats i 70 länder och att skolstängningar har hållit 90% av världens skolbarn cirka 1,57 miljarder barn – borta från skolan. Minst

270 miljoner människor svälter och FN:s livsmedelprogram förbereder det största humanitära biståndet
i dess historia. Mer än 70 miljoner människor kommer att tvingas till extrem fattigdom i år vilket utplånar de senaste Agenda 2030-prestationerna. Detta utöver redan mer än 750 miljoner människor som lever
på mindre än 1,90 dollar per dag.
På grund av pandemin hotas liv och försörjning av
en oöverträffad hälso-, ekonomisk och social kris, vilket gör uppnåendet av målen ännu mer utmanande.
Behovet av förändringar för att förbättra deras uppnående är större än någonsin.
•

I september 2019 uppgick antalet migranter i
världen till 272 miljoner, en ökning på 51 miljoner sedan 2010 - och trenden är uppåtgående.
2019 stod Europa regionalt som värd för det
största antalet internationella migranter (82 miljoner).
En del migranter lämnar sina hemorter frivilligt i strävan efter arbete eller ekonomiska möj-
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beträffande arbetsplatserna. ... Såvida framstegstakten inte accelererar kommer det viktigaste löftet
i Agenda 2030 - att inte lämna någon på efterkälken - att förbli ett avlägset mål för 2030.”
Klimatkrisen har förvärrat fattigdomen och
ojämställdheten. Rapporten uppskattar att klyftan mellan världens rikaste och fattigaste 10 procent är 25 procent större än den skulle vara utan
global uppvärmning.
Enligt rapporten är det dock möjligt att stävja
både teknogisk förändring, migration, urbanisering och till och med klimatkrisen för att uppnå en
mera rättvis och hållbar värld, eller de kan lämnas
oåtgärdade och således ytterligare öka klyftorna.

ligheter eller för att de vill förenas med familjen
eller studera.
Andra är på flykt undan krig, konflikter, förföljelser, terrorism, kränkningar av de mänskliga
rättigheterna, klimatförändringen, naturkatastrofer eller andra miljöfaktorer.
De globalt tvångsförflyttades antal uppgick för
första gången i UNHCR:s nästan 70-åriga historia till nästan 80 miljoner människor 2020. Detta
inkluderade 45,7 miljoner internflyktingar, 29,6
miljoner flyktingar och andra tvångsförflyttade
utanför sitt land och 4,2 miljoner asyl sökande.
•

•
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Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) uppnådde värdet av
det internationella utvecklingsbiståndet 2019 en
ny topp på 152,8 miljarder dollar, en liten ökning
jämfört med 2018.
Men i april 2020 visade nya siffror från OECD
att det internationella biståndet är otillräckligt för
att bekämpa koronaviruskrisen.
Siffrorna kommenterades av Oxfams José
Maria Vera (International Interim Executive
Director) som konstaterade att:
”Nuvarande stödnivåer från rika länder är
beklagligt otillräckliga för att hjälpa utvecklingsländerna att möta coronaviruskrisen, vilket kan
tvinga 500 miljoner fler människor till fattigdom
och orsaka upp till 40 miljoner dödsfall. Vi kan
övervinna denna pandemi om vi agerar för alla
människor i alla länder. Regeringarna måste nu
radikalt och snabbt öka sitt stöd till en aldrig tidigare upplevd nivå.”
Enligt en FN-rapport som publicerades i december 2019 (World Social Report 2020 Inequality
in a Rapidly Changing World) har ojämlikheten
nått en aldrig tidigare skådad nivå - mer än 70%
av världens befolkning bor i länder med en växande välståndsklyfta. I förordet till rapporten säger
FN:s generalsekreterare António Guterres:
”Massdemonstrationer har brutit ut i både norr
och söder på grund av en kombination av ekonomiska problem, växande ojämlikhet och osäkerhet

•

Också Oxfam rapporterade i januari 2020 i rapporten ”Time to Care” att de 22 rikaste männen
i världen har mer förmögenhet än 325 miljoner
kvinnor i Afrika. Klimatkrisen innebär att uppskattningsvis 2,4 miljarder människor kommer
att drabbas av vattenbrist under de närmaste fem
åren. Kvinnor och flickor, som sedan tidigare har
en avsevärt svagare position än männen, måste gå
längre för att hitta vatten.
Oxfam konstaterar att kvinnor runt om i världen,
särskilt de som lever i fattigdom, gör mer än tre fjärdedelar av allt obetalt arbete vilket kroniskt underskattas och tas för givet av företag och regeringar.
“Att få den rikaste procenten att betala endast
0,5% skatt på sin förmögenhet - endast förmögenheten, inte inkomsten - skulle ge tillräckligt med
pengar för de kommande tio åren för att betala för
117 miljoner jobb inom utbildning, hälsovård och
äldreomsorg,” konstaterar Oxfam.

