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Replik	  till	  Gunnar	  Hökmark:	  Varning	  för	  Putins	  kvinnor	  170515	  

Vi	  får	  tacka	  Gunnar	  Hökmark	  för	  att	  han	  hjälper	  till	  att	  öka	  svenska	  folkets	  
kunskaper	  om	  vad	  som	  sker	  i	  form	  av	  en	  stor	  svensk	  militär	  övning	  
tillsammans	  med	  fem	  stater	  som	  är	  medlemmar	  i	  Nato;	  USA,	  Frankrike,	  
Estland,	  Danmark	  och	  Norge.	  (Tyskland	  är	  dock	  inte	  med	  enligt	  
Försvarsmaktens	  hemsida.)	  Den	  sjätte	  staten	  är	  Finland	  som	  har	  ett	  
värdlandsavtal	  med	  Nato	  precis	  som	  vi.	  Jag	  tänker	  naturligtvis	  på	  Aurora17	  
som	  kommer	  att	  inträffa	  tre	  veckor	  i	  september	  med	  början	  den	  11	  
september.	  	  Göteborg,	  Gotland	  och	  Stockholmsområdet	  ska	  bli	  
övningsområden.	  	  USA:s	  styrkor	  kommer	  att	  beträda	  svensk	  mark,	  liksom	  
svenskt	  vatten	  och	  luftrum.	  	  

Hökmark	  har	  uppfattat	  rätt,	  att	  Kvinnor	  för	  Fred	  och	  fredsrörelsens	  
samarbetsorganisation	  Fredsam	  i	  Göteborg	  menar	  att	  övningen	  ”bidrar	  till	  
det	  försämrade	  säkerhetsläget	  kring	  Östersjön”	  och	  att	  freden	  bevaras	  bäst	  
med	  diplomati,	  samarbete	  och	  samtal.	  Vi	  har	  goda	  skäl	  att	  anse	  detta.	  FN-‐
stadgans	  inledningsstycke,	  ”preambeln”,	  beskriver	  hur	  fred	  skapas:	  att	  
praktisera	  tolerans,	  leva	  som	  goda	  grannar	  och	  samarbeta	  om	  fred	  och	  
säkerhet.	  Vapenmakt	  får	  endast	  användas	  i	  mänsklighetens	  gemensamma	  
intresse.	  Vapenmakt	  kommer	  sist.	  Diplomati,	  samtal	  och	  samarbete	  
kommer	  först.	  	  

Kunskaper	  i	  god	  konflikthantering	  hjälper	  –	  men	  tycks	  glömt	  i	  vida	  kretsar,	  
särskilt	  i	  eliten.	  John	  Burton,	  austaliensisk,	  brittisk	  fredsforskare,	  	  har	  
förklarat	  varför	  avskräckning	  inte	  fungerar	  i	  långa	  loppet	  och	  visat	  på	  
likheter	  lokalt	  och	  globalt	  mellan	  konflikters	  orsaker,	  dynamik	  och	  
hantering.	  	  

Idag	  tänker	  man	  på	  vapnen	  först,	  inte	  hur	  man	  ska	  skapa	  goda	  
grannförhållanden	  och	  förebygga	  destruktiv	  utveckling	  av	  konflikter.	  Vi	  har	  
sett	  hur	  man	  bygger	  fiendskap	  till	  vårt	  grannland	  Ryssland	  i	  stället	  för	  att	  
bygga	  tillit.	  När	  vi	  i	  fredsrörelsen	  pekar	  på	  den	  andra	  sidans	  perspektiv	  
förstår	  man	  inte	  ens	  vad	  vi	  talar	  om	  utan	  beskyller	  oss	  för	  ”desinformation,	  
destabilisering,	  hackning	  och	  cyberkrigföring”.	  Det	  är	  groteskt.	  	  

Upptrappningen	  i	  fiendskap	  och	  militära	  övningar,	  dvs	  övningar	  för	  krig	  på	  
båda	  sidor,	  bekymrar	  oss	  mycket.	  Västmakterna	  inklusive	  Sverige	  övar,	  
Ryssland	  övar	  och	  på	  båda	  sidor	  finns	  kärnvapen.	  Natos	  doktrin	  bygger	  på	  
kärnvapen	  och	  konventionella	  vapen.	  Samtidigt	  moderniseras	  kärnvapnen	  
så	  att	  man	  på	  båda	  sidor	  talar	  om	  att	  använda	  dem,	  t	  o	  m	  först.	  Hela	  jordens	  
befolkning	  är	  gisslan	  i	  den	  maktpolitiken.	  Vi	  vill	  ha	  en	  samarbetspolitik	  där	  



fred	  byggs	  med	  fredliga	  medel.	  Innan	  det	  är	  för	  sent.	  Resurser	  behövs	  till	  så	  
mycket.	  

Att	  näst	  intill	  dagligen	  kalla	  Ryssland	  för	  aggressivt	  leder	  till	  fiendskap	  och	  
upptrappning	  och	  ökar	  verkligen	  krigsrisken.	  Tvärsemot	  löften	  givna	  till	  
Gorbatjov	  (här	  finns	  bevis)	  att	  INTE	  utvidga	  Nato	  in	  i	  Rysslands	  gamla	  
intressesfär	  har	  Nato	  gjort	  precis	  just	  det.	  Nu	  ser	  vi	  Natomedlemskap	  och	  
baser	  i	  de	  flesta	  av	  Rysslands	  västliga	  grannländer	  och	  avtal	  om	  
värdlandsstöd	  med	  Georgien	  och	  Ukraina.	  USA,	  den	  ledande	  Natomakten,	  
har	  cirka	  700	  baser	  utanför	  sitt	  eget	  territorium,	  medan	  Ryssland	  har	  några	  
få.	  Jag	  undrar	  hur	  många	  som	  egentligen	  förstått	  att	  annekteringen	  av	  Krim	  
hade	  att	  göra	  med	  Natos	  frammarsch	  och	  att	  Rysslands	  avtal	  med	  Ukraina	  
om	  deras	  flottbas,	  deras	  utgång	  till	  Medelhavet,	  var	  under	  hot	  att	  övertas	  
och	  bli	  en	  Natobas.	  Massor	  finns	  att	  säga	  om	  detta.	  Jag	  uppmanar	  till	  läsning	  
för	  att	  förstå	  vad	  som	  händer	  i	  Ukraina.	  
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