
                                                                                  

           freds  bladet                                        

Nyheter från Fredskommittén Vännernas samfund, kväkarna 

                                                           Vintern 2019 - 2020 

Välkommen att ta del av fredsbladets vinternummer. I detta nummer finns det en 

röd tråd som du kan följa.  Vi börjar med Gunnar Jahn, den norska Nobelkommitténs 

ordförande, som den 10 december 1947 delade ut Nobels fredspris till Vännernas 

samfund, kväkarna.  Därefter ska vi ägna oss åt det som i rasande fart sker i vår värld 

i dag:  upprustning och kapprustning. Vi avslutar med en fredsappell skriven år 1955 

av Bertrand Russel och Albert Einstein. 

Under prisutdelningen i Oslo höll Gunnar Jahn ett tal som slutade med följande ord:   

”Men de [kväkarna] har också gett oss någonting mer:  De har uppvisat den kraft som är 

grundad i tron på andens seger över våld. Det påminner mig om några rader i en av Arnulf 

Överlands dikter som hjälpte så många av oss under kriget.  Jag kan inte ge er ett bättre budskap än 

dessa rader:  ’Endast den obeväpnade har outtömliga resurser.  Endast anden kan segra’ ”.  
              

             Ur kväkarhistorien 

                                                         

I sitt tal under Nobels fredsprisceremoni sade Gunnar Jahn: 

”Men det är inte den här aspekten av deras aktiviteter – de positiva, politiska aspekterna - som ger 

kväkarna deras särställning.  Det är den tysta hjälpen från de namnlösa till de namnlösa som är deras 

bidrag till att främja broderskap mellan nationer, såsom det uttrycks i Alfred Nobels testamente.” 

 Hela talet finns på https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1947/ceremony-speech/ 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1947/ceremony-speech/


En av dessa ”namnlösa” var Mary Elmes (1908 -2002).  Hon var inte kväkare själv, men 

under både det spanska inbördeskriget och andra världskriget arbetade hon inom de 

brittiska och de amerikanska kväkarhjälpsorganisationer som fanns på plats.  I Spanien 

arbetade hon på ett barnsjukhus i staden Almeria. Efter inbördeskriget fortsatte hon i södra 

Frankrike med kväkarhjälpsarbete bland flyktingarna från det spanska kriget och sedan 

bland de stora skarorna flyktingar från tyskarnas frammarsch i Frankrike. 1942 tvingades de 

amerikanska kväkarna att lämna Frankrike. Britterna hade fått lämna landet tidigare, i båda 

fallen därför att länderna blivit stridande parter i kriget. Tillsammans med holländska, 

danska och norska kväkare fortsatte Mary, som kom från Irland, det humanitära arbetet 

under namnet les Secours Quaker (Kväkarhjälpen). I detta arbete ingick nu försök att rädda 

judiska barn. Många år senare tilldelades Mary Elmes tillsammans med sina norska kollegor, 

Alice Resch och Helga Holbek , den israeliska utmärkelsen ” Righteous among Nations”. 

 Läs mer om Mary and Alice Resch på  https://www.afsc.org/story/alice-resch-synnestvedt-mary-

elmes   och http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/321 

 
Bild: Flickr.com              Mary Elmes, andra från höger, i Almeria, Spanien 

I kväkartidskriften ”The Friend” uppmärksammades Mary Elmes 7 juni  2018.   ”Mary Elmes 

var en remarkbel kvinna som, huvudsakligen genom sitt arbete inom kväkarorganisationer, 

räddade livet på hundratals barn och skyddade dem från nazismens ondska.  Efter andra 

världskriget tilldelades hon Lègion d´honneur vid den tiden den högsta civila utmärkelsen i 

Frankrike. Hon vägrade ta emot priset då hon ansåg att det hon gjorde inte meriterade 

utmärkelsen.” 