•

Enligt siffor från Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut SIPRI, uppgick världens
totala militärutgifter år 2019 till 1917 miljarder US
dollar. Det motsvarar en ökning på drygt tre procent från året innan – den största årliga utgiftsökningen sedan 2010.
Antalet krig har minskat under de senaste åren,
både inom och mellan länder, men de globala upprustningskostnaderna är astronomiska i förhål-

lande till det globala utvecklingsbiståndet, och de
belopp som kanaliseras till att hitta nya verktyg
och sätt att bygga fred utgör endast en tusendel
av världens militärkostnader.
År 2016 gjorde SIPRI en bedömning om en
omfördelning av världens totala militärutgifter år
2015 för att uppnå SDG-målen i Agenda 2030 (se
bilden nedan).

Genom att omfördela cirka hälften av de
pengar som används i världen för att döda,
lemlästa, förstöra omfattande landområden och
livsviktig infrastruktur, utnyttja naturresurser,
bidra till klimatförändrigen och miljöförstöringen,
kunde de 17 SDGs uppnås.
Att omfördela minst 10% av världens militära utgifter årligen för att uppnå SDGs vore en
bra start.
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•

I april 2020, i kölvattnet av corona-pandemin,
publicerade den amerikanska organisationen
Beyond Nuclear ett förslag för att omvandla värl-

•

De nio kärnvapenländerna spenderar 138 699
dollar per minut på kärnvapen.

dens årliga militärutgifter till utgifter för hälsooch sjukvård. Bilden nedan visar till vad pengarna
kunde användas:

•
•

•

Den internationella kampanjen ”Move the Nuclear Weapons Money” publicerade 2019 ett förslag om hur kärnvapenpengarna, mer än 1 biljon
dollar, från världens nio kärnvapenstater kunde
användas för att främja hållbar utveckling, hälsa
och social jämlikhet. Överst på listan finns följande poster:

•

280 miljarder dollar för att föda världens 780 miljoner undernärda i tio år
200 miljarder dollar för att bygga 2 - 100 miljoner
hus
100 miljarder dollar för att bygga 400 - 400 000
sjukhus eller kliniker
8 miljarder dollar för att plantera och odla 20 miljarder träd i Afrika
8 miljarder dollar för att utrota malaria på tio år,
vilket skulle rädda en halv miljon liv per år

•
•
•
•
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5 miljarder dollar för att bygga 1 miljon brunnar i
Afrika
bekämpning av klimatförändringen ingår också
i beräkningarna; miljarder för solpaneler, vindkraftsparker och elbilar

2.5.4. Världens militarisering
och krigsindustrin
•

”Global Peace Index 2020” (GPI) -rapporten
från Institute for Economics and Peace betygsätter 163 självständiga stater och territorier utgående från deras fredsnivå. Rapporten presenterar
den hittills mest omfattande datastyrda analysen
om fredstrender, deras ekonomiska värde och hur
man kan utveckla fredliga samhällen. GPI täcker
99,7 procent av världens befolkning.
Fredligheten (peacefulness) har minskat med 2,5 procent sedan 2008. Våldets
e k o n o m i s k a i nv e r k a n p å d e n g l o b a l a
ekonomin 2019 var 14,5 biljoner dollar i
köpkraftsparitet (PPP). Denna siffra motsvarar
10,6 procent av världens ekonomiska aktivitet
(bruttonationalprodukt) dvs. 1 909 dollar per
person.
Rapporten 2020 utvärderade även trenderna
för civil oro under det senaste decenniet och
kom fram till att det har skett en kraftig ökning
beträffande civila oroligheter sedan 2011.
Över 96 länder upplevde minst en våldsam
demonstration 2019. Från 2011 till 2019 ökade
antalet upplopp med 282 procent och strejker
med 821 per cent.
I Europa förekom det största antalet protester, upplopp och strejker under perioden, totalt
1600 händelser mellan 2011 och 2018. 65 % av de
civila oroligheterna i Europa var icke-våldsamma.
Enligt indexet har konflikter och kriser som
uppstått under det senaste decenniet börjat mattas av, men har ersatts av en våg av spänningar
och osäkerhet orsakade av spridningen av
COVID-19. Effekterna av pandemin, särskilt de
ekonomiska konsekvenserna, kommer sannolikt att allvarligt påverka samhällsfunktionerna.
Antalet naturkatastrofer har tredubblats
under de senaste fyra decennierna. År 2050
beräknas klimatförändringen ge upphov till upp
till 86 miljoner fler migranter i Afrika söder om
Sahara, 40 miljoner i Sydasien och 17 miljoner i
Latinamerika.

