
Kom och dela gärna (OBS! alla kan läsa om eventet även om de inte har konto på Facebook. : 
 
https://www.facebook.com/events/371392035185003 
 
Stadsvandring på FN:s dag om slavhandeln 
Lär dig mer om Sveriges deltagande 
Kräv gärna om du vill att en staty reses till minne av denna skamfulla del av vår historia. 
Tid: tisdag 23 augusti kl 14:00 
Plats framför Stadsmuseet strax utanför ingången till T-banan 
Arrangör: Nätverket folk och fred 
Vi får en guidad tur i kvarteren där det svenska bidraget till slavhandeln satt sina spår. 
Den som leder oss är Jan Lönn som forskat om saken som också är aktiv i arbetet med 
att lyfta fram FN:s arbete mot rasism. Vid Slussen fraktades mycket av det svenska 
järnet till slavhandeln ut. Under 1700-talet blev Sverige världens främsta exportör av så 
kallat voyagejärn – märkt stångjärn som tillverkats efter ett specifikt mått och vikt. Det 
fungerade som en valuta i slavhandeln på den västafrikanska kusten. 
Avgörande för den globala makt som européerna utövade var de kanoner som skeppen 
var utrustade med, ofta gjutna i Sverige. Svenskt järn användes också till bojorna som 
höll slavarna fångna. En tid hade Sverige också ett slavfort i Västafrika men framförallt 
en koloni i Karibien där omfattande slavhandel bedrevs. Man kan fortfarande upptäcka 
de fönster bakom vilka denna svenska slavhandel kontrollerades. 
Upprop 
Res en staty för att uppmärksamma Sveriges skamfulla del i slavhandeln! 
Det är dags att göra Sveriges stora roll i slavhandeln mer allmänt känt. Sverige bidrog 
som största exportören av det specialutformade järn som användes för att köpa slavarna 
med, gjuta kanonerna till skeppen och de bojor som höll slavarna fångar. Dessutom 
genom ett eget slavfort i Västafrika och slavhandel på en svensk koloni i Karibien. 
Den europeiska slavhandeln bidrog till upprättande av en orättvis och rasistisk 
världsordning med följdverkningar än idag. Det märks både genom nykoloniala former för 
ekonomiskt, poltiskt och andra former av förtryck och rasistiska ideologier som afrofobi. 
På internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande vill vi att Sverige 
gör en insats för att stödja FN:s antirasistiska och antikoloniala arbete. Vi föreslår därför 
att Sverige reser en staty för att visa att det är viktigt att alla i hela världen tar detta på 
samma allvar, ingen människa kan bli fri om inte alla människor är fria. 
 
 
Nätverket folk och fred samla miljö-, solidaritets-, omställnings-, och fredsröster som vill 
verka för fred på Jorden och fred med Jorden. Detta initiativ ingår i en satsning på lokala 
samtal inför och bortom valet. Se vidare Nätverkets 
hemsida: https://folkochfred.wordpress.com 
 
 


