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Nyheter från Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna   

                                                           Vintern 2020/2021 

För de flesta av oss gick tisdagen den 15 december 2020 helt obemärkt förbi trots att denna 

dag förde med sig en bekräftelse på att Sverige drabbats av en av mänsklighetens mest 

ödesdigra och farliga smittor – militarismen. 

Den 15 december klubbade riksdagen igenom försvarsbeslutet för 2021 – 2025 som lägger 

grunden för en ny krigsorganisation som enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) innebär 

”den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet” (GP 2020-10-12). 

Man kan nu fråga: Är inte en diskussion kring ett försvarsbeslut onödig, tråkig och för vårt 

vardagsliv egentligen helt ointressant?  Det kan vid en första anblick verka så.  Men vi vill ta 

denna aktuella händelse som utgångspunkt för ett samtal kring något som på djupaste sätt 

berör var och en av oss, våra barn och vår framtid.  Detta nummer av fredsbladet handlar 

alltså om militarismen och hur den kan påverka våra liv. 

              .  

Bild: Juha Metso / All Over Press 

Låt oss börja med att ställa frågan: Vad är militarism?  

Militarism är en ideologi som alltid betraktar krig som en framtida möjlighet. Den utgår ifrån 

att våld är det givna sättet att hantera svåra mellanstatliga konflikter. Militarismen 

legitimerar upprustning och motiverar kapprustning.  Den säkerställer att militärer och 

militär - industriella komplex får ett avgörande inflytande vid utformandet av ett lands 
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försvars- och säkerhetspolitik. Och dess förespråkare bedriver ett medvetet och systematiskt 

arbete för att förbereda allmänheten för krig. 

Om nu Sveriges regering och riksdag smittats av militarismen, kan också vi medborgare 

smittas? Ja, så är det. Det är faktiskt det som är meningen. Förutsättningen för militarismens 

framgång är just att vi alla dras med.  Ty det är ju vi som är ämnade för uppgiften att bekosta 

militärens alla företag och att, vid ett eventuellt krig, stå vid frontlinjen med vapen i handen. 

Nästa fråga blir: Går det att skydda sig mot smittan? Återigen är svaret ja.  Genom kunskap 

och genom exempel på alternativ. Det är om dessa två ting vi ska prata i fortsättningen. Låt 

oss börjar med ett exempel. 

Ur kväkarhistorien 
Motsatsen till militarism är pacifism som definieras som motstånd mot krig, militarism (där 

den allmänna värnplikten och annan obligatorisk militärtjänstgöring ingår) och mot våld som 

verktyg för att lösa konflikter.  Kväkare har alltid stått för dessa tankar. Det har dock inte 

hindrat att de enskilda kväkare som konkret ställts inför att medverka i krigs- eller 

våldshandlingar eller avstå, tvingats att aktivt göra ett val.  Möt Kathleen Lonsdale (1903 - 

1971), irländsk kväkare, pacifist och uppburen vetenskapskvinna. Hon berättar: 

” Ibland frågar folk mig vilka mina argument var för 

att vägra registrera mig för krigstjänst och hamna i 

Hollowayfängelset för 22 år sedan [1942]. Jag kan bara 

svara att förnuftet sade mig att jag var en dåre, att jag 

riskerade mitt arbete och min karriär, att ett isolerat 

exempel inte skulle tjäna någonting till, att det var en 

meningslös gest eftersom även om jag hade anmält 

mig så skulle mina barn ändå förlåtit mig. Men 

förnuftet var dömt att förlora slaget.  I bön hade jag 

rannsakat mig själv och jag visste bortom allt tvivel att 

jag måste vägra att registrera mig, att de som ansåg att 

krig var fel sätt att bekämpa ondskan måste stå för det 

även om man stod ensam och att jag och de mina 

måste ta konsekvenserna.  Det där med ”jag och de  

 de mina” gjorde det hela besvärligare men jag undrar om barn i det långa loppet verkligen 

upplever någon förlust om föräldrarna är villiga att stå för sina principer. Det finns många 

soldater som fått lämna sina familjer därför att de ansåg det som sin plikt att göra det. När 

man ställs inför ett livsviktigt beslut om hur man bör handla, går det inte att låta bli att ta 

ställning. Att ingenting göra är också ett ställningstagande och det betyder att du står kvar 

på perrongen eller vid startbanan sedan tåget åkt och planet lyft. ” (”Quaker Faith and 