Det ekologiska hotregistret, The Ecological
Threat Register (ETR), indikerar att 27 procent
av länderna kommer att uppleva katastrofal vattenstress, och 22 procent katastrofal matstress,
innan 2050.
•

Enligt uppgifter publicerade av SIPRI i mars 2020
ökade den internationella exporten av huvudsakliga vapen under femårsperioden 2015–1919
med 5,5 procent jämfört med 2010–14. Enligt
nya uppgifter var de största vapenexportörerna
de senaste fem åren USA, Ryssland, Frankrike,
Tyskland och Kina. Vapenflödena till Mellanöstern har ökat och Saudiarabien är överlägset världens största importör.

•

De globala försvarsutgifterna ökade till 1 917
biljoner dollar 2019, en ökning med 3,6 procent från föregående år vilket representerade den
största utgiftsökningen på ett år sedan 2010. Detta
delges i SIPRIs årsrapport.
År 2019 stod USA fortfarande för världens
största försvarsutgifter. USA: s militära utgifter
ökade med 5,3 procent till totalt 732 miljarder
dollar 2019 och representerade 38 procent av de
globala militära utgifterna.
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USA följdes av Kina (261 miljarder dollar,
14% av världens totala värde), Indien (71,1 miljarder dollar, 3,7%), Ryssland (65,1 miljarder dollar, 3,4%) och Saudiarabien (61,9 miljarder dollar, 3,2 procent ).
De fem största länderna stod för 62 procent
av världens totala militärutgifter.
•
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Enligt SIPRI hade de nio kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina,
Indien, Pakistan, Israel och Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) - tillsammans uppskattningsvis 13 400 kärnvapen i början av 2020.
Detta betyder en minskning från de 13 865 kärnvapen som SIPRI uppskattade att dessa stater hade
i början av 2019. Cirka 3 720 av kärnvapnen är för
närvarande utplacerade med operativa styrkor och
nästan 1 800 av dessa hålls i ett tillstånd av hög
operationell beredskap.
Minskningen av det totala antalet kärnvapen i
världen 2019 berodde till stor del på att Ryssland

och USA - som tillsammans fortfarande har över
90 procent av de globala kärnvapnen - monterade
ned föråldrade (pensionerade) kärnvapnen.
De minskningar av amerikanska och ryska
strategiska kärnvapen som krävs enligt New
START 2010 avtalet, ett bilateralt fördrag mellan USA och Ryssland, slutfördes 2018, och år
2019 förblev styrkorna i båda länderna under de
gränser som anges i avtalet.
New START avtalet förnyades lyckligtvis
av USA och Ryssland i februari 2021. Förlängningen på fem år var av avgörande betydelse. När
detta nu är gjort bör länderna fortsätta förhandlingarna om ett uppföljningsavtal med ytterligare
begränsningar och förbättrad verifiering.
Shannon Kile, chef för SIPRI:s program
för kärnvapennedrustning, vapenkontroll och
icke-spridning varnade nyligen för att förlusten
av viktiga kommunikationskanaler, som har varit
avsedda att främja öppenhet och förhindra missuppfattningar mellan Ryssland och USA om deras

”Världen har förlorat en ovärderlig broms för
kärnvapenkrig”,
sade FN:s generalsekreterare Antonio
Guterres efter att avtalet formellt upphörde. Han
betonade att det ökar den risk som ballistiska missiler innebär och vädjade till alla nationer att försöka hitta en ny väg till nedrustning.
ICAN, mottagare av Nobels fredspris 2017,
poängterar att i och med kollapsen av INF-fördraget står det nu USA och Ryssland fritt att bygga
och stationera denna kategori av vapen, vilket
innebär en ny kärnvapenupprustning.
Utvecklandet av nya ”små” taktiska kärnvapen för begränsade attacker sänker avsevärt tröskeln för deras användning vilket skulle utlösa ett
ovinnbart kärnvapenkrig.
Forskare vid ” Princeton University’s

respektive kärnvapenstryrkor, kan leda till en ny
kärnvapenupprustning.
”I dessa tider med ständigt ökande geopolitiska
spänningar är avsaknaden av adekvata åtgärder
för att övervaka kärnvapen och förhindra spridning av kärnvapen och material en särskilt oroande utveckling”, säger Kile.
•

