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Fredsappell lördagen den 23/7 2016 i Bjästa i samband med -PEACE RUN- 

(FREDSLOPPET) som organiserats i Sverige allt sedan 1987.  

 

 Kära Fredsvänner; idag ser vi att denna globala fackelstafett för att främja 

fred, internationell vänskap och harmoni med mottot: ”Fred börjar med 

mig själv” nått ”lilla” Bjästa.  Fantastiskt egentligen!  

 

Rutten går vidare upp till Umeå, sedan med båt till svenskbygderna i Vasa i 

Finland den 25 juli. Till och med Nelson Mandela har varit fackelbärare, 

tänka sig, 150 länder på vår jord är inblandade, heders åt grundaren Sri 

Chinmoy från Indien en dag som denna. Som tog detta jätteinitiativ 1987. 

Oförglömligt. 

 

Men fredsvänner, det är en dyster fredstid som möter oss runt om i världen 

idag.   Om sanningen ska fram! 

 

En partiledare uttryckte det hela nyligen som att ”vår värld har drabbats 

av FEBER” i Almedalen.  FN grundades ju efter andra världskrigets slut 

för att rädda kommande generationer från krigets oerhörda gissel. Krig 

som gett mänskligheten så obeskrivliga lidanden. 

 

FN har förbigåtts vid flera tillfällen sedan dess och åter igen står vi inför en 

kärnvapenkapplöpning. 

 

Den nya militära doktrinen för dagen bygger på kärnvapenavskräckning, 

gott folk om kärnvapnen kommer till användning igen finns den 

civiliserade världen inte mer. 
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Antalet kärnvapen i världen enligt det Svenska Fredsforskningsinstitutet 

SIPRI fortsätter att minska något i antal, men både USA och Ryssland 

uppgraderar sina styrkor till enorma kostnader. Det lär de övriga 

kärnvapenstaterna också göra. 

 

Vi är många nu som tycker att Sverige ska återta sin starka roll på 

nedrustningsarenan och ansluta sig till kraven på en total nedrustning av 

kärnvapen. 

 

Vi ser också med oro att dörren lämnats öppen för en offensiv och 

destabiliserande rymdteknologi, tänka sig militära rymdfarkoster med 

exakta bombmål över hela planeten. 

 

Fredsvänner;  

vi ser också idag att tyngdpunkten för USA:s  militära styrkor successivt 

ska förflyttas till Asien/Stilla havet, allt för att Pentagon ska få kapaciteten 

att omringa och kontrollera Kina.  Nya baser ska även etableras runt om i 

området, och Japan rustar igen. Vi ser tydligt hoten på den koreanska 

halvön med Nordkorea.  Också där igen! 

 

Obamas omstart i relationerna med Putins Ryssland har krockat med 

verkligheten, situationen i östra Ukraina och annekteringen av Krim har 

grusat alla sådana grepp.  Det såg så lovande ut efter det ”gamla kalla 

kriget” med murens fall i Tyskland och kollapsen av Sovjetunionen.  

 

Bortsett då från kaoset på Balkan. Nu råder ”nytt kallt krig” som jag ser 

det! 

 

 Med Trump i antågande i USA så basuneras också ut att ”Amerika går 

först, Nato kostar alldeles för mycket liksom säkerheten i Japan.  Och 

Ryssland kan ju EU sköta om.” 

 

Detta samtidigt som vi upplever TERROR i Europa med terrordådet i Nice 

nu senast. Detta samtidigt med statskuppen i Turkiet. Kuppen slogs ner och 

stora mängder blod spilldes.  Nu stundar mindre demokrati i Turkiet. EU 

får nu stora problem att brottas med, Ryssland, Ukraina, Georgien, Syrien 

och Libyen, alla runt omkring oss. Ja även Egypten! 

 

Detta förutom utbredd främlingsfientlighet och rasism parat med 

flyktingkris, brexit och instabil EURO-valuta. Samtidigt brer populismen 

ut sig, där faktiskt Putin hyllas och beundras som en stark ledare.  

 

Fredsvänner; vart är vi på väg? 
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Jag har ändå hittills inte nämnt Syrien-konflikten som nu under en tid haft 

spridning med IS (Islamiska Staten).  Oerhört grymma härjningar sker där 

och likaså i Irak.  

 

Obeskrivligt lidande råder inne i Syrien enligt Röda Korset, situationen i 

lägren i Libanon, Jordanien och Turkiet är också oerhörda.  

 

 FN:s  livsmedelsprogram WFP står inför gigantiska problem inte minst 

med alla matleveranser, hela situationen i Mellanöstern är mer osäker än 

på mycket länge. Borta i Afghanistan härjar talibanerna fortfarande och 

blodiga attacker pågår även där. 

 

OROSHÄRDARNA i Afrika fortsätter med Mali, Centralafrikanska 

republiken och nu senast med Sydsudan där ett de facto inbördeskrig 

råder.  

 

FN står faktiskt inför sina tuffaste utmaningar någonsin, kära fredsvänner. 

 

Aldrig har behovet av global uppslutning kring fortsatt globalt fredsarbete 

varit större än nu. 

 

Mötesdeltagare; 

den globala krigsmaskinen måste STOPPAS och vi förväntar oss nu att 

Sverige med kraft och okuvlig energi gör sitt allra bästa som ny medlem av 

Säkerhetsrådet nästa år och under 2018. 

 

Att vara passiv är också en HANDLING! 

 

Krafttag behövs nu verkligen för ett enat motstånd mot den globala ökade 

militariseringen och vi behöver en ännu bredare rörelse för FRED och 

RÄTTVISA VÄRLDEN ÖVER! 

 

STOPPA KRIGSHETSEN!  

 

FRAMÅT! 

 

Tack för mig! 

 

Stellan Bäcklund 

 

 


