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Låt oss inleda detta nummer av fredsbladet med ett enkelt experiment. Vi tar en 

deciliter olja och häller det i ett kärl som innehåller en deciliter vatten.  Vad händer? 

Som väntat lägger sig oljan som ett skikt ovanpå vattnet. Varför? Därför att olja och 

vatten är oförenliga element. Låt oss nu fortsätta med att titta på två andra helt 

oförenliga element – två element av en sådan avgörande betydelse att hela vår 

framtid hänger på hur vi förhåller oss till dem. I detta nummer av fredsbladet ska 

vi prata om militarismen och miljön. 

                

                                                      ”Ljusbrytning i olja och vatten" foto av peterjroberts . Creative Commons 

”För att leva i fred måste vi förbereda för krig” skulle en militär kunna säga.  

”Fred med jorden. Fred på jorden” skulle en miljövän kunna svara.  

Det intressanta här är att militären i viss mån skulle hålla med miljövännen. Vad är det då som gör att 

militarismen och miljön ändå förblir lika oförenliga som olja och vatten?  Det ska vi försöka svara på.   

 

             freds  bladet 
                                        Nyheter från Fredskommittén Vännernas samfund, kväkarna 

                                                                             Hösten 2021 
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 Men låt oss först dröja ett ögonblick vid orden ”fred med jorden”, ord som har fått tilltagande aktualitet 

såväl inom konst och kultur som i freds- och miljörörelserna.  Att arbeta för freden och att värna om 

miljön är i kampen för vår framtid två sidor av samma mynt. Varifrån kommer orden? 

                                               Ur kväkarhistorien 

                

   Elin Wägner Bild: Bonniers                                                                   Elisabeth Tamm     Bild: Internet Arkive    

 Elin Wägner (1882 – 1949) var författare, feminist, journalist och kväkare.  Elisabeth Tamm (1880 – 

1958) var godsägare, en av Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter, och naturvän. Tillsammans 

skrev de år 1940 en liten skrift ”Fred med jorden”.  (Finns att köpa på nätet.) Under arbetet kom paret 

att inse att ” man inte kan arbeta på en separat lösning av vare sig fredsfrågan, jordfrågan, 

hälsofrågan, befolkningsfrågan eller uppfostringsfrågan. Den ena som den andra måste gå med i en 

omvärdering av människans förhållande till jorden, till livet och verkligheten, vilket betyder ett 

systembyte med allt vad därtill här av samhällsomvandling”. 

Dessa ord är som tagna ur ett post-covidsamtal år 2021. 

Syftet med skriften var att ge realistiska, hållbara lösningar för hur människan kan leva i samförstånd 

med jorden. Konkreta ämnen som togs upp var bland annat jordbruk, skogsbruk och 

vattenhushållning.  

Skriften, som skrevs mitt i brinnande krig, inledes så här: ”Jorden är ej skapad av människohänder 

men människohänder har slagit under sig jorden. Om den missbrukas, lider den och upphör att ge.” 

Den avslutats med följande ord: ”Nu återstår hoppet att vapnen ska läggas ner medan jorden ännu 

har så mycket osårad hud kvar att den kan leva och läka sina sår.  Och att de överlevande ska inse 

att de, drivna av samma nöd, måste gemensamt sluta fred med jorden.” 
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Vår tid är nu 

                    

”Som enskild energikälla ger användning av flygfotogen upphovet till det största utsläppet av koldioxid”     

Försvarsmaktens ”Handbok Hållbarhet – miljö ” 2020.  Bild: Militärflygplan. Ell Brown, Creative Commons 

 

”För att leva i fred måste vi förbered för krig,” sa ju militären.   

Vad i praktiken innebär detta för miljön?  

 Försvarets olika verksamheter drabbar miljön på otaliga sätt. I det som följer koncentrerar vi oss på 

dess främsta miljöpåverkan: deras koldioxidavtryck. 

Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen att inleda den största satsningen på försvaret sedan 50 – 

talet. (För en definition av militarism och en närmare redogörelse för försvarsbeslutet 2021 – 2025 se: 

https://www.kvakare.se/wp-content/uploads/2021/02/fredsbladet-vinter-2021.pdf ). 

 Den svenska krigsorganisationen ska alltså byggas ut och rustas upp. Det blir flera trupper på 

marken, flera flygplan i luften, flera fartyg i vattnet, utökat antal övningstillfällen för både den 

svenska militären och från andra länder inbjudna gäster, och en kraftig utvidgning av all annan 

verksamhet som hör militärens ansvarsområden till.  Hela denna verksamhet är beroende av fossila 

bränslen. Fossila bränslen ger upphov till koldioxidutsläpp.  Koldioxidutsläpp ger upphov till de allt 

allvarligare klimatförändringar vi ställs inför. 