Både USA och Ryssland har gett kärnvapnen
nya eller utökade roller i sina militära planer
och doktriner. De skrotar avtal om kontroll och
nedrustning, samt indikerar numera att kärnvapen kan användas till mer än bara avskräckning.
Detta innebär en betydande vändning mot en
ny kärnvapenupprustning.
Båda länderna har omfattande och extremt
dyra program på gång för att ersätta och modernisera sina kärnvapen, missil- och flygplansleveranssystem och produktionsanläggningar för
kärnvapen.
USA förväntas spendera 1,2 biljoner dollar
under de kommande 30 åren för att upprätthålla
och modernisera sin befintliga arsenal.
Pentagon utökar sitt kärnvapenprogram till
att omfatta ”lågintensiva” kärnvapen lika kraftfulla som Hiroshima och Nagasaki-bomberna.

•

De övriga kärnvapenstaterna har betydligt mindre kärnvapenarsenaler men alla dessa stater
utvecklar eller använder nya vapensystem, eller
har meddelat att de har för avsikt att göra det.
Kina är mitt i en betydande modernisering av
sin kärnvapenarsenal.
Indien och Pakistan utökar långsamt storleken och mångfalden på sina kärnvapenstyrkor.
Nordkorea fortsätter att prioritera sitt militära nukleära program som en central del av den
nationella säkerhetsstrategin.

•

I augusti 2019 drog sig USA tillbaka från INF-avtalet med Ryssland.
Avtalet förbjöd landbaserade medeldistansmissiler med en räckvidd på 500 - 5000 kilometer vilket var avgörande i synnerhet för Europa.

Program on Science and Global Security”

utförde år 2019 en simulering som visar att det
som börjar som en begränsad attack snabbt kan
eskalera. På bara några timmar kan stora delar
av Europa, USA och Ryssland förvandlas till ett
radioaktivt inferno. 90 miljoner människor skulle
omgående dö eller skadas.
•

I september 2020 utfärdade 56 före detta presidenter, premiärministrar, utrikesministrar och
försvarsministrar från 20 Natoländer, och från
Japan och Sydkorea, ett öppet brev där de uppmanar världens ledare att ansluta sig till avtalet
om förbud mot kärnvapen (TPNW).
”Alla ansvariga ledare måste agera nu
för att säkerställla att fasorna från 1945 aldrig upprepas. Ifall vi inte agerar kommer vår
tur förr eller senare att ta slut. Fördraget om
kärnvapenförbud utgör grunden för en säkrare värld, fri från detta ultimata hot. Vi måste
omfatta det nu och arbeta för att få andra att
göra det. Det finns inget botemedel mot ett
kärnvapenkrig. Förebyggande är vårt enda
alternativ.”
Bland undertecknarna fanns tidigare statsministrar i Kanada, Japan, Italien och Polen; fd presidenter i Albanien, Polen och Slovenien; mer än
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två dussin tidigare utrikesministrar; och mer än
ett dussin tidigare försvarsministrar. Två undertecknare är tidigare NATO-generalsekreterare:
Javier Solana från Spanien och Willy Claes från
Belgien.
•

Den 24 oktober 2020 då 50 stater hade ratificerat
TPNW som således träder i kraft i januari 2021
konstaterade Francesco Rocca, ordförande för
Internationella Röda korsfederationen:
”Idag är en historisk dag: till och med för några
år sedan verkade drömmen om ett kärnvapenförbud som skulle erkännas av det internationella samfundet ofattbart. Detta är en
seger för alla medborgare i världen och det
visar vikten av multilateralism. Jag vill gratulera alla 50 stater som har ratificerat fördraget och uppmana alla andra världsledare
att agera med mod och sälla sig till den rätta
sidan av historien.”
”Den enkla sanningen är att det internationella samfundet aldrig ens kan hoppas på att
kunna åtgärda konsekvenserna av en kärnvapenkonfrontation. Ingen nation har beredskap
för att hantera en kärnvapenkonfrontation. Det
vi inte har beredskap för måste vi förhindra.”

•

ECOCIDE kan definieras som massskador och
förstörelse av ekosystem - skador på naturen som
är utbredda, allvarliga eller systematiska. Invånarnas möjlighet att åtnjuta sin livsmiljö på ett fredlligt och säkert sätt blir antingen omöjliggjord eller
kraftigt begränsad.

•

Ecocide blev ett seriöst begrepp redan 1972 då
Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme vid
FN:s miljökonferens i Stockholm tog upp behovet av en internationell lag beträffande storskalig miljöförstörelse.

•

I juli 2020 skickades ett brev, undertecknat av
tusentals aktivister och medborgare och hundratals kända forskare och konstnärer, till alla
EU-ledare och statschefer med uppmaningen att
förespråka ecocide som ett internationellt brott
vid Internationella brottmålsdomstolen.

