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Tomas Magnusson – Anförande, Folk och Fred 2023 
 

 

God morgon  

Jag hälsar till alla er som valt att ägna den här söndagsförmiddagen åt frågeställningen 

 ”Läget och vad gör vi nu?”  

De flesta av oss har väl firat jul och nyår – varit med om att ringa in ”den tusenåra fredens rike”. 

Det är tvära kast, mellan Tennyssons dikt för nyårsnatten och den svenska verklighet som vi lever i, som 

bara kan karaktäriseras med två ord:  Krigshets och fredstystnad 

Det är Putins fel.  

Det är också Bidens och Trumps fel. 

Det är Stoltenbergs fel, det är Zelenskis fel, det är Ann Lindes fel, det är Ulf Kristenssons och Ebbas fel. 

Vi har inte blivit tillfrågade – makten att påverka viktiga och livsavgörande beslut har kanske aldrig funnits i 

det korta perspektivet, men nu definitivt inte. Vi måste alltså erövra och återerövra makt och inflytande. 

 

Detta är läget, så vad gör vi nu? 

Punkt 1 – Vi lever i en sällsynt militaristisk tid. 

Det gäller att vi ser upp för hur detta påverkar oss själva, som individer. 

För vi påverkas ju av den massiva propagandan som överfaller oss i TV och massmedia. 

Ett enkelt exempel. Det finns en fras som media försöker plantera: ”Rysslands folkrättsvidriga krig”. Maria 

Persson Löfgren i Sveriges radio, som en gång i tiden var min praktikant på Tidningen Arbetet i Göteborg, 

använder den frasen minst en gång i varje inslag hon gör i radion.  

Problemet är att jag hört den här frasen användas också av företrädare för fredsrörelsen. 

Det här kriget ett brott mot folkrätten. Men vi har aldrig kallat andra brott mot folkrätten för ”folkrättsvidriga”. 

Vi sa aldrig det om Natos bombningarna av Serbien våren 1999. Vi säger inte att Turkiets flygbombningar i 

Kurdiska områden inom Syrien är folkrättsvidriga. Eller alla USA:s dödliga drönar-attacker runt om i hela 

världen. Eller om Israels ockupationspolitik. 

Rysslands krig i Ukraina bryter mot folkrätten. Ändå bättre uttryckt – det bryter mot FN—stadgan som 193 

stater har skrivit under, inklusive Ryssland. 

 

 

Punkt 2 – Vi har en propaganda-situation i media, privata media och publik service, som 

saknar motstycke 

Vi kan kritisera media, gärna för mej, men varje gång vi för övrigt yttrar oss om kriget i Ukraina         så 

måste vi tänka på hur djupt påverkade allmänheten är av medias ensidiga bild av kriget. 

Därför – när vi som ”fredsfolk” (folk och fred – då blir ju vi fredsfolk) – när vi som fredsfolk känner behov av 

att problematisera och nyansera i debatten – så kan vi inte bara slänga ur oss några fraser om proxykrig, 

eller några fraser om Natos löfte till Gorbatjov 1989, eller svepande kritik om odemokrati i Ukraina. 

Det håller inte. Vi måste vara tydliga men försiktiga. Vi måste vara pedagogiska. Utgå från den bild som har 

planterats hos den svenska allmänheten.  
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Vi måste börja med att säga (och det här är en formulering som jag lånat av fredsforskaren och 

fredsaktivister Jörgen Johanssen) - tack Jörgen 

Ingen vettig människa kan försvara Ryssland krig i Ukraina. 

Men om vi försöker förstå hur man tänker i Ryssland och hur Rysslands president Putin tänker, så är 

det lättare att förstå varför kriget startade.  

 

 

Punkt 3 – Ifrågasätt de militära experterna i TV och andra media 

Vi har väl aldrig sett så många militära ”experter” någonsin tidigare i TV.  

Jag har en speciell fäbless för en av dem –  Joakim Paasikivi –  kanske är det hatkärlek? Paasikivi ser trevlig 

ut, alltid klädd i uniform, alltid lika tvärsäker i allt han säger. 

Och han  säger att kriget snart tar slut. Att Ukraina håller på att vinna kriget. 

Han är ju lärare vid militärhögskolan, så han borde ju veta.  

Jag hoppas han har rätt. Men det finns en del evidens som talar mot. 

Låt oss titta på några av de just nu pågående krigen, som också strider mot folkrätten. 

Kriget i Syrien startade i mars 2011. Har alltså pågått i 11-snart 12 år. Ingen militärlärare säger i TV när det 

ska ta slut. 

Kriget i Jemen har pågått sedan 2015, i mer än sju år. Och det finns inget slut i sikte.  

FN beskriver det som det värsta som sker i världen idag.  
Vet ni – det dödas ett barn i Jemen var tionde minut. 
 
I Yemen används den målsökandesökande utrustning                  
som Saab Dynamics tillverkar i Göteborg.  
Affärerna går lysande, företaget har nyanställt 100  
och söker efter ytterligare 50 personer att anställa  
– berättar en nöjd och glad VD i lokalradion. 
 

Kriget i Mali pågår, fast vi sällan hör om det i TV.  

På försvarsmaktens hemsida  
står det att kriget i Mali har slitit sönder samhället i snart tio år. 
Där har funnits svenska soldater i två olika militära operationer, under ledning av den gamla kolonialmakten 
Frankrike. 
 
Frankrike har nu lämnat Mali och Sverige ska lämna Mali i mars. Men enligt uppgift i radionyheterna i fredags 
morse är det inte för att man misslyckats – utan det är för att numera finns Wagnergruppen där – en rysk 
privatarmé.  
 