Det militära koldioxidavtrycket  

Låt oss för ett ögonblick titta på USA där över femtio procent av statsbudgeten går till försvaret. Det 

amerikanska försvarsdepartementet är den största enskilda energikonsumenten i landet och den 

största enskilda konsumenten av råolja i världen.  År 2017 beräknades deras koldioxidutsläpp till 59 

miljoner ton – mer än de totala koldioxidutsläppen från många industrialiserade nationer, till 

https://www.kvakare.se/wp-content/uploads/2021/02/fredsbladet-vinter-2021.pdf
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exempel Sverige och Schweiz. https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/06/13/report-the-u-s-

military-emits-more-co2-than-many-industrialized-nations-infographic/?sh=5f079dd4372f 

Hur ser det då ut i EU? 

År 2019 publicerades en rapport med rubriken ”Under the Radar, The Carbon Footprint of Europa´s 

Military Sector ” (”Under radarn, den europeiska militära sektorns koldioxidavtryck”). Arbetet 

genomfördes av experter från The Conflict and Environment Observatory (CEOBS) och Scientists for 

Global Responsibility (SGR) på uppdrag av The Left Group, medlemmar i Europaparlamentet. 

Studien inleds med följande ord: ”I en tid då hejdlösa klimatförändringar utgör ett av de mest akuta 

hoten mot den globala säkerheten och mänskligheten, hade man hoppats att världens politiska 

fokus skulle ha varit på hur man minskar växthusgas och säkerställer en hållbar framtid. Men den 

globala militära sektorn håller på att återuppliva kapprustningens kallakrigslogik och vi ser 

faktiskt en ökning av världens militära utgifter”.  Och därmed en ökning av koldioxidutsläppen i 

atmosfären. 

Trots den bristande transparensen kring den europeiska militärens koldioxidutsläpp och en snarlik 

brist vad gäller den militärteknologiska industrins koldioxidavtryck, kunde experterna göra den 

försiktiga bedömningen att den europeiska militära sektorns koldioxidavtryck kunde jämföras vid 

det årliga koldioxidutsläppet från 14 miljoner medelstora bilar dvs ca 24,8 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (CO2e). https://ceobs.org/wp-content/uploads/2021/02/Under-the-radar_the-carbon-

footprint-of-the-EUs-military-sectors.pdf 

 
Bild. Transform-network. net 

 

 

 

 

 

Låt oss nu vända blicken mot Sverige. Vad vet vi om den svenska militärens koldioxidavtryck? 

Hittills inte så mycket. Trots att Försvaret är en av 26 miljömålsmyndigheter, dvs myndigheter med 

Svårigheterna att få grepp om den militära sektorns utsläpp av växthusgaser beror delvis på följande 

faktum: Samtliga EU-länder är statsparter i FN:s ramkonvention om klimatförändringar i vilket 

Parisavtalet 2015 ingår. Enligt konventionen är statsparterna förpliktade att årligen publicera 

inventeringar av sina utsläpp av växthusgaser. Rapporteringen av det militära bidraget är dock frivillig, 

och som skäl för att inte redovisa detta åberopas ofta den nationella säkerheten. 
https://www.sgr.org.uk/resources/carbon-footprint-military-sectors-eu  

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/06/13/report-the-u-s-military-emits-more-co2-than-many-industrialized-nations-infographic/?sh=5f079dd4372f
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/06/13/report-the-u-s-military-emits-more-co2-than-many-industrialized-nations-infographic/?sh=5f079dd4372f
https://ceobs.org/wp-content/uploads/2021/02/Under-the-radar_the-carbon-footprint-of-the-EUs-military-sectors.pdf
https://ceobs.org/wp-content/uploads/2021/02/Under-the-radar_the-carbon-footprint-of-the-EUs-military-sectors.pdf
https://www.sgr.org.uk/resources/carbon-footprint-military-sectors-eu
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stor miljöpåverkan, som därför ansetts ha ett extra ansvar för att ”integrera miljöhänsyn i 

myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta 

miljöpåverkan på ett systematiskt sätt” (förordningen 2009:907), så har Försvaret, Sveriges 

näststörsta myndighet, fram till nu undantagits från det redovisningsansvar som ålagts de övriga 25 

myndigheterna.  

I höstas genomförde Naturvårdsverket, som ansvarar för miljömålsverksamheten, en utvärdering av 

verksamheten. Detta mynnade bland annat ut i en rekommendation om att upphäva 

Försvarsmaktens undantagsstatus. Dock med ett undantag: uppgifter som skulle kunna hamna under 

säkerhetsskydds- eller sekretesslagen utelämnas. Frågan är ännu ute på remiss. Men vilket beslut 

som Naturvårdsverket än fattar, så kommer Försvarsmakten även i fortsättningen att endast berätta 

det den vill berätta - till exempel om koldioxidutsläppet.  