Practice” 24:16).  För att veta mer om Kathleen Lonsdale se: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Lonsdale 
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Vår tid är nu 

            

                            Bild Forbes.com 

De som läste Dagens Nyheter den 9 januari 2021 möttes av en dramatisk illustrerad tresidig 

artikel med en stor rubrik i fetstil:” OM KRIGET KOMMER – DÄRFÖR RUSTAR 

SVERIGE”.  Under rubriken stod det i något mindre stil: ”’ Vi ska inte bli rädda eller 

uppjagade.  Utan det här är ett sätt att beskriva vad det i realiteten handlar om’, säger 

försvarsminister Peter Hultqvist”. Läsaren får sedan ta del av ett antal hotbilder som har 

motsvarigheter i verkligheten liksom det fanns verkliga hotbilder mot Sverige inför både 

första och andra världskrigen. Ändå lyckades Sverige båda gångerna slippa bli en 

krigsskådeplats. Man fann fredliga sätt att avvärja hoten.  Nu blåser det andra vindar. Den 

15 december godkände riksdagen den handlingsplan som sedan 2015 utarbetats för att   

bygga upp ett kraftfullt svenskt totalförsvar. Enligt regeringen är totalförsvar ” den 

verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt 

försvar och civilt försvar” (https://www.regeringen.se/sveriges-

regering/forsvarsdepartementet/utveckling-av-ett-modernt-totalforsvar/). 

Begreppet totalförsvar är ingalunda nytt men det används nu för att signalera en ny 

inriktning i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Frågan är: Hur kom vi hit?  Det finns 

förstås inget enkelt svar men det finns en tråd vi kan följa som kanske kan underlätta 

förståelsen av varför försvarsministern inte ville skrämma oss MEN… 

Så sent som 1986 höll Sverige fast vid sin traditionella säkerhetspolitik. Enligt den dåvarande 

statsministern Ingvar Carlsson syftade den ytterst ” till att bevara vårt lands nationella 

oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer 

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/utveckling-av-ett-modernt-totalforsvar/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/utveckling-av-ett-modernt-totalforsvar/
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trygga en nationell handlingsfrihet … Ett viktigt led i dessa strävanden är att bidra till 

fortsatt lugn och stabilitet i Norden och minska riskerna för att Sverige dras in i krig och 

konflikter. Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och vårt 

oberoende.  Sverige kommer därför att orubbligt fullfölja en alliansfri politik syftande till 

neutralitet i krig. Denna politik är fast förankrad hos det svenska folket.” (prop.1986/87:95 s.3). 

Försvarets uppgift var då att skydda det svenska territoriet från angrepp. Därför hade man 

skapat det som kallades ett invasionsförsvar. Tre år efter det att Carlsson uttalat sig föll 

Berlinmuren (1989) och sex år senare blev Sverige medlem i EU (1995).  I det ena fallet miste 

Sverige Fienden (både Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes) och i det andra 

integrerades riket in i ett större europeiskt sammanhang.  Försvaret fick börja leta efter nya 

uppgifter samtidigt som det överflödiga och kostsamma invasionsförsvarets 

krigsorganisation behövde avvecklas. Det som utvecklades sedan var en slimmad 

organisation bestående av välutbildade och välutrustade krigsförband som snabbt kunde 

mobiliseras för att delta i ett internationellt ”säkerhetssamarbete”, det försvarsbeslutet 2004 

kallade för ”fredsinsatser”, exempelvis i Kosovo, Afghanistan, Irak och Libyen. 

Försvarsbeslutet 2004 konstaterade för övrigt att ett enskilt angrepp på Sverige tills vidare var 

uteslutet, varför det i fortsättningen skulle räcka att hålla ett öga på Sveriges territoriella 

integritet medan försvarets huvuduppgift skulle bli att säkerställa insatsförbandens 

stridsduglighet. Man kom att i så hög grad lita på insatsstyrkorna förmåga att den allmänna 

värnplikten lades på is 2010. Invasionsförsvaret hade blivit ett insatsförsvar (”Värnkraft” Ds 

2019:8 ss 133 – 136).  

Fyra år senare (2014) annekterade Ryssland Krim. 

Följande år beslutade Sverige om en hel ny 

försvarsinriktning:  ”att skapa ett modernt 

totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar 

och hot som följer av den förändrade 

säkerhetspolitiska miljön i Europa ” (Prop. 

