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Bästa fredsvänner
På grund av den förvärrade Corona-situationen i Finland är jag inte med er
fysiskt den här gången. Hjärtat blöder – men förnuftet segrade.
I den här hälsningen har jag dock sammanfattat några punkter, som jag gärna
hade diskuterat med er och som Kvinnor för Fred i Finland kommer att jobba
med framöver.
Men först vill jag citera Dwight D. Eisenhower som i ett tal i Washington 1963
synnerligen träffande belyste sambandet mellan fred och hållbar utveckling:
”Varje vapen som tillverkas, varje krigsskepp som sjösätts,
varje raket som avfyras,
utgör i slutändan en stöld från de som hungrar och inte får mat,
de som fryser och inte får kläder.
Vapenvärlden spenderar inte bara pengar, den spenderar sina arbetares svett,
sina vetenskapsmäns uppfinningsrikedom och sina barns förhoppningar.”

Så till de punkter Kvinnor för Fred gärna vill samarbeta kring:

Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling
Kvinnor för Fred lämnade med stöd av några andra fredsorganisationer in ett
förslag till ett Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling till landets regering och
riksdag på den internationella kvinnodagen i mars.
Det flersidiga förslaget utgår från 3 viktiga dokument:
1) FN:s förklaring om rätten till fred (71/189 - Declaration on the Right to
Peace) som antogs vid FN:s generalförsamling 2016 med 131 röster av
193.
- Finland, Sverige och Danmark röstade nej. Norge avstod från att
rösta. Emellertid har varje stat, oavsett om den har röstat för eller
emot förklaringen moralisk och juridisk skyldighet att främja fred.

2) FN:s Agenda 2030 som berör alla världens länder och som omfattar 17
olika mål för hållbar utveckling. Målen skall uppnås 2030 och bl.a.:
-

avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett
hållbart sätt för miljön

-

främja fred och rättvisa

-

Det är i första hand staterna som ansvarar för genomförandet av
Agenda 2030. För att målen skall uppnås behövs även insatser från den
lokala förvaltningen, den privata sektorn, civilsamhällets olika
organisationer och medborgarna.

3) Den Internationella Ecocide lag-kampanjen som kräver att
storskalig systematisk miljöförstöring skall regleras av internationell
lag.
-

Ecocide lagstiftningen bör tillsammans med redan ikraftvarande
internationell lag, det vill säga Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen, utgöra en ram för mänsklig verksamhet som
respekterar naturlagarna (ett femte grymhetsbrott).

-

I Juni 2021 publicerade en obunden expertpanel förslaget till
ändring i Romstadgan i form av 200 ord för att skydda planeten:

-

Redan 1972 stödde Olof Palme vid FN-konferensen i Stockholm om
mänsklig miljö tanken på en dylig lagstiftning.
Nyligen har Ecocide-lagstiftningen fått stöd av bl.a.
Frankrikes president Emmanuel Macron.
Initiativ har gjorts i bl.a. Sveriges, Belgiens och Spaniens
parlament och i EU-parlamentet.
I juli 2020 publicerades ett brev till alla EU-ledare, undertecknat
av tusentals aktivister och medborgare samt hundratals kända forskare
och konstnärer.

I the Guardian i februari 2020 citerades António Guterres, FN:s
generalsekreterare
”Människan för krig mot naturen. Det är självmord.
Naturen slår alltid tillbaka, och det gör den med ökande kraft och
raseri.”
Mänsklighetens överlevnad hotas av militärens vapen men även av människans
egna handlingar - av hunger och flyktingströmmar förorsakade av den ökande
klimatförändringen.

Pengarna för att åtgärda fattigdomen och miljöproblemen finns. Den
politiska viljan fattas.
Enligt en SIPRI-bedömning från 2016 skulle man med ca 70 % världens totala
årliga militärutgifter kunna åtgärda de flesta Agenda 2030 målen. Bedömningen
baserade sig på utgifterna år 2015 då de uppgick till 1.676 miljarder USD.
År 2020 uppgick världens militärutgifter enligt SIPRI till nästan 2 biljoner USD –
största utgifterna sedan kalla kriget.
NATOs militärutgifter uppgick enligt SIPRI år 2019 till drygt en biljon USD varav
EU och Storbritannien, som då fortfarande var med i EU, stod för cirka 278
miljarder USD.

DET BEHÖVS EN FREDS- OCH HÅLLBAR UTVECKLINGSKOMMISSIONÄR FÖR EU
•

Den årliga försvarsdata-rapporten 2019 för den Europeiska
Försvarsbyrån EDA, där alla EU-länder utom Danmark är medlemmar,
visar att medlemsländernas mililtärutgifter för 2019 uppvisar en
5% ökning sedan 2018.
Det vill säga den högsta nivån sedan EDA började samla data år 2006 och
den uppvisar en ökning femte året i rad.
Nästan alla medlemsländers utgifter har ökat och det har skett en märkbar
ökning för ny utrustning

•

Märklig utveckling för en gemenskap som marknadsförs som ett
fredsprojekt.

•

En freds- och hållbarhetskommissionär är något civilsamhället måste
arbeta för framöver.

KRAVET PÅ EN NY OSSE-KONFERENS I ESK-ANDA 2025 I
SAMBAND MED ORGANISATIONENS 50-ÅRS JUBILEUM MÅSTE
FÖRVERKLIGAS!
Eligt organisationens Parisstadga för ett nytt Europa som antogs vid ett statsoch regeringschefsmöte år 1990 i Paris är:
-

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter medfödda
rättigheter för alla, de är omistliga och garanteras genom lag.

-

Det är regeringarnas främsta ansvar att skydda och befrämja dessa
rättigheter vilkas iakttagande och uppfyllande utgör grunden för frihet,
rättvisa och fred.

-

Europa skall vara en källa till fred, öppet för dialog och för
samarbete med andra länder, bejaka ömsesidig påverkan och
medverka till att hitta gemensamma svar på framtidens utmaningar.

I Juni 2021 skickades ett brev som stöd för den finska presidentens, Sauli
Niinistös, förslag om en ny OSSE toppkonferens i ESK-anda till alla regeringar
i Östersjö-området, till OSSE-sekretariatet och alla Östersjödelegationerna samt
till Vita huset.
I flera länder skickades det även till alla presidenter och riksdagsledamöter.
Brevet var undertecknat av över 140 organisationer från alla
Östersjöländer varav över 70 från Tyskland.
I ett svar från Tysklands utrikesministerium efterlyses en
civilsamhällesdiskussion och i anledning av detta svar har vi i Finland uppmanat
utrikesminister Pekka Haavisto att integrera medborgarorganisationerna redan
nu i processen.
Nu vore det på plats att sätta igång en bredare kampanj omfattande alla 57
medlemsländer för att öka trycket.
OSSE-ordförandeskapet innehas det här året av Sverige, år 2022 av Polen, 2023
av Norra Makedionien och resten är ännu inte bestämt.

YTTERLIGARE UNDERSTÖDER KVINNOR FÖR FRED
•

Förslaget om grundandet av ett Nordiskt Fredsråd som Hasse
Schneridermann kommer att presentera.

•

Förslaget om grundandet av ett Östersjö-Råd för Fred och Hållbar
Utveckling som Oleg Bodrov från St.Petersburg har föreslagit bl.a. vid ett
personligt sammanträffande med Finlands utrikesminister Haavisto.

•

Alla former av påtryckning för att få våra regeringar att underteckna FN:s
förbud mot atomvapen

•

All verksamhet som riktar sig mot upprustningen i rymden och mot 5G
masterna som betjänar militärindustrin.

LYCKA TILL MED FESTIVALEN