Se gärna denna korta video om Mary Elmes: https://www.youtube.com/watch?v=4mArggM1N_Q 

1942 gjordes det en film om kväkarhjälpen i södra Frankrike.  Speakern i filmen är Howard 

Kushner, den högste ansvarige i Frankrike. Filmen heter Quaker Service France. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9aG_LbcQHA 

https://www.afsc.org/story/alice-resch-synnestvedt-mary-elmes
https://www.afsc.org/story/alice-resch-synnestvedt-mary-elmes
http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/321
https://www.youtube.com/watch?v=4mArggM1N_Q
https://www.youtube.com/watch?v=l9aG_LbcQHA


Vår tid är nu                                                  

    

1924 skapade den tyska konstnären Käthe Kolllwitz (1867 - 1945) denna berömda affisch.  

Hon ville återspegla den stämning som rådde i Europa efter första världskriget. ”Aldrig 

mera krig” ropade människorna som överlevde fasorna i det totala kriget. ”Aldrig mera 

krig!” Det dröjde dock inte mer än 15 år förrän nya röster började skrika ”Lebensraum” 

(livsrum), och först i smyg och sedan alltmer öppet rustade sig inför ett nytt krig- ett krig 

vida mer förödande än det första.  Redan efter första världskriget försökte man skapa en 

världsorganisation som skulle förhindra kommande krig.  Det kallades Nationernas 

Förbund. Det var en svag konstruktion som snart föll samman. Efter andra världskriget 

byggde man nytt. Denna gång blev det ett solitt bygge som man kallade Förenta Nationerna.  

Den skapade en ny ordning baserad på regler och på förbud mot hot eller våld som 

instrument för internationell politik.  Nu har det gått 70 år. FN finns kvar men dess budskap 

om konfliktlösning med fredliga medel ignoreras, liksom lärdomarna från 1900-talets 

förödande krig.  Det rustas nu som aldrig förr. Historien har lärt oss att upprustning och 

dess mörka följeslagare, kapprustning, utgör alla krigs livsluft. 

 

Vad här världen lärt av historien? Så här säger Sipri. 

Sipri står för Stockholm International Peace Research Institute.  Varje år ger denna högt 

respekterade institution ut en årsbok som innehåller den allra senaste informationen och 

analysen av den utveckling som äger rum inom upprustning, nedrustning och internationell 

säkerhet. Se: https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_sv.pdf 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_sv.pdf


Under 2018 beräknades de militära utgifterna i världen till 1822 miljarder dollar. Det är en 

ökning på 2,6 procent i reella termer jämfört med 2017 och hela 5,4 procent högre än 2009. 

Det är 76 procent högre än 1998 som var den lägste noteringen under kalla kriget. 

Här är två diagram från Sipri.  Det ena visar världens militära utgifter 1988 - 2018 i olika 

delar av världen.  Det andra åskådliggör rustningskostnaderna i dessa områden 2017. 

 

 

 

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018 

Rysslands militära 

utgifter framgår inte 

tydligt av diagrammet.  

Enligt SIPRI uppgick 

dessa 2018 till $61.4 

miljarder. USA 

spenderade under 

samma tid $649 

miljarder. Ryssland 

minskade sina militära 

utgifter med 3,5 %  

jämfört med 2017 och 

ligger på 6e plats efter 

USA, Kina  Saudi 

Arabien, Indien och 

Frankrike. Se länken här 

nedan. 

 

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018


Vad gäller Europa/ EU är medlemsstaterna skyldiga att avdela minst 2 procent av BNP till 

militär upprustning. Detta enligt Lissabonfördraget som kallats EU:s grundlag. Om EU 

uppfattas som en stat är det den enda staten i världen som har militär upprustning inskrivet 

i grundlagen. 

I en videointervju med Dan Smith, Sipris direktör, under presentationen av årets årsbok 

avslutade han med att säga: ”Vad världen behöver, vad världen behöver mer än någonting 

annat, är att den erkänner att de utmaningar vi står inför kräver en gemensam ansträngning 

av en dignitet vi aldrig tidigare skådat.”  I praktiken gör världen precis tvärtom.  Stridsspets 

står mot stridsspets.  Den rustar upp och upprustningen övergår allt snabbare i regelrätt 

kapprustning, trots att historien har lärt oss att detta tvillingpar är alla krigs förutsättning. 

