
Ur tal på Folk och Fred av Ellie Cijvat, före detta ordförande i Jordens vänner: 

 

Klimatkrisen bidrar till konflikter 

 

Ryssland för ett brutalt anfallskrig i Ukraina. Vi har även kriget i Jemen och konflikter på andra 

ställen. Samtidigt pågår klimatförändringarna, i somras med omfattande bränder i Spanien, 

Frankrike, Balkan och Grekland. Vi ser torka på många ställen, med missväxt och svält. 

Klimatförändringarna har ibland också del i krig och konflikter. 

 

Militärbudgetarna ökar i stort sett över- allt, inte minst i Sverige efter beslutet om Natomedlemskap. 

USA har en militärbudget på drygt 800 miljarder dollar per år, Central- och Västeuropa 320, 

Östeuropa 

76. Det är 1200 miljarder bara där, medan FN:s Green Climate Fund med nöd och näppe har kunnat 

skrapa ihop 11 miljarder hittills. 

Hur ser läget ut i Sverige? Den gröna omställningen är omtalad – men har väldigt ensidigt fokus på 

tillväxt. Samernas rättigheter ignoreras, och naturens rättigheter räknas inte heller. Det är en modell 

som bygger på global orättvisa, vi i den rika delen av världen ska tillförskansa oss metallerna till 

elbilar och ingen undrar hur våra begränsade resurser ska fördelas lika över världen. 

 

Inom jordbruket är fokus på digitalisering och fortsatt storskaligt industriellt jordbruk, istället för ett 

resilient och regenerativt jordbruk som vi skulle behöva. 

 

Den nya regeringens Tidöavtal är tydligt om migrationen: Vi ska stänga våra gränser, ”Sverige är 

fullt” säger vissa utan att blinka. Denna linje påbörjades dock av den förra regeringen. 

Sida har fått uppdraget att använda bidrag till vissa länder som utpressningsmedel: Om de inte tar 

emot utvisade flyktingar ska de inte få pengar. 

 

Natomedlemskapet och turerna kring det har vi hört mycket om dessa dagar. En upptrappning sker, 

i och med att kurderna offras för att blidka Turkiet. 

 

Vad bör göras? 

 

1. Avspänning – inte upptrappning. Inga kärnvapen. Förhandlingar. Förr i tiden spelade Sverige en 

medlande roll, men det finns inte på kartan nu. Även i vårt samhälle är det stora spänningar, 

klyftorna ökar. Vi skulle behöva en avspänningspolitik lokalt också. 

 

2. Omställning – Vi behöver egna självorganiserade lösningar, som matvärn, skogsvärn och 

energivärn. 

 

3. Drastiskt minskad militärbudget – låt pengarna gå in i en beredskapsbudget och till 

klimatomställning. Drastiskt minskad 

vapenexport – vi ska leva som vi lär – eller lärde, kanske man ska säga. 

 

4. Fred på jorden, fred med jorden – vi behöver positiva berättelser och planer. Det är planeten som 

sätter gränserna. Kämpa för allas lika värde, både här hemma och globalt. 

 

Ellie Cijvat 
 