 

Fördel Försvaret 

                      Bild. Boverket.se 

I Sverige och Finland finns det ett system som kallas ”riksintressen”.  Enligt 4 kap i miljöbalken är ett 

riksintresse ”ett större område med stora natur- och kulturvärden”.  Tanken bakom bestämmelserna 

om riksintressen är att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Det finns tolv 

riksintressemyndigheter som har till uppgift att redovisa hur en inom deras respektive områden 

tilltänkt verksamhet skulle kunna påverka deras riksintressen. (Se exemplet Försvarsmakten s. 6).  

 Vilka är då de områden som utgör riksintressen? Bland annat kan nämnas rennäringen, yrkesfisket, 

jord- och skogsbruket, friluftsnäringen, mark- och vattenområdena samt de fysiska miljöer som ha 

betydelse på grund av sina natur- eller kulturvärden, områden med viktiga mineralfyndigheter - och 

Försvarsmakten. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808 .   

Vad händer nu om, till exempel, Försvarets riksintressen skulle råka stå i konflikt med andra 

riksintressen? Jo, då har Försvarsmakten alltid företräde (Miljöbalken 3 kap. 10§).  När vi sedan läser 

vad som ingår i dessa riksintressen inser vi att i praktiken undantas det militära från det miljöansvar 

som Miljöbalken i övrigt kräver.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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Bild: Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten 

Vilka är då Försvarsmaktens riksintressen?  Vi låter Försvaret förklara: ” Försvarets riksintressen 

utgörs av bland annat skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och 

anläggningar. Dessa utgör en förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade 

förmågan och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga 

förband. Områden som utgör riksintressen för totalförsvarets militära del är områden som bedöms 

ha nationellt viktiga värden och kvalitéer för att skydda Sverige. Det kan vara områden eller 

funktioner som behövs för att genomföra skarpa insatser, men också för att träna, öva och utbilda 

personal och funktioner. Dessa områden bör därmed skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som 

påtagligt kan skada dess värden” https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-

i-samhallet/samhallsplanering/riksintressen/. 

Här har vi förklaringen till att Försvaret har kunnat 

stoppa initiativ för att bygga ut miljövänliga 

vindkraftsparker i Sverige. Försvaret anser nämligen 

att dessa parker utgör en säkerhetsrisk för lågt 

flygande militärflygplan.  

Det kan också förklara varför Försvaret får utöka sin 

flygverksamhet över Vättern trots att insjön idag 

utgör dricksvattentäkt för mer än en kvarts miljon 

människor och som i framtiden sannolikt kommer att 

behövas för att täcka dricksvattenbehovet i ännu flera 

områden. Och detta trots att Vättern är ett Natura 

2000-område, det vill säga att sjön ingår i ett 

europeiskt nätverk av värdefulla naturområden med 

arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv 

betraktas som särskilt skyddsvärda.  Samma öde har 

drabbat Göteborgs södra skärgård.  Det militära har 

företräde framför miljön. 
 

Bild: Wind turbines. Creative Commons 

 

 

 

Bild. Creative Commons 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-samhallet/samhallsplanering/riksintressen/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-samhallet/samhallsplanering/riksintressen/
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 Foto: Petter Persson/Försvarsmakten Kungsängens skjutfält. 

Inledningsvis nämnde vi att Försvarsmakten delvis kunde hålla med om parollen ”Fred med jorden. 

Fred på jorden”.  Den håller med, bland annat, därför att klimatförändringarna har nått en sådan 

omfattning att de direkt påverkar Försvarets förutsättningar för att upprätthålla sin ”operativa 

förmåga”. (Ett exempel:  Mildare vintrar leder till att tjälen i jorden försvinner vilket inverkar 

negativt på övningsverksamheten vintertid.)  Som följd härav har Försvaret blivit 

hållbarhetsförespråkare. Hållbarhetsarbete har blivit ”en konstant aktuell fråga. Inom 

Försvarsmakten är det en naturligt integrerad verksamhet som skapar förutsättning för myndigheten 

att kunna genomföra sitt huvuduppdrag ”(1). 

Försvaret har till och med presenterat ett antal hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.  Inget av målen 

berör dock koldioxidutsläpp trots att Försvarsmakten medger att den är en stor energianvändare 

som lämnar ett betydande energi- och klimatavtryck. Drivmedelsanvändningen, cirka 60 procent av 

Försvarsmaktens totala energiförbrukning, står för mer än 80 procent av koldioxidutsläppet (2). 