Intervjun  med Dan Smith är på engelska och kan ses på https://www.sipri.org/media/press-

release/2019/modernization-world-nuclear-forces-continues-despite-overall-decrease-number-

warheads-new-sipri 

Vad har Sverige lärt av historien?  

                        

                       Bild: norrbottensaffarer.se Sveriges försvar. Så ska det utvecklas 2021 - 2025 

Här följer ett utdrag ur budgetpropositionen för 2020: 

Utgifter 2018 - 2022 per utgiftsområde (ur budgetpropositionen för 2020) Miljarder 

kronor       

Utgiftsområde      2018¹ (utfall)  2019 (prognos)  2020 (beräknat)  2021 (beräknat)  2022 (beräknat) 

1 Rikets styrelse          14,6  15,1  15,1  15,1  15,3 

2 Samhällsekonomi    15,7  16,6  17,4  18,0  18,3 

3 Skatt, tull               11,4  11,4  12,1  12,2  12,4 

4 Rättsväsendet             45.9 49.2  51.7  54.5  55.5   

5 Internationell             1.9  2.3  2.0  2,0  2,0  

        samverkan  

6 Försvar och                53,5  59,8  64,8  70,5  76,7  

   samhällsberedskap 

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/  

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/modernization-world-nuclear-forces-continues-despite-overall-decrease-number-warheads-new-sipri
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/modernization-world-nuclear-forces-continues-despite-overall-decrease-number-warheads-new-sipri
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/modernization-world-nuclear-forces-continues-despite-overall-decrease-number-warheads-new-sipri
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/


Från 2018 fram till år 2022 kommer försvarsbudgeten att ha ökats med 20 miljarder kronor, 

en nivåhöjning från 1 till 1,5 procent av BNP.  

I tidningen Norrbottens affärer kunde man 19-05-24 läsa: ”Försvarsberedningen där alla 

riksdagspartier ingår har nu presenterat sina rekommendationer för Sveriges försvar 2021 - 

2025.  Om allt genomförs så kommer det, enligt von Sydow, [försvarsberedningens 

ordförande] att innebära den största militära upprustningen sedan 1940-talet. Tonvikten i 

förstärkningarna ligger på armén.”  https://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/storsta-upprustningen-

sedan-40-talet-ntm13090513.aspx 

Alltså, ”den största militära upprustningen sedan 1940-talet”. Välfärdssatsningen å andra 

sidan kommer enligt budgetpropositionen att i princip stå och stampa: 

Utgifter 2018 - 2022 per utgiftsområde Miljarder kronor (samma källa som ovan) 

Utgiftsområde                                                  2018¹ (utfall) 2019 (prognos) 2020 (beräknat) 2021 (beräknat) 2022 (beräknat) 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg    78,4  79,7  84,2  83,3  80,5 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom            99,7  98,1  95,7  94,3  93,3 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom          34,8  34,4  36,5  35,7  35,6 

12 Ekonomisk trygghet för familjer/barn    95,2  98,6  101,4  103,5  106,0 

 

Vad har vi ”vanliga” människor lärt av historien? 