•

Den internationella kampanjen för ecocide-lagstiftning kräver införandet av ecocide som ett femte
grymhetsbrott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Förhandlingar mellan ICC-länder är planerade till 2022.

•

För närvarande utarbetar en internationell grupp
advokater ett detaljerat lagförslag.

•

Även Frankrikes president Emmanuel Macron
har uttalat sitt stöd för lagen. Initiativ har också
gjorts i parlamenten i bland annat Sverige, Belgien och Spanien.

•

I januari 2021 röstade EU-parlamentet om ärendet och uppmanade EU och dess medlemsstater att främja erkännandet av miljömord som ett
internationellt brott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

•

Den 7 december 2020 mottog Finlands statsminister Sanna Marin en appell med titeln «Stöd
den internationella kriminaliseringen av miljöförstörelse».

Finland – och inget av de övriga nordiska länderna - har undertecknat och ratificerat avtalet.

2.5.5. Fredsbegreppet bör utvidgas
Begreppet fred måste utvidgas till att omfatta inte
bara fred mellan folken utan också fred med naturen och på dess villkor.
Världen upplever en ekologisk kris som hotar
hela planeten. Människor förstör systematiskt världens ekosystem och försämrar därmed dramatiskt
förhållandena för mänskligt liv på jorden.
Därför behövs det helt nya lagar. Genom antagandet av en internationell lag om miljöförstörelse,
dvs. en ecocide-lag som täcker storskalig systematisk förstörelse av miljön, skapas en ram för mänsklig verksamhet inom naturens lagar.
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Inflytelserika undertecknare uppmanade den
finska regeringen att uttrycka sitt stöd för den
internationella kriminaliseringen av miljöförstörelse (Ecocide). Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen måste ändras så att
den omfattar ecocide vid sidan av de straffrättsliga lagar som redan har trätt i kraft och som kriminaliserar folkmord, krigsförbrytelser, brott mot
mänskligheten och aggression. Lagändringen
skulle innebära en enkel och effektiv rättslig
avskräckande effekt för personer och institutioner i ansvarspositioner.
•

•

I ett videotal vid ett sidoevenemang till Internationella brottmålsdomstolens församling av medlemsstater den 11 december 2020 uttryckte Finlands utrikesminister Pekka Haavisto Finlands
intresse för utvecklingen av ecocide-lagen.

“Att stoppa ecocide genom internationell straffrätt är avgörande för våra kulturers och våra ekonomiers överlevnad och avgörande för att skydda
globala ekosystem med deras artrikedomar; en
mänsklighetens kollektiva livförsäkring.”
•

Varje medlemsstat kan föreslå en ändring av
Romstadgan. Ändringen måste sedan godkännas av minst 2/3 av medlemsstaterna.
Finland har undertecknat stadgan för Internationella brottmålsdomstolen 1998 och kunde
vara en av de första staterna som bedriver denna
viktiga fråga för vår planets framtid.

•

Genom att kriminalisera ecocide kan individer,
företag och stater hållas straffrättsligt ansvariga
för sådan destruktiv antropogen förstörelse och
skada på miljön som leder till oåterkallelig förändring i den naturliga omgivningen.

I januari 2021 uttryckte Tarja Halonen, före detta
president i Finland, sitt stöd för den internationella ecocide-kampanjen:
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2.6. UTMANINGARNAS TIDEVARV –
MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD
I september 2020 firade FN sitt 75-årsjubileum i skuggan av en oöverträffad global Covid-19-pandemi.
Frågan är, har vi blivit starkare och bättre rustade
för globalt samarbete för att klara av liknande eller
mycket allvarligare situationer i framtiden?
Har vi kapacitet att uppnå målen för Agenda 2030
som planerat, eller kommer misstro och isolering att
fortsätta växa?
Har vi kapacitet att avvisa institutionaliserad militarisering och krig för att gå från en krigskultur till en
fredskultur?
Vetenskapen har försett mänskligheten med verktyg för att skapa ett samhälle utan storskalig miljöförstöring, hunger och daglig rädsla för sjukdomar och
krig. Men vetenskapen har också gett mänskligheten
verktyg för att förstöra vår planet på några timmar.
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Runt om i världen har en extremt inflytelserik och
rik krigsinfrastruktur byggts upp. Försvarsministerierna använder generöst medborgarnas skattepengar
för att förbereda sig för krig och för att föra krig, krig
som orsakar brutalt lidande och förstörelse.
För att motverka detta och för att säkerställa medborgarnas verkliga säkerhet och överlevnad behövs ett
Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling för att
främja en infrastruktur för fred mellan folken och
respekt för naturens hållbarhet och för att säkerställa
hållbar och rättvis utveckling i hela världen.
De närmaste åren måste fokus riktas på en
ansvarsfull dialog för att främja en kultur av fred och
hållbar utveckling. På alla nivåer måste vi diskutera
våra prioriteringar som en mänsklig familj och hur vi
kan bygga en bättre framtid för alla innan det är för
sent. I denna diskussion kunde Finlands minister för
fred och hållbar utveckling spela en avgörande roll
som pionjär och utmanare.