2014/15:109 s. 9). Alltså från insatsförsvar tillbaka till 

totalförsvar. Men det nya totalförsvaret har få 

likheter med det tidigare. Om den främsta garanten 

för att Sverige inte skulle dras med i krig tidigare 

hade varit dess neutralitet och militära alliansfrihet, 

så gäller från och med försvarsbeslutet 2015 helt 

andra premisser.  Dessa sammanfattas väl i det 

försvarsbeslut som antogs av riksdagen 15 december 

2020: ”Omvärldsutvecklingen ställer krav på en 

aktiv, bred och ansvarsfull utrikes-och 

säkerhetspolitik. 

 Vidare krävs att försvarspolitiken fortsätter utvecklas utifrån två pelare; ett stärkt 

totalförsvar och fördjupade bi-och multilaterala försvarssamarbeten. Utmaningar och 

hot ska så långt möjligt mötas i samverkan med andra länder och organisationer. 

 

 Svenska utlandsstyrkans nationalitetsmärke som 

bärs på vänster överarm. 
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Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot freden och Sveriges säkerhet 

avvärjs bäst i samverkan med andra länder” (prop. 2020/21:30 s. 69).  

Försvaret skulle återigen ägna sig åt Sveriges territoriella integritet och landets suveränitet 

men det skulle erbjuda mycket mer. Nu skulle det gälla både ett invasionsförsvar och ett 

insatsförsvar. Sveriges militära ambitioner hade vuxit.  Och där står vi idag. 

Den nya försvarsorganisationen bygger på en ”solidarisk” säkerhetspolitik. Begreppet ”den 

solidariska säkerhetspolitiken” introducerades i regeringens försvarsproposition 2014/15:109 

som lades fram våren 2015. Där uppges den utgöra ”grunden för den svenska försvars- och 

säkerhetspolitiken.  Den solidariska säkerhetspolitiken förutsätter också att försvaret kan 

verka tillsammans med andra. Solidaritetsförklaringen ställer krav på Sveriges 

förutsättningar att ge och ta emot stöd, som också kan vara militärt” (s. 8). (Mer om 

solidaritetsförklaringen strax). 

 Vilka är då dessa ”andra” som Sverige skall solidarisera sig och samarbeta med?   

De är Nato, USA och EU. 

 dess:  

För att illustrera Sveriges syn på Nato och USA torde det räcka med följande citat: 

”Samarbetet med Nato omfattar bl.a. övningar och standardisering och är därmed centralt 

för att utveckla och stärka Försvarsmaktens förmåga, inte minst avseende internationell 

krishantering. Vidare är samarbetet ett uttryck för viljan att vara en del av och stärka den 

transatlantiska säkerhetspolitiska gemenskapen ” (prop. 2008/09:140 ss. 15 - 16). 

”Sveriges bilaterala samarbete med USA är av stor betydelse, särskilt mot bakgrund av 

USA:s viktiga roll för säkerheten i Europa, dess militära förmåga och tekniska kunnande, 

samt landets viktiga roll i internationella operationer.  Det ligger i svenskt intresse att 

upprätthålla och ytterligare fördjupa den bilaterala relationen till USA. Eftersom USA är 

världsledande avseende militär förmågeutveckling bör detta område vara prioriterat för 

Sveriges försvarssamarbete” (prop. 2014/15:109 s.28). 

Bilden är från tidskriften 

”Nato Review”.  Texten 

under bilden: ”Sedan 

Rysslands olagliga 

annektering av Krim 2014 

har Natos medlemmar 

och partners förstått vilka 

utmaningar detta innebär 

för Europas säkerhet och 

för den internationella 

ordningen och att dessa  

snabbt måste bemötas. 

Peter Hultqvist och Jens 

Stoltenberg Natos 

högkvarter 18 nov 2014 .” 
bild: creative commons 
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”Att Sverige kan ge och ta emot militärt och civilt stöd är avgörande för att skapa en reell 

möjlighet att agera tillsammans och samordnat i händelse av en kris eller krig. Sverige bör så 

långt som möjligt utveckla gemensam operationsplanläggning med Finland samt samordna 

operationsplanering med Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Nato” (prop. 2020/21:30 s. 27). 