Vi kan ju aldrig veta vad varje enskild människa har för uppfattningar.  Men vi kan ha en 

aning om varför hen tycks stilla acceptera - till exempel - att välfärden hamnar i skymundan 

av försvaret.                                                                                                    

                                                                                                                                         

Vi påverkas alla av samhällsklimatet, samhällsdebatten och samhällsspråket   Tonen i dessa 

har blivit allt mer konfrontativ.  Via massmedia vänjer vi oss vid att konflikter hanteras med 

våld.  Språket vi använder hämtas ofta ur konflikternas värld.  ”Skarpt läge ”, säger vi 

numera. I detta får man god draghjälp från bland annat reklamvärlden.  När Robert Forss, 

Försvarsmaktens marknadschef, intervjuades om reklamkampanjen ovan sade han att 

förhoppningen var ”att intresset för Försvarsmakten ska öka hos unga, framförallt hos 

kvinnor, och att tröskeln för att söka sig till myndigheten ska sänkas. Ambitionen är att 20 

procent av de sökande som antas till Försvarsmaktens militära grundutbildning ska vara 

I april 2018 

lanserade 

Försvarsmakten en 

kampanj för att 

marknadsföra sig.  

Kampanjen hette: 

”Många har många 

frågor”.  

https://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/storsta-upprustningen-sedan-40-talet-ntm13090513.aspx
https://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/storsta-upprustningen-sedan-40-talet-ntm13090513.aspx


kvinnor före år 2021”. Han fortsatte: ”Kännedomen om Försvarsmakten är hög, men inte 

kunskapen om vad vi jobbar med. Vi syns ju inte i samhället till vardags, och därför har vi 

ett behov av att visa med kommunikation vad vi gör.”   

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/forsvarsmaktens-nya-kampanj-provocerar-6911353                                 

 Se gärna dessa korta reklamfilmer om försvaret som ”låter Sverige  vara i fred”, som visats 

på biograf. https://www.youtube.com/watch?v=rFxkS5PuViw  och 
https://www.youtube.com/watch?v=DphjM7_xsic 

Vi invaggas alltså i tron på att våldet behövs.  Ja, till och med att det kan vara naturligt för 

människan att lösa konflikter med våld! 

 

 

 

Det kanske äldsta sättet att få människor att godta upprustning i alla dess former är att 

skrämma dem.  Och det äldsta sättet att skrämma människor är att lära dem att det finns 

några som heter ”vi” och några som heter ”dom”. Vi och fienden. 

Operationen Örnen kan belysa hur det kan fungera. I oktober 2014 meddelade 

Överbefälhavaren Sverker Göransson att man gjort en ”observation” som på högsta 

bedömningsnivån bekräftade förekomsten av en mindre ubåt som kränkt svenskt vatten. 

Peter Hultkvist menade att ” Den kränkning som skett av svenskt territorium är grov och 

allvarlig”.  Statsministern sade: ”Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla 

tillgängliga medel”. I maj 2015, efter noggranna analyser visade det sig att den påstådda 

ubåten i verkligheten var en ljudsignal som fångats upp från en SMHI-boj. Detta faktum fick 

inte riksdagen veta förrän 4 månader senare. Dessförinnan hade försvarsbeslutet 2015 om 

ökade anslag på 10 miljarder och förstärkta resurser till ubåtsjakt hunnit godkännas. En 

ubåtsaffär i slutet av juni 2015 mellan staten och SAAB om två nya u-båtar och 

halvtidsmodifiering av två ubåtar, totalt värd 8.6 miljarder, hann också skrivas under. Vi, 

allmänheten, fick veta sanningen om den påstådda u-båten långt senare - det vill säga i 

oktober månad 2019.  

https://www.svd.se/bekraftade-ubaten-var-signal-till-smhis-havsboj/av/jonas-gummesson 

Se också: 

 https://www.svd.se/sensationella-ubatsbeviset-forsvann--och-det-blev-tyst                 

 https://www.svd.se/regeringen-kravs-pa-svar-varfor-information-drojde/av/jonas-gummesson 

  https://www.svd.se/regeringen-lagger-locket-pa--slutrapport-halls-hemlig/av/jonas-gummesson 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/forsvarsmaktens-nya-kampanj-provocerar-6911353
https://www.youtube.com/watch?v=rFxkS5PuViw
https://www.youtube.com/watch?v=DphjM7_xsic
https://www.svd.se/bekraftade-ubaten-var-signal-till-smhis-havsboj/av/jonas-gummesson
https://www.svd.se/sensationella-ubatsbeviset-forsvann--och-det-blev-tyst
https://www.svd.se/regeringen-kravs-pa-svar-varfor-information-drojde/av/jonas-gummesson
https://www.svd.se/regeringen-lagger-locket-pa--slutrapport-halls-hemlig/av/jonas-gummesson


