JAN ÖBERG MOTTAR FOLKETS NOBELPRIS FÖR FRED GENOM FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST,
DEN 7 DECEMBER 2013
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Det pris för fred Nobel en gång beskrev
Förbrödring och farväl till vapenskrammel,
var grundat på de fredstörstande brev
mot militärt och maktpolitiskt svammel,
han fått från sin väninna, Suttners Bertha,
är det recept du länge praktiskt följt.
som övertygande beskrev sin smärta
Vad politikens konventioner döljt
då hon förstått det djupa barbari
i smala ismers illusion av schism
som krigen bringat samtidsfolken i.
förlöste du med ditt begrepp holism,
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ett helhetsperspektiv av världen
Han ville löna dem som ägnat kraft
som till oss alla ger ett stöd på färden.
åt folkförbrödring och till dem som haft
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förstånd att verka för det ”Ned med vapnen!”
Av Sveriges Fredsråd fick du Lilla priset.
som Bertha i en bok så kraftfullt krävt.
Castel Nuevo anknöt dig till Dantes vishet.
Det gäller också den som idogt grävt
Och äntligen i denna senhöstkväll,
i de förhållanden som skapar krig.
tar du emot ett fredspris av Nobel,
Vår käre Jan, det gäller också dig.
som delegerat viktiga beslut
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till Orust, sedan Oslo flippat ut.
Du verkar för att lösa en konflikt
6
med ickevåld. Det är av största vikt.
I samarbete med din fru Christina
Du reser dit där våldet står på lur
blev Freds‐ och Framtidsforsknings genuina
för att förstå den mänskliga natur
och uthålliga forskningscentrum grundat,
som sprängde Bosnien, Somalia,
ert TFF, som självständigt har rundat
Burundi och Irak. Realia
finansieringsmaktens krav på lydnad.
i fredens, ickevåldets, hoppets tjänst
Ja TFF är fredsforskningens prydnad.
har du i åratal ackumulerat
Och givet till dess stolta grundare
och därur dina teser formulerat.
ihop med TFF blir priset rundare
och helt harmoniskt. Leve dessa tre
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som nu får ta emot och inte bara ge!
Må priset bli en lycklig förebild
För utveckling av makten som är mild,
Ett omen nu när seklet än är ungt.
Men ta ett stadigt grepp, för detta pris är tungt!

Säger Ola å folkets vägnar