                                                     

                                                    Solidaritet med EU 

Att vara medlem i EU har varit förutsättningen för att Sverige skulle hitta vägen fram till den 

”solidariska säkerhetspolitiken”.  Det började med Lissabonfördragets solidaritetsklausul 

från 2009 där medlemsländerna lovade att i alla lägen ställa upp för varandra.  Om ett land 

drabbas av kris eller krig förpliktigas de andra medlemsstaterna att komma till undsättning. 

Samma år presenterades regeringen en egen solidaritetsförklaring där Sverige lovade att 

”inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat 

medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om 

Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd."(prop. 

2008/09:140 s. 29).  

När Sverige nu börjat flaxa allt kraftfullare med sina militära vingar hänvisas det gärna till 

plikten att stå fast vid både sin egen och Lissabons solidaritetsförklaringar. Det man 

undviker att nämna är att Lissabons solidaritetsklausul inte innehåller några 

försvarsförpliktelser utan fastställer att det är upp till varje enskilt land att välja hur det vill 

stödja ett drabbat land. Militärt stöd är alltså inte obligatoriskt (prop. 2007/08:168 s. 265). 

 Och vad gäller det svenska solidaritetslöftet så nämns det inte heller att det inte finns något 

europeiskt land som har lovat att återgälda denna solidaritet.  Den är alltså enkelriktad: 

”Den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen” (prop. 2020/21:30 s 2).  

                       ’ 

Nu är det inte bara Sverige som har smittats av militarismens dödliga virus. EU har också 

drabbats. Det projekt som skulle bli det stora europeiska fredsprojektet håller på att 

förvandlas till sin motsats.  December 2017 lanserade EU det permanenta strukturerade 

samarbetet, PESCO, som syftar till att utveckla och fördjupa det försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbetet mellan EU-medlemmarna med målet att skapa en militär 

organisation kapabel och beredd att försvara EU:s globala intressen.  Sverige är en mycket 

entusiastisk deltagare i PESCO.  Om man vill skulle man kunna dra en parallell till ett annat 

europeiskt saminitiativ, det så kallat sexnationsinitiativet, där Sverige ingår. Tack vare sin 

omfattande vapenexport och försvarsindustriella spetskompetens har Sverige fått lov att sitta 

vid samma bord som Europas största försvarsmaterielproducenter och därmed fått möjlighet 

att påverka EU:s framväxande försvarsindustri- och exportpolitik. Om Sverige, trots sin 
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litenhet, nu kan visa stor militär kapacitet, professionell medverkan i toppklass i utländska 

aktioner, en enveten beslutsamhet att driva PESCO-projektet framåt och en välfylld plånbok, 

så kanske rikets representanter kan erbjudas en plats vid den europeiska försvars- och 

säkerhetspolitikens planeringsbord också. Försvarsministern lär nog ha funderat över 

möjligheten. 

                                                 Totalförsvaret och folket    

  

 

”En fast och konsekvent alliansfri utrikespolitik, som understryker vår 

beslutsamhet att stå obundna, är grundläggande för den svenska 

säkerhetspolitiken. Till denna hör också en aktiv internationell politik syftande 

till avspänning, internationell nedrustning och fredlig utveckling liksom till 

internationell solidaritet och rättvisa”. Roine Carlsson, f.d. försvarsminister 

(Totalförsvarets utveckling efter budgetåret 1990/91 Kommittédirektiv 1988:67) bild:  Lars-Eric 

Sundin/Försvarsmakten, som också tog bilden ”Boka en tid” på sidan 9.) 

 En fråga: Liknar försvarsminister Carlssons uttalande 1988 något av det du läst här ovan?  

Sverige har fått tillbaka ett totalförsvar men försvarsminister Carlsson skulle nog inte känna 

igen det. Inte går det bättre för oss heller. Så här skriver Mikael Holmström, Sveriges främsta 

säkerhetspolitiska reporter, i den nämnda DN-artikeln från 9 januari: ”Stora delar av svenska 

folket har inte inblick i hur mycket försvarspolitiken ändrats den senaste månaden”. Folket   

vet alltså inte att försvarets nya uppdrag inkluderar att försvara Sverige mot väpnat 

angrepp, att försvara dess nationella intressen både nationellt och internationellt, att i 

fredstid öva krig på eget territorium och i närområdet, att delta i internationella 

”fredsfrämjandeinsatser” (exempelvis deltagandet i krigen i Afghanistan och i Mali), och att 

skydda samhället i fred och i krig (prop. 2020/21:30).  Sveriges försvar har blivit ett 

världsomspännande våldsprojekt.  