    Bild twitter.com                 

 När militärer pratar om landets säkerhet, nationens integritet och fosterlandets heliga 

gränser samt om sin unika förmåga att försvara dem utgår de ifrån det sorts krig som hittills 

förekommit i mänsklighetens historia och för vilket de säger sig förbereda sig - i fall att.  De 

rustar för ett konventionellt krig.  Det som de låter bli att nämna är att konventionella krig 

snart kan förvandlas till okonventionella krig.  Kärnvapen kan snart komma att ingå som 

komponent i den ”konventionella” krigföringen, det vill säga finnas bland trupperna på 

marken. Under första världskriget blev senapsgas mänsklighetens första 

massförstörelsevapen. Den tog inga hänsyn till stridande, civila, nationsgränser eller 

fastställda regler Den dödade åt det hållet vinden blåste.  I dag produceras vapen som 

kommer att göra det möjligt för vinden att fortsätta sitt värv.  

Till detta kommer det faktum att både Ryssland och USA har övergett det kalla krigets MAD 

(mutual assured destruction), det vill säga principen om terrorbalans eller avskräckning:  

”Du törs inte slå mig, för då slår jag dig! ” 

Shannon Kile, en av världens ledande kärnvapenexperter, anser att det finns en ökad risk att 

både Ryssland och USA kan anfalla först med sina kärnvapen, vilket var otänkbart under det 

kalla kriget.” Om man ser på allt sammantaget tror jag att det finns en ökad risk att bägge länderna 

skulle vara villiga att först ta till kärnvapen i en konflikt. De rör sig allt längre bort från 

uppfattningen att kärnvapen enbart har till syfte att avskräcka den andra sidan från att använda 

kärnvapen. Och man ger dem större militär roll i olika uppdrag.”  
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sipris-expert-risken-for-karnvapenkrig-har-okat 

 

     

”Aldrig mera krig” 

har utmattade, 

utblottade 

överlevare efter 

världskrig i djup 

förtvivlan ropat. 

Efter ett kommande 

storkrig lär det inte 

finnas några röster 

kvar på planeten 

som kan ropa 

detsamma. 

Bild:Ljusvakan.se 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sipris-expert-risken-for-karnvapenkrig-har-okat


Russel-Einstein Manifesto 

Den 9 juli, 1955, mitt under kalla kriget, kallade Bertrand Russel (1872 - 1970) till en 

presskonferens. Tillsammans med Albert Einstein (1879 - 1955), som då låg på sin dödsbädd, 

hade han skrivit en varning till alla världens mäktiga länder ”med den innerliga förhoppningen 

om att de kunde komma överens om att låta sina medborgare överleva”.  De varnade för 

kärnvapenkrig. 

Här följer några utdrag ur Manifesto: 

Vid detta tillfälle talar vi, inte som medlemmar av den här eller den där nationen, 

kontinenten, eller trosläran utan som medmänniskor, medlemmar av arten Människan, 

vars fortsatta existens står och väger… 

 Vi ska försöka att inte säga ett enda ord som tilltalar en grupp framför en annan.  Alla 

befinner sig i lika stor fara och om vi förstår denna fara, finns det hopp om att vi 

tillsammans kan avvärja den.   

Vi måste lära oss att tänka i nya banor.  Vi måste lära oss att fråga oss själva, inte vilka 

steg som kan tas för att uppnå militär seger för den grupp vi tillhör. För det finns inte 

längre sådana steg.  Frågan vi måste ställa oss själv är: vilka steg kan tas för att 

förhindra en militär tävlan vars utgång måste blir ödesdiger för alla som deltar? 

