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Rubrik på Pass 5: Ukraina och den globala konflikten med plundring, svält, förgiftning och krig. 

Karins del blir krig, Ukraina, kärnvapen. 

 

 

Från militär avskräckning till gemensam säkerhet, behov av att tänka nytt 

Personlig presentation Fredsaktivist www.laraforfred.se Avhandlingen fredsundervisning 

Kärnvapnen i Ukrainakriget Avskräckning som inte fungerar Behov av nytt tänkande  

 

Kärnvapenmakter emot varandra i Ukrainakriget  Storkrig = risk för kärnvapenkrig. 

”Små” kärnvapen – Tröskeln till användning minskat – first use, risk för misstag, Varseltiden 

Ukraina kärnvapenhotets orsak till kriget.   

 

Existentiella behov Ryssland och även Ukraina. Lovrovs brev till EU:s utrikesministrar. Han talar 

om och om igen om vikten av ”indivisle security” dvs säkerhet måste gälla ALLA stater, inte någras 

på bekostnad av en annans: ”…either there is security for all or there is no security for anyone.” 

och ”We want to receive a clear answer to the question how our partners understand their obligation 

not to strengthen their own security at the expense of the security of other states on the basis of the 

commitment to the principles of indivisible security.” Han fick inte enskilda svar av 

utrikesministrarna, inte heller av Ann Linde, men förödmjukelse i tolkning av politiker och media i 

termer av krav på säkerhetszon. Detta blev sista varningen före det storskaliga angreppet på Ukraina 

24 febr. i år 

Kollektiv säkerhet betyder allians MOT fiende. Gemensam säkerhet ger trygghet åt ALLA, något 

helt annat. 

 

Avskräckning fungerar inte. Burtoncitat: ”När man förnekar den traditionella föreställningen att 

människans natur är socialt formbar och tar till sig att vissa mänskliga behov kommer att försöka 

tillgodoses oberoende av omständigheter och konsekvenser, kommer man att inse konflikters natur, 

hur de ska förebyggas, hanteras och lösas. Teorin om avskräckning, basen för konflikthantering 

lokalt och internationellt, undermineras därför att avskräckning inte kan avskräcka i situationer där 

mänskliga behov inte tillgodoses.” (Kursivering tillsatt, översättning, Karin U.) 

 

 

Mänskliga behov: trygghet. säkerhet 

 

Vapnen till Ukraina Sanktionerna 

Rapporteringen i media ”gå fiendens ärenden” feltänkt. Perspektiv, analys av konflikt för 

hantering/lösning. Kunskaper i konflikthantering behövs. Vi har dem från vardagslivet och 

beteendevetenskaperna sysslar just med detta.  

 

Militärutgifterna tränger undan allt annat. Sedan Kyotoavtalet följt av Parisavalet:  

militärutsläpp räknas ej. Neta Crawfords rapport, se www.laraforfred.se/Miljo 

 

Klimatkrisen, arternas utrotning. Nödvändigt ändra politik. Krig måste upphöra.  

World Beyond War. Länkar adresser i chatten. www.laraforfred.se 

 

Nödvändigt ersätta dagens tänkande 

Likheter mellan konflikter lokalt och globalt Dynamik, upptrappning, hantering. 

Kunskapsbank beteendevetenskaperna. Träning i ickevåld. Medling. Utbildning. 
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