Det nya totalförsvaret ställer krav på försvarsmakten men det ställer också krav på oss. Man 

har nämligen dammat av den gamla försvarspliktslagen (1994:1809) som säger att alla 

människor mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är skyldiga att ställa sig till statens 

förfogande om staten beslutar att mobilisera totalförsvaret vid kris eller krig. Den som 
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vägrar döms till böter eller fängelse. Numera är alltså de flesta av oss totalförsvarspliktiga. 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/varnplikt/totalforsvarsplikt/ .   

 Dessutom har vi som 

skattebetalare  en 

betalningsplikt. 

 Nu kommer våra 

skattepengar att alltmer gå 

till krigsändamål i stället 

för till välfärden. 

Försvarsbudgeten 2020 på 

knappt 60 miljarder kronor 

kommer, till exempel, att 

höjas med 40 procent eller 

till ca 85 miljarder år 2025 

(i dagens penningvärde 

räknat). Som jämförelse 

kan nämnas att för år 2021 

har endast 2 miljarder 

budgeteras för den 

fredsskapande 

internationella samverkan.  

Bild Creative commons 

Vi har ytterligare en plikt - den tyngsta: plikten att uppoffra vår ungdom till krigsföretaget. 

Det är ju ungdomen som ska utföra det ”praktiska arbetet”. Värnplikten som funnits sedan 

1901 blev år 2010 frivillig.  Men i samband med den stora omdaningen av försvarspolitiken 

som påbörjades 2015 återinfördes år 2017 den allmänna värnplikten. Det betyder att varje 

ung människa som precis hunnit bli vuxen måste anmäla sig hos Totalförsvarets 

rekryteringsmyndighet. (Kvinnor har sedan 1989 samma försvarsplikt som män.) 

Rekryteringsmyndigheten bestämmer sedan vem som kallas till mönstring och vem som 

sedan antas till värnpliktsutbildningen.  Eftersom värnplikten ingår i totalförsvarsplikten blir 

den som inte medverkar åtalad och får antingen böter eller fängelsestraff.   

                                               Att vinna våra hjärtan och sinnen 

Att motivera ett folk att i fredstid förbereda sig för krig är inte lätt.  Det vet alla statsmän och 

militärer. Men i takt med att försvars- och säkerhetspolitiken militariseras så är de, för att 

kunna genomdriva sin politik, tvungna att hitta sätt att ”militarisera” även allmänheten.  Det 

gäller att få folk att tro att militära lösningar är synnerligen effektiva och att ett militaristiskt 

förhållningssätt är det bästa sättet att möta en farofylld värld.  

Inför den planerade återgången till ett totalförsvar genomfördes det 2014 en utredning med 

rubrik ”Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och 

en modern folkförankring av försvaret”.  Utredningen visade att det var lite si och så med 

 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/varnplikt/totalforsvarsplikt/
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befolkningens ”förankring” i försvaret.  Allmänheten hade fått höra att landet inte var hotat 

och att bara de som ville, gjorde ”lumpen”.  Försvaret hade blivit en icke – fråga. Vad göra?  

För det första, menade utredningen, var det nödvändigt för försvarsmakten att ”’sälja sig 

själv´ och inspirera till ökad delaktighet, ibland på marknadens villkor ” (SOU 2014:73 s. 235).  

Nog har många de senaste åren sett försvarsreklam vid till exempel busshållplatser och i 

tunnelbanan.  Reklamkampanjerna för att skaffa försvaret ett varumärke är återkommande. 

 

Reklam i Stockholms tunnelbana (Bild: Volt reklambyrå, som för dessa affischer vann ett silverägg vid guldäggstävlingen 2019). 

Sedan ansågs det nödvändigt att ta sig an grundskolorna.  Det gällde att införa det nya 

totalförsvaret i skolans kursplan. Det var också viktigt att utbilda skolinformatörer som kunde 

umgås med de blivande 18-åringarna och berätta om det nya försvarets många uppdrag. 

Vad gäller oss andra däremot kan 

man inte påstå att regeringen och 

försvarsmakten ansträngt sig för 

att ”sälja” in det nya totalförsvaret 

hos oss.  Vetskap om detta fick vi 

först den 15 december när 

försvarsbeslut för perioden 2021 – 

2025 fattades i riksdagen.  Men för 

att ändå vinna våra hjärtan och  

sinnen hade försvarsministern ett välbeprövat försäljningsargument i beredskap: Rädslan.  