…Här således är problemet vi lägger framför er, starkt, fasanfullt och oundvikligt:  ska 

vi göra slut på människorasen eller ska människor avstå från krig?  Människor vill inte 

låta sig ställas inför detta alternativ därför att det är så svårt att avskaffa krig… 

Där ligger framför oss, om vi så väljer, fortsatta framsteg i lycka, kunskap och visdom.  

Ska vi, i stället, välja döden, för att vi inte kan glömma våra trätor? Vi vädjar till er som 

medmänniska till medmänniska: Minns er medmänsklighet och glöm resten… 

Vi inbjuder denna kongress och genom den världens alla vetenskapsmän och kvinnor 

liksom allmänheten att ansluta sig till resolutionen som här följer: 

Med vetskap om att i ett framtida världskrig kärnvapen kommer med all säkerhet att 

användas, samt att dessa vapen hotar människans fortsatta existens, uppmanar vi 

världens regeringar att inse och att inför alla erkänna att sina syften inte kan främjas 

genom ett världskrig och vi uppmanar dem, som följd därav, att finna fredliga sätt att 

lösa alla konflikter dem emellan. 

Bland de som skrev under var, förutom Russel och Einstein, Fredric Joliot-Curie, 

Hideki Yukawa, Linus Pauling, Joseph Rotblat och Max Born.   

Läs hela Manifesto på https://pugwash.org/1955/07/09/statement-manifesto/ 

 

                                                         

https://pugwash.org/1955/07/09/statement-manifesto/


                                                                    

 

Bild jooin.com                                                                  

”Minns er mänsklighet och glöm resten ”, uppmanar Bertrand Russel och Albert Einstein. 

”Det finns inte vi och dom – det finns bara vi” konstaterar Olof Palme. 

 ”Vad världen behöver, vad världen behöver mer än någonting annat, är att den erkänner att 

de utmaningar vi står inför kräver en gemensam ansträngning av en dignitet vi aldrig 

tidigare skådat.”  förklarar Dan Smith. 

”Aldrig mera krig” ropar historiens krigsöverlevare. 

  ”Endast den obeväpnade har outtömliga resurser.  Endast anden kan segra ”, påminner 

Arnulf Överland. 

Vi låter Albert Einstein och Bertrand Russel ha sista ordet: 

”Alla befinner sig i lika stor fara och om vi förstår denna fara, finns det hopp om att vi 

tillsammans kan avvärja den”.   

 

På gång 
2020 kommer att vara ett händelserikt år. I höstas påbörjades en totalförsvarssatsning som i 

vår kommer att mynna ut den största nationella försvarsmaktsövningen på 32 år.  Den heter 

Aurora 20. 

Liksom för fem år sedan kommer det år 2020 att hållas en översynskonferens om Icke-

spridningsavtalet, det enda internationella juridiskt bindande avtalet mot spridning och 



nedrustning av kärnvapen. Förre utrikesministern Margot Wallström sade i fjol att om 

konferensen inte verkar aktivt för kärnvapennedrustningen kan det ånyo vara läget för 

Sverige att på allvar överväga att ställa sig bakom Konventionen om ett kärnvapenförbud. 

I Paris kommer det i juni månad att hållas en gigantisk vapenmässa som heter Eurosatory.  

Enligt mässreklamen är mässan ”världsledande inom försvar för land/vatten och för 

säkerhet, och ett event som man bara inte får missa om man är ’spelare’ inom dessa 

områden”. 

