
Ur tal på Folk och Fred av KG Hammar, före detta ärkebiskop i Svenska kyrkan: 

 

Vi är delar av livsväven 

 

Vi upplever två avgrunder på vår livsresa i den stund som är nu. Den ena är den brist på fred på 

jorden som den ökade militariseringen lett 

till. Vapen ska skapa fred på jorden trots att all historisk erfarenheter säger precis motsatsen. Den 

andra avgrunden är det klimatnödläge som planeten befinner sig i. Den avsaknad av fred med 

jorden som lett till ständigt ökande utsläpp av växthusgaser och en accelererande utrotning av 

levande arter med drastisk minskning av den biologiska mångfalden som följd. 

Därför behövs omställning! Vi måste ifrågasätta oss själva och vår plats i planetens 

livssammanhang. Vi måste lämna det fossilberoende konsumtionssamhället bakom oss och söka 

livets mening i något 

annat än konsumtion för att tillfredsställa egots behov och begär. Vi behöver avspänning, sansa oss 

så att vi låter det vi vet sjunka in i våra medvetna jag och låta det prägla våra val och handlingar. Vi 

behöver bryta oss ut ur ego-boxen och inse att vi är relationsvarelser, andliga varelser som lever i 

relation till allt som finns, till de okända djupen i oss själva, till våra medmänniskor som alla har en 

innersida dold för en ytlig betraktare, till naturen, djuren och växterna, ekosystemen och allt som 

finns på denna planet som med kristet 

språkbruk är medskapat tillsammans med oss. För att bryta sig loss ur ego-boxen måste jag inse att 

det som ger mitt liv mening är att jag är relaterad till något som är större än jag och att detta större 

manifesterar sig i alla som finns, i alla de relationer jag ingår i. Nya värden visar sig för mig, 

gemenskapsvärden, samhörighet 

och beroende. Beroende förvandlas från något skrämmande att försöka undvika till något lockande 

och berikande. Beroende betyder att jag inte är ensam! Jag-livet avlöses av vi-livet, livet 

tillsammans. Vi kan ge egenvärde åt andra och annat utan att relatera deras värde till den nytta för 

mig som kan finnas i en relation till någon eller något, bruksvärde som vi kallar det. Det handlar om 

att se med en ny blick, se skönheten i det som existerar mig förutan och kunna glädjas utan att det 

handlar om nytta. Så kom Deklarationen om de mänskliga rättigheterna (1948) till. 

 

Och så kan en ny deklaration om naturens rättigheter hjälpa mig att ifrågasätta min roll i naturen 

och livsväven och ge mig en insikt i att jag är en del av livsväven där alla är beroende av varandra, 

och att min lycka, harmoni och mening står att finna i den insikten. Pella Thiels och Henrik 

Hallgrens bok Naturlagen ger en introduktion till allt 

som rör naturens rättigheter och den roll som urfolken spelar i framväxten av dessa insikter och 

tankarnas inkludering i lagstiftning. Kampen för att göra ekocid till ett brott mot freden i 

parallellitet med 

krigsbrott och folkmord att lagföras i den internationella brottsmålsdomstolen i Haag är ett led i 

denna fredssträvan. 
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