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KALENDARIUM
13 oktober Årsmöte – INSTÄLLT!
9 december Mänskliga rättigheters dag
Marco Nilsson talar om palestinska
flyktingar i Libanon - INSTÄLLT!
Ordförande har ordet
Fredsvänner,
Välkomna tillbaks till Fredsrörelsen, dock med
ännu en tid av alternativa sätt att träffas.
I våras skickade Fredsrörelsen en uppmaning
till riksdagspartierna att rösta nej till ett
”svenskt deltagande i militär insats för stärkt
säkerhet i Mali”, men den 11 juni röstade
riksdagen ja. Det innebär att den svenska
militära närvaron i Mali växer; utöver den FNinsats vi redan deltar i kommer vi också att ha
soldater i den fransk- och Maliledda insatsen
Task Force Takuba. Med tanke på den
statskupp som nyligen genomförts i landet
kommer vi att följa utvecklingen under
hösten. En annan utveckling vi tänker följa är
situationen i Belarus; hur starkt stöd har
Lukasjenko från Ryssland, och hur uthålliga är
demonstranterna? Till följd av ryska
trupprörelser när Belarus har vi också sett
svenska militära beredskapsinsatser på
Gotland. Vi åter kommer till dessa konflikter
och den ökande svenska militarismen i
kommande medlemsnummer.
Åse
Fredsrörelsens kommande verksamhet
På grund av den pågående pandemin har
styrelsen beslutat att tills vidare inte
genomföra möten eller andra aktiviteter som
innebär att vi samlas inomhus. Därför flyttas
årets årsmöte till våren 2021 då vi håller två
årsmöten vid samma tillfälle. Men vi följer
utvecklingen av pandemin och arrangerar
aktiviteter då läget så tillåter. Hemsidan hålls
uppdaterad och medlemsbladet ges ut som
vanligt. Vi kommer att hålla kontakt med
nätverket Fredsam (http://fredsam.se/), och
engagera oss i läxhjälp och språkcafé
(Mötesplatsen) under de former och i den

omfattning som möjliggörs under pandemin.
Under de kommande torsdagarna håller
Mötesplatsen öppet utomhus mellan kl. 1820. Volontärer är hjärtligt välkomna.
Göteborg har i augusti 2020 tagit ett
historiskt beslut om kärnvapen!
Göteborgs kommunfullmäktige har som första
stad i Sverige tagit beslutet att ansluta staden
till Stadsuppropet mot kärnvapen, Ican Cities
Appeal. Syftet är att uppmana regeringen att
ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Hundratals städer runt om i världen
har redan anslutit sig, bland dem 25 städer i
Norge.
Nu tycker vi att det är Kungälvs tur att ta
samma beslut. Förra hösten uppmanade
Fredsrörelsen i Kungälv alla politiker i Kungälvs
kommunfullmäktige att de skulle söka förmå
regeringen att ansluta Sverige till FN:s
konvention mot ett förbud mot kärnvapen! Vi
menade att kärnvapenförbud lika mycket är
en kommunal angelägenhet som en
utrikespolitisk fråga, eftersom kommuninvånare blir direkt drabbade om vapnen
skulle komma till användning. Den gången fick
vi inget gehör för vår uppmaning. Nu bör
kommunfullmäktige följa Göteborgs exempel.
Världens länder sviker Västsahara
I februari 2019 hade föreningen besök av
Johan Persson, fotograf och journalist, som
berättade om situationen i Västsahara, om
varför ett helt folk gång på gång offras för
realpolitiken. Fortfarande kommer signaler
om att världens länder sviker detta land.
Lena Thunberg undrar i en debattartikel i
OmVärlden den 18 augusti 2020 hur länge EU
och FN ska förhålla sig passiva i frågan om
Marockos ockupation av Västsahara. Marocko
har en så kallad avancerad status till EU och
erhåller stora bidrag, och därför borde också
EU ställa krav på Marocko. Befrielsefronten
Polisario uppmanar nu FN:s säkerhetsråd att
vidta åtgärder mot den marockanska arméns
inblandning i den omfattande narkotikasmugglingen som sker till Västsahara.
Smugglingen hotar säkerheten och stabiliteten
i hela regionen skriver Thunberg.
Goda förutsättningar för fredssamtal i
Afghanistan