                                                                  Aurora 20 

        

 

Enligt försvarsmakten är ”Aurora 20 en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där 

försvarsgrenarna, delar av totalförsvaret och andra länder kommer att öka förmågan att 

tillsammans möta ett angrepp mot Sverige. Med övningsmoment över hela Sverige kommer 

Aurora 20 bli större och mer omfattande än föregångaren Aurora 17 – den då största svenska 

övningen i sitt slag på mer än 20 år”. Aurora 17 kostade ca 675 miljoner kronor. 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-20/ 

Aurora 20 ingår i en omfattande totalförsvarsövning som började i höstas och som kommer 

att kulminera i denna krigsövning. Försvarsmakten presenterar totalförsvarsövningen så här: 

”även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet 

och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, 

regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret 

för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här... Totalförsvar omfattar det 

civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige 

för krig. Se gärna reklamfilmen om totalförsvarsövningen här: 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/totalforsvarsovning-2020/   

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-20/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/totalforsvarsovning-2020/


       

                                        

STOP FUELLING WAR är en kväkargrundad organisation som sedan 2017 arbetat för att 

öka medvetenheten kring vapenhandel samt bygga en kampanj mot vapenhandel i 

Frankrike.  Den har initierat protestaktioner mot Eurosatory, den stora återkommande 

vapenmässan i Paris. Organisationens mål är att få en förändrad fördelning av 

samhällsresurserna - från vapenproduktion till fredsbyggande. Läs mer om Stop Fuelling 

War här: https://stopfuellingwar.org/en/ 

2020 äger Eurosatory rum 8 - 12 juni i Paris.   

                 

 

             Bild Görel Råsmark 

Förhoppningsvis kommer det att finnas svenska kväkare som även denna gång vill delta i 

manifestationerna. Görel Råsmark, medlem i det svenska kväkarsamfundet, deltog i 

protestaktionen i Paris 2018.  Hon berättar: ” Vi reste till Paris för att upplysa mässbesökarna 

om att det finns en annan väg än våldets. När jag själv deltog i den kväkarledda 

https://stopfuellingwar.org/en/


manifestationen 2018 höll jag en banderoll med texten ’The world is overarmed, and peace is 

underfunded’ (’världen är överbeväpnad och freden underfinansierad ’).  Det är sant. Vid 

entrén till mässan delade vi ut över 7 000 kort med korta textavsnitt som förklarar varför 

våld föder våld och att fred är vägen till fred.”                                                                       

 Hon fortsätter: ”Mässans besökare kommer från demokratier, diktaturer, länder med 

inbördeskrig, och länder i krig med varandra. Inne vid montrarna står de tillsammans och 

lär sig nya sätt att döda varandra. Stop Fuelling War samlade vid förra mässan cirka 30 

kväkare från Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Finland, 

Norge och Irland.”  

Är det din tur 2020? 

Aktiviteterna börjar söndagen den 7 juni med en tyst vandring i centrala Paris och följs av 

dagar vid mässan i Villepinte. Mera information finns på hemsidan för Stop Fuelling War. 

Kontakta gärna Görel Råsmark, gorel.rasmark@gmail.com för samordning.  

Läs mer om manifestationen 2018 via länken https://www.kvakare.se/svenska-kvakare-i-manifestation-

for-fred-i-paris/ 

                                                               

På kväkarnas hemsida kan du läsa tidigare nummer av fredsbladet. Numret för 

sommaren 2018 handlar bl a om Hiroshima och Nagasaki.  Höstnumret tillägnas FN:s 

konvention om ett förbud mot kärnvapen.  God läsning! 

https://www.kvakare.se/fredskommitten/ 

Skicka gärna fredsbladet vidare till vänner och 

bekanta! Låt oss skapa ringar på vattnet för vår 

framtids skull. 

Vi välkomnar kommentarer och förslag! 

 

 

 

 

Ta kontakt med fredsbladet om du vill bli uppsatt på vår mejllista.  

Fredsbladet distribueras digitalt men på begäran kan man få det i brevlådan.   

Vill du som fått en digitaltidning inte längre vara med på mejllistan, var god och kontakta 

                               fredsbladet@kvakare.se 

gorel.rasmark@gmail.com%20
https://www.kvakare.se/svenska-kvakare-i-manifestation-for-fred-i-paris/
https://www.kvakare.se/svenska-kvakare-i-manifestation-for-fred-i-paris/
https://www.kvakare.se/fredskommitten/