3.
KÄLLOR (finska/engelska/svenska)
1. FÖRSLAG TILL ETT MINISTERIUM
FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING
I FINLAND
Dwight D. Eisenhower - Address to the American
Society of Newspaper Editors delivered 16 April
1953, Statler Hotel, Washington, D.C.
https://www.americanrhetoric.com/speeches/
dwighteisenhowercrossofiron.htm
Mikhail Gorbachev, Time Magazine April 15, 2020
- When the Pandemic Is Over, the World Must
Come Together
https://time.com/5820669/mikhail-gorbachev-coronavirus-human-security/
The Guardian – Humanity is waging war on nature,
says UN secretary general
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/02/humanity-is-waging-war-on-nature-says-un-secretary-general-antonio-guterres
Peter Maurer – World Economic Forum - Humanitarian crises are on the rise. By 2030, this is how
we’ll respond
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/
humanitarian-crisis-are-on-the-rise-by-2030this-is-how-well-respond/
Peter Maurer – Word Economic Forum - Top quotes
and stories from our meeting in Dubai
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/highlights-from-our-meeting-in-dubai/
Hufvudstadsbladet - Maria Zacharova: Vi öppnade
oss för väst och ni svarade med att omgärda oss
med taggtråd
https://www.hbl.fi/artikel/maria-zacharova-vioppnade-oss-for-vast-och-ni-svarade-med-attomgarda-oss-med-taggtrad/
Yhdistyneiden Kansakuntien PERUSKIRJA
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
UN – declaration on the right to peace
https://digitallibrary.un.org/record/855187
https://digitallibrary.un.org/record/858594?ln=en
ETYJ (OSCE) – Uuden Euroopan Peruskirja
http://www.maailmanmuutos.fi/smm/1/smm1laat1174.htm
OSCE – Charter of Paris for a new Europe 1990
https://www.osce.org/files/f/documents/0/6/39516.
pdf
European Leadership Network (ELN) - Recommendations of the Participants of the Expert Dialogue on
NATO-Russia Military Risk Reduction in Europe
– December 2020
https://www.europeanleadershipnetwork.org/
wp-content/uploads/2020/12/8-2a-Russia-NATO-Statement-Final-Draft.pdf
UNITED NATIONS - Attaining Sustainable Development Goals by 2030 Will Be Impossible at Current
Investment Rate, Deputy Secretary-General Tells
Global Compact CEO Event
https://www.un.org/press/en/2019/dsgsm1347.
doc.htm
UNITED NATIONS – The Sustainable Development
Goals Report 2020
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
WFP chief uses Nobel speech as call for action to avert
‘hunger pandemic’
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079742
WFP Chief urges world to use its wealth to prevent
famine in Nobel acceptance speech
https://www.wfp.org/news/wfp-chief-urges-worlduse-its-wealth-prevent-famine-nobel-acceptancespeech
UN News - More uprooted, fewer return, pushing forcibly displaced above 80 million
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079642
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UNHCR, Mid-Year-Trends 2020
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends-2020.html
Suomen perustuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Calling for Ministries of Peace all around the World
- International Day of Peace Geneva, 21 September 2018
https://www.ministerodellapace.org/wp-content/
uploads/2018/09/CallingforMinistriesofPeace.pdf
UN - UNODA Occasional Papers – No. 33, October
2019 - United Nations Efforts to Reduce Military
Expenditures: A Historical Overview
https://www.un.org/disarmament/publications/occasionalpapers/unoda-occasional-papers-no-33-october-2019/
Agenda 2030 – delmål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/
Resolution 1325
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/motion/fns-sakerhetsradsresolution-1325-om-kvinnor_H3022292
Konvention om kärnvapenförbud - The Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/
tpnw/
EU:n kotisivu EU&mina - MINKÄ ASIOIDEN PUOLESTA EU TOIMII?
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/fi/
WHATS_ON_THE_EUs_AGENDA.html
UN - DECLARATION ON A CULTURE OF PEACE
file:///C:/Users/ullaklotzer/Downloads/A_
RES_53_243-EN.pdf
Calling for Ministries of Peace all around the World
- International Day of Peace Geneva, 21 September 2018
https://www.ministerodellapace.org/wp-content/
uploads/2018/09/CallingforMinistriesofPeace.pdf
Global Alliance for Ministries and Infrastructures for
Peace (GAMIP)
http://www.gamip.org/
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Ministry for Peace Australia
https://mfpa.org.au/
John F.Kennedy - ADDRESS TO THE UNITED
NATIONS GENERAL ASSEMBLY
https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/address-to-the-united-nations-general-assembly
-------------------------------

