ÖPPET BREV TILL DE NORDISKA REGERINGARNA, PARLAMENTARIKER, ORGANISATIONER, MEDIA OCH FOLK I
ALLMÄNHET
GRANNAR SOM VÄNNER, INTE FIENDER
Vi en nordisk grupp fredsarbetare, kulturarbetare och andra intresserade, har nyligen kommit
tillbaka från en tio dagars freds- och dialogresa till Ryssland dit vi reste med hopp om att bidra både till ömsesidig förståelse och hindra upprustning och krig.
Vi har haft möten med kulturinstitutioner och organisationer, bl.a. den ryska avdelningen av
Läkare mot Kärnvapen och Pugwash, the Gorbachev Foundation, Nationalkommittén för
samarbete med FN:s miljöorganisation UNEP, UNESCO, the Federation of Peace and Consideration, For Saving the People, St. Petersburg Peace Council, Soldiers’ Mothers of St
Petersburg och Movement of Conscientious Objectors from Military Service. Vi är överväldigade över det varma mottagande vi fått och det intresse som visats oss. De sa rent ut att de var
glada att vi kom ”med öppna och vänliga ansikten”.
Vi har glatt oss över skönheten i Moskva, i St. Petersburg och längs de gamla vattenlederna
där vikingar for i österled. Vi har fått större kunskap och insikt i Rysslands historia, kultur och
samhällsliv. Vår konstnärsgrupp har upprepade gånger spelat tillsammans med ryska musiker.
Nu har vi en stark önskan att stärka den här kontakten, så viktig för att trygga freden. I FNstadgans anda att ”skapa fred med fredliga medel” föreslår vi styrande organ, media och folk i
allmänhet att:
-

Låta fiendebilder och kallakriget-retorik som skapar fruktan tillhöra det förgångna.
Stärka nordiskt och ryskt samarbete folk-till-folk politiskt, praktiskt och ekonomiskt.
Främja reell och positiv kunskap om Ryssland, icke minst genom besök dialog och utbyten via medier och politiska samtal.
Omvärdera sanktionerna mot Ryssland.
Invitera president Putin och utrikesminister Lavrov till grannsamtal i alla nordiska
länder så som Finland gör.
Signera och ratificera FNs avtal om förbud mot kärnvapen.
Minska våra nordiska försvarsutgifter så som Ryssland gör. (Se rapport från Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) om världens militära utgifter
2017).
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