 Försvarsmakten är noga med att poängtera att allt 

hållbarhetsarbete alltid har ett och samma syfte: att 

underlätta för Försvaret att utföra sitt av Regeringen 

och Riksdagen fastställda huvuduppdrag som är ”att 

försvara Sverige mot ett väpnat angrepp, främja 

Sveriges säkerhet, suveräna rättigheter och intressen 

samt förebygga och hantera konflikter nationellt och 

internationellt” (3).                                                            
Bild. Agenda 2030. GP.se.   

För 50 år sedan var Försvarsmaktens uppdrag att försvara Sverige. Uppdraget i dag omfattar hela 

världen. Överbefälhavaren Micael Bydén säger så här: ”Försvarsmakten är i ett fortsatt tillväxt som 

präglas av ökat krav på militärförmåga samtidigt som vi ska bidra till en hålbarhetsutveckling” (3). 

Per definition innebär ”ökad militärförmåga ” ökad drivmedelsanvändning. Ökad 

drivsmedelsanvändning är lika med ökat koldioxidutsläpp. Ökat koldioxidutsläpp är lika med 

klimatförändringar. Därför undrar vi:  Hur tänker sig Överbefälhavaren utföra sitt huvuduppdrag och 

samtidigt bidra till en ”hållbarhetsutveckling”?  Ekvationen går inte ihop.  

 

 

 

 

1) https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ett-hallbart-forsvar/  

2) https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ett-hallbart-forsvar/klimat-och-energi/. 

3) Försvarsmaktens hållbarhetsredovisning 2020 https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-

myndigheten/dokumentfiler/hallbarhetsredovisningar/hallbarhetsredovisning-2020.pdf  

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ett-hallbart-forsvar/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ett-hallbart-forsvar/klimat-och-energi/
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/hallbarhetsredovisningar/hallbarhetsredovisning-2020.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/hallbarhetsredovisningar/hallbarhetsredovisning-2020.pdf


8 
 

  

 

Dessa två paroller är lika oförenliga som olja och vatten. Att rusta för krig är att ofreda jorden.  Och 

mitt i den ödesdigra klimatkris vi befinner oss i har Sverige valt att satsa på den största militära 

upprustningen sedan 50-talet.  Politikerna hade kunnat välja en annan väg. I stället för att blint förlita 

sig på ”den militära säkerheten” och allt mer målmedvetet förbereda sig för krig, hade de kunnat välja 

att prioritera ”den mänskliga säkerheten” med fokus på social-, ekonomisk-, och klimaträttvisa, de tre 

avgörande förutsättningarna för att skapa en fredlig framtid.  Sverige hade kunnat välja ”Fred med 

jorden. Fred på jorden”. Men gjorde det inte. 

 

Sista ordet är inte sagt    

             

 

Den här fina bilden hittar du på Aktion Rädda Vätterns (ARV) hemsida.  En bild av vatten som är 

livets källa.  Vattnet som går i arv från generation till generation. Vätterns vatten där Försvarsmakten 

får lov att förorena, förstöra, och föröda.  Runt denna Sveriges näst största insjö har sedan 2010-2011 

den mycket livaktiga folkrörelsen ARV organiserat aktioner, bildat opinion, uppvaktat politiker, 

anordnat studiecirklar och arbetat juridiskt med syfte att skydda vattnet och sjöns omgivande miljö. 

https://www.aktionraddavattern.se/,  

I Göteborgs södra skärgård finns det en systerrörelse till ARV. Den heter Skärgårdsuppropet. 

https://www.facebook.com/Sk%C3%A4rg%C3%A5rdsuppropet-182725245110062/ .                                                                    

Och överallt i Sverige hittar du människor som aktivt arbetar för att skydda miljön där de bor.  

I dag vet både miljörörelsen och fredsrörelsen att fredsfrågor och miljöfrågor hänger intimt samman 

och att för vår och moder jords framtids skull måste vi fortsättningsvis arbeta hand i hand. Sista ordet 

är inte sagt!  Det ger stort hopp!                       

                                     Fred med jorden. Fred på jorden! 

För att leva i fred måste vi rusta                                   

för krig! 

Fred med jorden. Fred på 

jorden! 

https://www.aktionraddavattern.se/
https://www.facebook.com/Sk%C3%A4rg%C3%A5rdsuppropet-182725245110062/
https://www.facebook.com/Sk%C3%A4rg%C3%A5rdsuppropet-182725245110062/
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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 

meddelanden 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. 

mailto:fredsbladet@kvakare.se
https://www.kvakare.se/fredskommitten

