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Dwight D. Eisenhower, USAs 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



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

Mänsklighetens överlevnad hotas av 
militärens vapen men även av männskans 
egna handlingar (ecocide)



NÅGRA TEMAN KVINNOR FÖR FRED VILL 
SAMARBETA KRING

• Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling

• OSSE toppkonferens i ESK-anda 2025

• EU freds- och hållbar utvecklings-kommissionär

• Ecocide lag-kampanjen

• grundandet av ett Nordiskt Fredsråd

• grundandet av ett Östersjö-Råd för Fred och Hållbar 
Utveckling

• påtryckning för att få våra regeringar att underteckna FN:s 
förbud mot atomvapen

• verksamhet mot upprustningen i rymden och mot 5G 
masterna som betjänar militärindustrin



Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling

På internationella Kvinnodagen mars 2021 lämnade Kvinnor för 
Fred in ett  förslag till Finlands regering och riksdag för 
grundandet av ett Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling.

Icke-spridningsavtalet, avtalet om förbud mot kärnvapen, 
Agenda 2030 mm. förpliktar oss att agera.

Dessa överlevnadsteman är utspridda bland olika ministerier. 
För att säkerställa att varje stat uppfyller sina åtaganden för fred
och utveckling för alla behövs:

En enskild prestigefylld institution med kapacitet att till fullo
planera och genomföra omfattande konkreta åtgärder på alla
nivåer - nationellt och internationellt.



Det flersidiga förslaget utgår bl.a. från fyra viktiga dokument:

1. ”Calling for Ministries of Peace over the world”.   
Dokumentet publicerades av FN kontoret i Genève 
för Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23) på 
FN:s internationella fredsdag 2018:

“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.”



2.  FN:s förklaring om rätten till fred (71/189 - Declaration on 

the Right to Peace) som antogs vid FN:s generalförsamling 

2016 med 131 röster av 193. 

Finland, 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 skydda medborgarnas liv. 

(Finlands grundlag 7 §: 

”Alla har rätt till liv och till personlig frihet, 

integritet och trygghet.”)



3.  OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa) - Parisstadgan för ett nytt Europa antogs vid ett 
stats- och regeringschefsmöte år 1990 i Paris och som 
fastställer 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 

- 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



- I Juni 2021 skickades ett brev - som stöd för president Sauli 

Niinistös förslag om en ny OSSE toppkonferens i ESK-anda 

- till alla regeringar i Östersjö- området, OSSE 

sekretariatet och Östersjödelegationerna, Vita huset
(I flera länder skickades det även till alla presidenter och riksdagsledamöter)

- brevet var undertecknat av över 140 organisationer från 

alla Östersjö-länder
(över 70 frånTyskland)

- I ett svar från Tysklands utrikesministerium efterlyses en

civilsamhällesdiskussion. I anledning av detta har vi

i Finland uppmanat utrikesminister Pekka Haavisto att

integrera medborgarorganisationerna redan nu i processen 

-



4.  FN:s Agenda 2030 som berör alla världens länder

17 olika mål (SDGs – Sustainable Development  Goals) för hållbar

utveckling

Målen skall uppnås 2030 och bl.a.:

- avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga
välfärden på ett hållbart sätt för miljön 

- främja fred och rättvisa

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.





EU freds- och hållbar utvecklingskommissionär

European Defence Agency (EDA), årliga försvarsdata-rapport 
2019:

• totala försvarsutgifter för alla 26 EDA medlemsstater 2019 
€186 miljarder, 5% ökning sedan 2018

• högsta nivån sedan EDA började samla data  2006

• ökning femte året i rad

• enligt EDAs rapport har nästan alla medlems-länder ökat
utgifterna 2019 – märkbar ökning för ny utrustning

• motsvarar 1.4 % av EDA medlemsstaternas BNP 

Märklig utveckling för en gemenskap som marknadsförs som ett 
Fredsprojekt!



EU-NATO

• 21 av 27 EU-medlemsländer är NATO medlemmar

• Bl.a. Stoltenberg har upprepade gånger repeterat att EU och 
NATO har gemensamma värderingar

• Kärnvapen utgör en central komponent i NATO:s 
avskräckningspolitik och försvar och USA har kärnvapen
stationerade i Europa. Både USA och Ryssland moderniserar
sina kärnvapenarsenaler 

• Finland och Sverige – tätt samarbete med NATO



4. Den Internationella Ecocide lag-kampanjen som kräver att 

storskalig miljöförstöring måste 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 (ett femte grymhetsbrott).

- Juni 2021: 200 ord för att skydda planeten:

En obunden expertpanel publicerade förslaget   till

ändring i Romstadgan





Redan 1972 stödde Olof Palme, vid FN-konferensen i 

Stockholm om mänsklig miljö, tanken på en dylig lagstiftning.

Nyligen har Ecocide-lagstiftningen fått stöd av bl.a. 

- Frankrikes president Emmanuel Macron. 