När han uttalade sig i DN den 9 januari ville han inte skrämmas MEN … och så radade 

tidningen upp alla Hot som kunde drabba oss och lät illustrera dem med oroväckande 

hotbilder. 

Media spelar ju en given roll i försäljningsarbetet. De har metodiskt börjat påminna oss om 

att vi åter har fått Fiender. Ett märkligt exempel på detta var en debattartikel införd i SvD på 
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självaste julafton 2020, mitt under den kristna Fredsfurstens födelsedagsfirande. Rubriken 

löd: ”Mordkommandon från Moskva måste bemötas”  och artikeln var skriven av Ove Bring 

och Henrik Salander, båda medlemmar i Kungl. Krigsvetenskapsakademin. Inga ord här om 

fred på jorden, frid eller försoning. Det är viktigare att hålla i huvudet vad man ska göra              

”OM KRIGET KOMMER”. 

Vilken väg? 

 

Bild Creative commons 

Syftet med detta nummer av fredsbladet har varit att, liksom försvarsminister Hultkvist i 

DN, tala om ”realiteter”.  Om hur Sverige har smittats av militarismens mörka virus och om 

hur också vi kan smittas. Smittas vi så är risken stor att vi dras med i militarismens dödliga 

våldsdans. Om vi däremot med hjälp av vår kunskap, våra erfarenheter och vårt samvete 

skyddar oss från smittan kommer vi att stå fria att själva välja vilken väg vi vill gå om den 

dagen kommer då vi, liksom kväkaren Kathleen Lonsdale, tvingas att ta ställning.                                                                      

                                                              Vill du veta mer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           LÄS GÄRNA 

”Ned med vapen” en 

av världens stora anti-

militaristiska klassiker. 

Skriven av Bertha von 

Suttner (1843 – 1914) 

som fick Nobels 

fredspris 1905.     

             

       LÄS GÄRNA  

Fredsbladet våren 2020 

som handlar om svensk 

vapenexport, en berättelse 

som löper parallellt med 

militarismens utveckling 

Fredsbladet vintern 2019-

2020 som handlar om 

upprustning, kapprustning 

och nedrustning 

https://www.kvakare.se/fre

dskommitten 

VÄGRA TOTALFÖRSVARSPLIKTEN? 

Här kan du få mycket bra information 

om totalförsvarsplikten och om 

alternativ: vapenvägran och 

totalvägran. 

https://www.svenskafreds.se/up

ptack/forsvars-och-

sakerhetspolitik/fragor-och-svar-

om-varnplikt/ 

             

 

https://www.kvakare.se/fredskommitten
https://www.kvakare.se/fredskommitten
https://www.svenskafreds.se/upptack/forsvars-och-sakerhetspolitik/fragor-och-svar-om-varnplikt/
https://www.svenskafreds.se/upptack/forsvars-och-sakerhetspolitik/fragor-och-svar-om-varnplikt/
https://www.svenskafreds.se/upptack/forsvars-och-sakerhetspolitik/fragor-och-svar-om-varnplikt/
https://www.svenskafreds.se/upptack/forsvars-och-sakerhetspolitik/fragor-och-svar-om-varnplikt/
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Skicka länken till detta nummer av fredsbladet vidare till vänner och bekanta!  

Låt oss skapa ringar på vattnet för vår framtids skull!  

Vi välkomnar kommentarer och förslag!   fredsbladet@kvakare.se    

 

Tidigare nummer av fredsbladet hittar du på   / https://www.kvakare.se/fredskommitten  

Ta kontakt med fredsbladet om du vill bli uppsatt på vår mejllista eller om du inte önskar att få flera 

meddelande om tidningen 

                                                               

 

                                                                                           

                                                                                   

Fredsbladet ges ut av Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna.  I tidningen försöker vi 

ge korta inblickar i hur kväkarnas fredsvittnesbörd av tidigare kväkare har uttryckts i praktiken – 

i enskilda kväkares liv. Vi tror att detta kan hjälpa oss att i den värld som är vår hitta sätt att föra 

fredsarbetet vidare.  Framför allt vill tidningen försöka sprida kunskap om frågor som berör oss 

och vår tid.  Kunskap är den jordmån ur vilken handlingens blommor växer. 

fredsbladet@kvakare.se%20%20%20
fredsbladet@kvakare.se%20%20%20
/%20https:/www.kvakare.se/fredskommitten