Den afghanska regeringens beslut att släppa
400 talibanska krigsfångar anses vara ett
avgörande steg för fredssamtal i Afghanistan.
Samtalen förväntas inledas inom kort, men
många utmaningar för fred återstår.
Fångamnestin har varit ett krav från
talibanerna för att de ska gå med på att inleda
förhandlingar om ett slut på den nu nära 20 år
långa konflikten, vilken utarmat och trasat
sönder Afghanistan. Några av de utmaningar
som skulle kunna äventyra fredsförhandlingarna är hur den framtida politiska
administrationen ska utformas, hur man får till
ett permanent eldupphör, hur man lyckas
integrera talibanerna i regeringen samt hur
kvinnors rättigheter ska kunna skyddas.
Dessutom skulle ett snabbt tillbakadragande
av alla amerikanska soldater kunna påverka
stabiliteten i landet.
(Källa: OmVärlden augusti 2020)

En procent av mänskligheten befinner sig på
flykt
Aldrig någonsin har så många människor
befunnit sig på flykt som nu. Enligt FN:s
flyktingorgan UNHCR rör det sig om nästan 80
miljoner människor, och allt färre av
flyktingarna kan återvända hem. Det senaste
decenniet har bara 385 000 flyktingar per år
återvänt hem, på 1990-talet var det fyra
gånger så många som årligen återvände.
Fem länder står för två tredjedelar av alla
flyktingar som tvingats fly sina hemländer. De
är Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan
och Myanmar. 85 procent av flyktingarna
befinner sig i utvecklingsländer, ofta i ett land
som angränsar till det land man flytt ifrån.
Inget annat land i världen tar hand om så
många flyktingar som Turkiet, där det i slutet
av förra året levde 3,6 miljoner flyktingar. I
Colombia befinner sig inte bara 8 miljoner
colombianer på flykt i sitt eget land; numer
lever också 1,8 miljoner venezuelanska
flyktingar i landet, vilket gör Colombia till
världens näst största flyktingmottagarland.
(Källa: OmVärlden juni 2020)

Militär upprustning i Europa
När muren föll 1989 fanns en förhoppning att
kalla kriget skulle vara slut och att samarbete i
stället för konfrontation skulle råda. Efter
Rysslands annektering av Krim och kriget i

Ukraina har emellertid spänningen mellan
Ryssland och Natoländer ökat, och detta har
tagits som intäkt för att upprusta på båda
sidor. De flesta av EU:s 28 medlemsländer,
vilka utgör drygt hälften av Europas stater,
ingår i den militära alliansen Nato. USA
irriterar sig på att medlemsländerna i Nato
inte avsätter tillräckligt med medel till
försvarsbudgeten; de flesta har långt kvar
innan de 2024 ska ha nått målet om minst två
procent av BNP. Om länderna ska nå detta mål
innebär det en oerhörd militarisering av
Europa de närmaste åren.
Sverige är utsatt för påtryckningar från
både EU och Nato om att de ska förbättra sitt
försvar. I Lissabonfördraget (2009) har EU:s
medlemsländer förbundit sig att gradvis
förbättra sin militära kapacitet, och Sverige
deltar fullt ut i EU:s militarisering. Sverige och
Finland betraktas som särskilt viktiga partners
till Nato, och de styrs allt mer av dess beslut.
Det finns sedan 2014 ett värdlandsavtal
mellan Nato och dessa båda länder, och den
svenska regeringen har exempelvis valt att
inte underteckna FN:s konvention om förbud
mot kärnvapen.
Flera riksdagspartier kräver att Sverige ska
avsätta två procent av BNP till försvaret.
Regeringen har tillsammans med
Centerpartiet och Liberalerna beslutat att
anslaget för det militära försvaret från och
med 2025 ska ha ökat med 65 %, till 1,5
procent av BNP.
Varför behövs över huvud taget dessa
enorma satsningar på militären? Vilka
konsekvenser får denna militarisering för
Sveriges övriga samhällsuppdrag och för
klimatet? Detta är frågor som beslutsfattarna
behöver svara på.
(Källa: Kvinnor för freds tidning, november 2019)

Medlemsavgift 2020
Om du inte betalt medlemsavgiften för 2020
så är det inte för sent! Betala in 100 kronor
per person till vårt postgirokonto 786201-4.
Glöm inte att skriva namn och mejladress!
Tala gärna om oss för dina bekanta. Vi
behöver bli fler!
Sköt om er i höst, hoppas vi snart ses igen!
Med vänlig hälsning från oss i Styrelsen för
Fredsrörelsen i Kungälv