- Initiativ har gjorts i bl.a. Sveriges, Belgiens och Spaniens 

parlament och i EU-parlamentet

- I juli 2020 publicerades ett brev till alla EU-ledare,

undertecknat av tusentals aktivister och medborgare samt 

hundratals kända forskare och konstnärer

Berömda supporters bl.a.: påven Franciskus, Antonio Guterres, Greta Thunberg,

Paul McCartney, Vandana Shiva, Tarja Halonen, David Suzuki



FRED MELLAN FOLKEN OCH MED 
NATUREN

Den ekologiska skuldens dag, Overshoot Day, är den 
dag då mänskligheten gjort av med årets budget av de 

förnybara resurser som det tar jorden ett år att 
producera. I år inföll dagen den 29 juli, 24 dagar 

tidigare än 2020 





➢ hettan sänker arbetsförmågan och produktiviteten

➢ hurrikaner, cykloner, tyfoner, översvämningar drabbar miljoner
människor, förorsakar fattigdom, totalförstör samhällen

➢ maj 2021, Matti Kummu, professor i globala vatten- och 
livsmedelsfrågor vid Aalto-universitetet: snabb, okontrollerad 
ökning av klimatutsläpp kan vid slutet av seklet leda till att mer än 
1/3 av den nuvarande globala livsmedelsproduktionen upphör

➢ samtidigt väntas världens befolkning öka till 10 miljarder fram till 
2050 

➢ Världsbankens varning: klimatförändringen kan ge upphov till 100 
miljoner flera fattiga fram till 2030

➢ risken ökar för konflikter och krig eftersom klimatförändringen 
förvärrar de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena



• Dr. Peter Winsor, director of WWF’s Arctic Programme – IPCC 
report 2019 (United Nations Environment Programme)

“Smältning utan motstycke av Grönlands och Antarktis is och 
glaciärer bidrar nu mest till höjningen i den globala havsnivån, 

vilket kommer att påverka hundratals miljoner människor.”

• Oxfam – december 2019
(global movement of people, working together to end the
injustice of poverty)

”Klimatförändringen tvingar 20 miljoner människor på flykt
årligen, … människor i fattiga länder är mest utsatta.”

• Miljömagasinet 28.5.2021

Vid 2020 år slut hade 55 miljoner människor tvingats flytta
inom sina länder p.g.a. extrema väderfenomen



Det finns sex enorma öar av plast i oceanerna



Skräp, avloppsvatten, plast mm. förstör marint liv och 
strandens skönhet och gör människor allvarligt sjuka.



Vilda djur (och växter) försvinner i katastrofal takt



Olyckor i kärnkraftverk får katastrofala följder



Det dödliga arvet – från unrangruvdrift till radioaktivt avfall 
– alla skeden innebär utsläpp 



Finland (enda landet i världen) har lösningen – 500 m ned i 
berggrunden – grottan tas i bruk kring 2024



Några av farorna förorsakade av  atomindustrin



Atomvapenprovsprängningar 1945 - 1996



HUR BEKOSTA EN FREDLIG OCH
HÅLLBAR JÄMSTÄLLD UTVECKLING 

FÖR ALLA?



2016 SIPRI-bedömning: omfördelning av världens totala

militärutgifter år 2015 för att uppnå SDG-målen i Agenda 2030 



SIPRI (april 2021): “Världens militärutgifter ökar med nästan 
2000 miljarder dollar under 2020” 



2020:
De nio atomvapenstaterna: 72.6 miljarder USD
NATO: 49,3 miljarder





• Internationella kampanjen ”Move the Nuclear 
Weapons Money” publicerade 2019 en 
omfördelning av kärnvapenpengarna, mer än 1 
biljon dollar (nio kärnvapenstater) för att främja 
hållbar utveckling, hälsa och social jämlikhet. 
Överst på listan finns följande poster:

- 280 miljarder för föda åt 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/kliniker
- 8 miljarder dollar för att plantera/odla 20 miljarder träd i Afrika
- 8 miljarder dollar för att utrota malaria på tio år (1/2 miljon liv/år)
- 5 miljarder dollar för att bygga 1 miljon brunnar i Afrika
- bekämpa klimatförändringen - miljarder för sol/vindkraft, elbilar





NORDISKT FREDSRÅD

• Idé som presenterats av organisationen 
Fredsministerium i Danmark.

Befrämja samarbete mellan Nordiska Rådet och 
det Nordiska Fredsrådet

• Norges Fredsråd: Samarbetsorgan och 
paraplyorganisation för 18 organisationer. Vill stärka 
samarbete och synliggöra fredspolitiska ståndpunkter. 

• Sveriges Fredsråd: Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd 
verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda 
aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för 
att förebygga väpnade konflikter.





NATOs utvidgning fram till den ryska gränsen 
– trots löften om motsatsen





Cold Response övningar i Nord-Norge nästan årligen sedan 2006 
2020: 16,000 soldater från 10 länder – 2022: planerat 40,000 soldater



BALTIC COUNCIL FOR PEACE 

AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

• Förslag som Oleg Oleg Bodrov från St.Petersburg har gjort 
bl.a. vid ett personligt sammanträffande med Finlands 
utrikesminister Pekka Haavisto

• Skulle omfatta alla Östersjö-stater 

• Projekt inriktade på Östersjö-området





Det arktiska området – en ny spänningszon





5G – styra hypersoniska missiler och andra obemannade fordon, 
förbättra underrättelseverksamhet, övervakning, spaning, 

kommandostyrning, logistik
– medborgarna stöder omedvetet krigsindustrin 



KRIG I RYMDEN      - The Sun – 14.12.2018  

STAR WARS - The terrifying space weapons of the future – explosive ‘rods 
from God’ meteorites, molten metal cannons and weaponised asteroids



Vi måste kräva förhandlingar och handlingar !