2. BAKGRUNDSMATERIAL OCH ARGUMENT
FÖR UPPRÄTTANDE AV ETT MINISTERIUM
FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING
2.1 Historisk bakgrund
Nordic nuclear weapons free zones – Three
“Waves” of the Kekkonen Plan and Nordic
Security in the 1980s
https://journals.sagepub.com/doi/abs/
10.1177/096701068001100103?journalCode=sdia
SALT - Fifty Years Ago, the First Strategic Arms
Limitation Talks Began
https://www.armscontrol.org/blog/2019-11-17/
fifty-years-ago-first-strategic-arms-limitationtalks-began
ETYJ – Suomi kylmässä sodassa
http://www.kylmasota.fi/fi/index.
php/ajanjakso/liennytyksen-kausi-1969-1979/206-4-kylman-sodan-lientyminen-ja-uusi-kiristyminen-1969-1980/4-1-euroopan-tilanteen-vakiintuminen-ja-liennytyskehitys/4-1-4-liennytyskehitys-ja-euroopan-turvallisuus-ja-yhteistyokonferenssin-alku/41-4/833-etyk-neuvottelut-helsingissa-ja-genevessa
ETYJ - Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
- Suomen pysyvä Etyj-valtuuskunta, Suomen
suurlähetystö Wien
https://finlandabroad.fi/web/osce/lyhyesti-etyjista

Ilta-Sanomat - Suomi on taas maailman napa
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005756798.
html
Marins regeringsprogram (3.2 Finland större än
sin storlek i världen)
https://valtioneuvosto.fi/sv/marin/regeringen/
regeringsprogrammet/finland-storre-an-sinstorlek-i-varlden
Examples on international training and exercise
events in which Finland will participate or
which will be organised by Finland in 2018
https://www.defmin.fi/files/4105/Finland_participation_in_international_training_and_
exercises_2018.pdf
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons –
status report
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/
Yle uutiset - Sotilasasiantuntija: USA:n vetäytyminen ydinohjussopimuksesta voisi johtaa asevarustelukierteeseen – uhkana sopimukseton tila
https://yle.fi/uutiset/3-10467955
-------------------------------

2.4. Finland och Agenda 2030 –
situationen idag
UNITED NATIONS – The Sustainable Development
Goals Report 2020
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
SDG – Moment 2020
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
blog/2020/09/un-urges-bold-action-for-world-torecover-from-covid-19-and-build-a-better-futurefor-all/

Statistics Finland - UN meeting to consider speeding
up the implementation of Agenda 2030 for Sustainable Development
https://www.stat.fi/uutinen/un-meeting-to-consider-speeding-up-the-implementation-of-agenda-2030-for-sustainable-development
POLKU2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi – 15.2.2019 – SYKE (Suomen
Ympäristökeskus), HELSUS (Helsinki Institute
of Sustainable Science), Demos Helsinki
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Documents/POLKU2030%20
valiokuntaesitys%2015.2.pdf
-------------------------------

2.5. Internationellt perspektiv –
ödesfrågor och lösningar
World Academy of Science
http://www.worldacademy.org/content/overview
World Academy of Art and Science - GLOBALISTICS 2020: GLOBAL ISSUES AND FUTURE
OF HUMANKIND
http://www.worldacademy.org/conference-page/
global-issues-and_future_of_mankind
The Sustainable Development Goals report 2020
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
UNHCR – Forced displacement passes 80 million by
mid-2020 as COVID-19 tests refugee protection
globally
https://www.unhcr.org/news/
press/2020/12/5fcf94a04/forced-displacementpasses-80-million-mid-2020-covid-19-tests-refugee-protection.html
UN – Migration
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/
migration/
The New Humanitarian - In the news: International
aid reached record levels in 2019
https://www.thenewhumanitarian.org/
news/2020/04/17/international-aid-record-level-2019
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OXFAM - New OECD figures show international aid
woefully inadequate to fight the coronavirus crisis
https://www.oxfam.org/en/press-releases/
new-oecd-figures-show-international-aid-woefully-inadequate-fight-coronavirus-crisis
UN - World Social Report 2020 focusing on ‘Inequality in a Rapidly Changing World’
https://www.un.org/development/desa/
dspd/2019/12/wsr2020-summary/
Oxfam – Time to Care Report
https://www.oxfam.org/en/research/time-care
SIPRI - The opportunity cost of world military spending
https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/
opportunity-cost-world-military-spending
A Department of Actual Defense in a Time of Coronavirus, David Swanson, WorldBeyondWar.org
https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/S00030/
a-department-of-actual-defense-in-a-time-ofcoronavirus.htm
Beyond Nuclear International: How much is 1 trillion
dollar:
https://beyondnuclearinternational.
org/2019/09/08/how-much-is-a-trillion-dollars/
-------------------------------