EU och därmed Sverige arbetar för att terrorist-stämpla Wagnergruppen.  
 
Men lägg märke till att Wagnergruppen är där av samma anledning och på samma mandat som den franska 
och svenska militära insatsen – på inbjudan av Malis president – inte en folkvald president, utan en president 
tillsatt efter en militärkupp. 
 
 

Punkt 4 – Svensk militär logik behöver ifrågasättas 
 
Ja ni hör ju att den militära logiken inte riktigt håller när det gäller Wagnergruppen – Wagnergruppen ska 
terroriststämplas men det Sverige har gjort är okey. 
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En annan logisk kullerbytta av Sveriges kloka regering och riksdag är att acceptera vapenexport till Turkiets 
som för krig mot kurderna i norra Syrien – vars soldater Sverige har gett militär utbildning till under flera år.  
 
 

Punkt 5 – ”Det befästa fattighuset” 
 
Nånstans i bokhyllan som ni skymtar bakom mej finns boken ”Det befästa fattighuset”, en antimilitaristisk 
kampskrift som gavs ut 1913, kort tid innan världskriget började, ja det var innan man insåg att man var 
tvungen att numrera världskrigen. 
 
Vi behöver inte göra några jämförelser mellan då och nu, men tänk följande: 
 
Många människor i Sverige upplever en hårdare ekonomisk tid än i mannaminne. 
Matpriserna rusar i höjden. 
Elpriserna rusar i höjden. 
Räntorna som bankerna tar ut på bolån har flerdubblats på bara ett år. 
Inflationen är hög.  
Reallönen sänks för de flesta svenskar. 
 
I detta läget har politikerna enats om att höja militärbudgeten från 1,2 % av BNP till 2 % av BNP. 
 
I fast penningvärde innebär detta en ökning från 77 miljarder år 2022 till 128 miljarder när 2-procentmålet är 
uppnått inom några år. 
 
Detta är ju oerhört mycket pengar – ökningen är 51 miljarder per år i 2022 års prisnivå. 
 
Vi har lågkonjunktur, vi har inflation och trots det ska vi öka militärutgifterna. 
Det kommer att bidra till en förlängd lågkonjunktur och en permanentning av inflationen. 
 
Men det allra viktigaste – ingen politiker har sagt hur detta ska finansieras. 
 
Det är konsensus bland politiker och media om att tiga om detta. Inte tänka på vem som ska betala. 
 
Men vi vet ju vem som ska betala – det är du och jag. Det kommer att ske genom att skatter höjs, eller att 
pengarna tas från vården, från skolan, från omsorgen. Från trygghet och säkerhet i vår lokalmiljö. 
 
51 miljarder kronor. 
 
 

Punkt 6 – Våld i vår närmiljö 
Man säger att våld föder våld. 
Ja, och våld inspirerar till våld. 
 
I nyheterna hör vi mer om våld än tidigare. Svenska politiker, liksom de världsledare som kommenterar kriget 
i Ukraina i media, Biden, Putin, Zelenski, Stoltenberg – plus våra svenska statsministrar vare sig de är 
blåa eller röda, och andra ledande svenska politiker, 
talar om att våld är enda lösningen,  
det finns ingen annan lösning på krig än en militär seger – den starke har rätt. 
 
Och våldet i närmiljön har ökat, antalet döda i gängvåld, i knarkhandeln, i så kallat utsatta stadsdelar, har 
ökat i Sverige – det vet vi om. 
Visst finns det ett samband mellan det våld som är acceptabelt och prisas av våra politiska ledare, och det 
våld som utövas av unga utsatta människor. 
 
Krigshetsen från toppen av samhället, får effekter på de unga. 
 
 

Punkt 7 – Vårt svar på allt detta - fredskultur 
 
Den svenska fredsrörelsen har gamla anor. I vår så ska vi fira att Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
fyller 140 år. 
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Jag ska lyfta bara ett enda exempel ur den svenska fredsrörelsens historia under 140 år. 
Det handlar om den resebyrå som en gång i tiden startades av Svenska Freds.  

Man tänkte att människor måste mötas över gränserna. 
Vi måste träffas och vi måste tala med varann. Det är första steget mot fredlig samexistens. 
 
Resebyrån hette Ungdomens resebyrå. 
Den hade många framgångsrika år, innan den såldes och levde vidare i annan regi. 
 
Idag vill inte politikerna att vi ska tro på att  
mänskliga kontakter över gränserna är viktigt. 
 
Jag tror att det är fel att bojkotta allt som har med Ryssland att göra. 
 
Jag tycker det är fel  

• Att idrottsmän inte får delta i tävlingar 

• Att alla kontakter med kulturarbetare har avbrutits 

• Att turism från Ryssland och vanliga kontakter med ryssar ska undvikas. 

• inte ens ryssar som deserterar därför att dom inte vill delta i kriget i Ukraina  
kan få visum till Sverige, än mindre få möjlighet att söka asyl 

 
Vi måste öka kontakterna – inte minska dem, om vi vill skapa fred. 
 
Nu har jag använt min uppmätta tid.  
 
Ni som vill veta mer om Fredskultur kan googla efter ”manifest för ickevåld och fredskultur” som Unesco 
publicerade vid sekelskiftet, och som fick stöd av miljontals människor.  
Det handlar både om fred på jorden och fred med jorden, och är en väldigt användbar text, läsvärd och 
inspirerande.  
Hittar ni den inte får ni maila till mej på gosta.tomas@gmail.com så skickar jag. 
 
 
Tack alla ni som lyssnade! 
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