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EN FREDLIG VÄG TILL FRED  
 
Sedan århundraden har västländerna förlitat sig på sin militära överlägsenhet 
gentemot världens övriga folk. Och detta fungerade så väl att plundrande 
västländers levnadsstandard höjdes bortom alla förväntningar till en nivå där 
det gavs tid och råd att utveckla demokrati.  
 
Den formen av demokrati förhindrade inte fortsatta förintande anfallskrig på 
länder som börjat föra ett mått av egen politik i sitt eget intresse. Men 
under senare tid hade snikenheten förlett västländerna att även exportera 
sina dödligaste vapen till länder de betraktat som säkra och lydiga.  
 
Idag ser vi resultatet. Förintandet av uppstickarstaten Irak skapade ISIS som 
nu utför terrordåd även i hjärtat av västliga metropoler. Sin vana trogen 
ropar mäktiga västledare på mer bombanfall i tron att de ännu kan betvinga 
världen, kosta vad det kosta vill.  
 
Redan för hundra år sedan visade M K Gandhi en annan väg till rättvisa, 
frihet och självbestämmande, en väg helt utan våld och med krav på sanning 
som ledstjärna. Hans idéer och handlingssätt har många gånger tillämpats av 
förtryckta folk, som därigenom utan våld har störtat tyranner. Deras 
exempel har aldrig tillåtits få allmän spridning. Världens folk har inte nåtts 
av detta ljus.  
 
Vi 70 deltagare i ett seminarium om Gandhis storhet och efterföljd och som 
postumt belönar honom med "Folkets fredspris i enlighet med Nobels 
testamente", manar Sveriges regering och riksdag att vika av från våldets väg 
och inleda en fredspolitik som kan ge folken gemensam säkerhet utan 
upprustning och krigshot. Sverige bör återigen bli alliansfritt, säga nej till 
Nato och återuppta nedrustningsarbetet.  
 
Vi manar också var och en som inser att krig inte kan lösa dagens problem 
utan endast slukar resurser som behövs för uppbyggnad, gemenskap och 
räddning av klimatet, att delta aktivt i denna strävan mot en fredlig 
utveckling.  
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