2.5.4. Världens militarisering
och krigsindustrin
Global Peace Index 2020
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/
uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
Forbes - The State Of Global Peace In 2020
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/06/11/the-state-of-global-peace-in-2020infographic/
SIPRI – USA and France dramatically increase major
arms exports; Saudi Arabia is largest arms importer
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/
usa-and-france-dramatically-increase-major-arms-exports-saudi-arabia-largest-arms-importer-says
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DefenseNews - Global defense spending sees biggest
spike in a decade
https://www.defensenews.com/global/2020/04/27/global-defense-spending-sees-biggest-spike-in-a-decade/
SIPRI - Nuclear weapon modernization continues
but the outlook for arms control is bleak: New
SIPRI Yearbook out now
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/
nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleak-new-sipri-yearbook-out-now
ICAN – INF treaty collaps
https://www.icanw.org/the_inf_treaty_s_definitive_collapse_dawn_of_a_new_nuclear_arms_
race
Svenska Yle – INF avtalet
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/08/02/ryssland-och-usa-skrotade-formellt-karnvapenavtalet-inf-ny-kapprustning-befaras
The Guardian – US nuclear weapons: first low-yield
warheads roll off the production line
https://www.theguardian.com/world/2019/
jan/28/us-nuclear-weapons-first-low-yield-warheads-roll-off-the-production-line
Reuters - Special Report: In modernizing nuclear
arsenal, U.S. stokes new arms race
https://www.reuters.com/article/us-usa-nuclear-modernize-specialreport-idUSKBN1DL1AH
Ny Teknik - ”Taktiska” kärnvapen kan leda till 90
miljoner offer på bara några timmar
https://www.nyteknik.se/samhalle/taktiska-karnvapen-kan-leda-till-90-miljoner-offer-pa-baranagra-timmar-6971742
Independent - US-Russia nuclear war would kill 34
million people within hours and is increasingly
likely, Princeton study concludes
https://www.independent.co.uk/news/world/
americas/us-russia-nuclear-war-trump-putin-simulation-europe-nato-a9109116.html
Global Zero - New Princeton Video Myth-busts
“Limited” Nuclear War
https://www.globalzero.org/updates/new-princeton-video-myth-busts-limited-nuclear-war/

ICAN - 56 former leaders and ministers of US allies
urge states to join the nuclear weapon ban treaty
https://www.icanw.org/56_former_leaders
IFRC - Nuclear ban: “Today is an historic day. We
call on world leaders to act with courage and
join the right side of history”
https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/nuclearban-today-historic-day-call-world-leaders-actcourage-join-right-side-history/
-------------------------------

2.5.5. Fredsbegreppet bör utvidgas
Ecocide Law Finland
https://ecocidelawfinland.org/
Stop Ecocide homepage
https://www.stopecocide.earth/making-ecocidea-crime
Sveriges riksdag – Ecocide - Motion till riksdagen 2014/15:1653
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/
motion/ecocide_H2021653

EARTH.ORG - Why Ecocide Should be an International Crime – December 30th 2020
https://earth.org/ecocide-should-be-a-crime-in-international-law/
You must stop pretending that we can solve the climate- and ecological crisis without treating it
as a crisis - letter to all EU leaders and heads of
state on 16 July 2020
https://climateemergencyeu.org/
Vetoomus Sanna Marinille - Tue ympäristötuhon
kansainvälistä kriminalisointia
https://ecocidelawfinland.org/2020/12/10/
vetoomus-luovutettu-paaministeri-marinille-7-12-2020/
Stop ecocide - FORMER PRESIDENT OF FINLAND, TARJA HALONEN, EXPRESSES HER
SUPPORT FOR AN INTERNATIONAL CRIME
OF ECOCIDE
https://www.stopecocide.earth/press-releases-summary/former-president-of-finland-tarja-halonen-supports-an-international-crime-of-ecocide
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