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Alternativet i svensk press
Romernas mörka historia
Romer i Sverige har under århundraden utsatts för såväl diskriminering
som grova kränkningar, enligt de
rapporter som undersökt saken. Inte
sällan har det varit staten som svarat
för övergreppen.
Sid 3
Företag påverkar politik
Det svenska statliga energibolaget
Vattenfall har tillsammans med
åtta andra europeiska företag gått
samman för att försöka påverka EU:s
energipolitik.
Sid 3
Missnöje i södra Libyen.
Missnöjet växer i södra Libyen.
Varken polis eller brandkår fungerar,
samhällsservice saknas och det
kommer inget stöd från Tripoli. Allt
fler talar nu om fördelarna med ett
federalt styre.
Sid 4
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I veckans nummer har Miljömagasinet ett
samarbete med organisationen Kvinnor
för fred. Medlemmar i Kvinnor för fred får
denna tidning. På de fyra mittensidorna kan
Miljömagasinets läsare ta del av Kvinnor för
freds material.
Sid 7-10

Protester i norr
Sid 6-7

Sameprotest i Stockholm
Samerna kommer i slutet av oktober
genomföra flera manifestationer i
Stockholm i ett gemensamt initiativ
mot gruvnäringen, sedan bland
annat FN riktat kritik mot svensk
urfolkspolitik. Samtidigt trycker DO
på för att samerna ska ges utökade
markrättigheter.
Sid 4
Uppvärmningens risker
”Risk” är ett ord som återkommande
dyker upp dagarna innan och efter
att FN:s klimatpanel IPCC släppte
första delen av sin femte stora
klimatrapport i Stockholm. Sid 5
Fotokonst i Malmö
Fotografkollektivet Rawiya grundades
2009 av en grupp kvinnliga fotografer
från Mellanöstern. I utställningen
på Malmö Konsthall reflekterar
medlemmarna över sociala och
politiska frågor utifrån individens
perspektiv.
Sid 11

Ledare: Slamgifter sprids med luften
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Opera i Hamburg
Rikard Rehnbergh såg den tyska
kompositörenYork Höllers opera Der
Meister und Margarita på statsoperan
i Hamburg. Operan är baserad på
Michail Bulgakovs surrealistiska
roman.
Sid 12
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Begränsad eftersändning
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Vid definitiv avflyttning, återsänd med
angivande av ny adress: Miljömagasinet,
Box 112 03, 100 61 Stockholm

En miljökonferens år 2002
Gunnar Svensson minns en konferens på Bosön sommaren 2002
med syfte att belysa konsekvensen av de kemikalier USA använde
i under Vietnamkriget i början av 1970-talet.
Sista sidan

För fred på kvinnors villkor – för fredliga konfliktlösningar
Information och studier om fredsfrämjande utveckling

Kvinnor för fred på politikerveckan i Almedalen

P
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Just Hamngatan visade sig
vara rena genomfartsvägen. Folk
hade bråttom till seminarier,
var upptagna med varandra eller sina telefoner. Från vår plats
kunde man se vilka politiker
och andra som hade Expressens
monter som mål, i hörnan lite
längre upp. Så fick Carl Bildt,
på väg till Expressenintervju,
Kvinnor för freds tematidning.
Om han läste den?
Utrikesministern var också
måltavla för en aktion som

genomfördes tillsammans med
Ofog, i Moderaternas informationstält. När Carl Bildt uttalade
sig om Sveriges behov av ett
utökat försvar lyftes det en skylt:
”Svenska vapen dödar människor – när tar ni ert ansvar?”
På denna signal kastade sig
flera av de närvarande från Kvinnor för fred och Ofog ner på
marken. En die-in aktion! Bildt
reagerade med ironi: ”Häll lite
vatten på dem eller bär ut dem”,
sa han till de omkringstående
säkerhetsvakterna. Och så vände
han sig till publiken som stod i
gångarna: ”Förresten finns här
några lediga platser.”
För full hals protesterade en
fredsaktivist med orden: ”Du
måste sluta ljuga, Carl Bildt”,
när denne hävdade att Esrange
var en rymdstation för att skicka
upp raketer och ballonger utan
militärt syfte.

Kvinnor för fred arrangerade fler seminarier, här ett om kärnkraften och vapnen med bland annat Maj Britt Teorin..
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olitikerveckan i Almedalen
handlar om att påverka,
lyssna och agera. Kvinnor
för fred delade tält med Operation 1325 och UNWomen
på Hamngatan och samtalade
med förbipasserande. Gun-Britt
Mäkitalo, Gunaino Enqvist,
Sylvia Rönn och undertecknad
var på plats.

När Carl Bildt i Almedalen uttalade sig om Sveriges behov av ett utökat försvar lyftes skylten:
”Svenska vapen dödar människor” och det blev signalen för en ”die-in” där Kvinnor för fred deltog.

– Jag ljuger inte, svarade Bildt.
– Visst gör du det, opponerade
sig kvinnan tills ordningsvakter
tillkallades och hon tystnade.
Kvinnor för fred manifesterade
tillsammans med Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen
med många vajande solmärkesflaggor när partiledarna höll sina
tal, omringade av hundratals
lyssnare. Solmärken syntes av
politikerna (MP, V, C, S), åhörarna på gräsmattan och hemma
i TV:n. Utan kärnkraft inga
kärnvapen!
Kvinnor för fred var också
medarrangör på St Hansskolans
seminarier. Sedan många år

SAMLA-möte i Uppsala

D

en 14 september träffades Kvinnor för freds
styrgrupp SAMLA. Här följer
några exempel på sådant som
togs upp på mötet:
• Det rapporterades från
sommarens konferens i Kiruna, om militariseringen av
rymden (läs mer på nästa sida),
och beslutades att en skrift
med tal, uttalande och annat
ska sammanställas. Ingela
Mårtensson från Göteborg är
huvudskribent.
• Operation 1325, som

handlar om kvinnors deltagande i alla delar av fredsprocessern, bildades för 10 år
sedan. Kvinnor för fred deltar i
arbetet och SAMLA-medlemmarna beslutade att det är dags
för en utvärdering.
• Rapport från Väcka för
fred 22-25 augusti i Göteborg
där Kvinnor för fred deltog
med bland annat bokbord.
Fokus låg på motståndet mot
försvarets utökade verksamhet
i Göteborgs skärgård och på
andra platser.

• Det informerades om Nordiskt forum, om kvinnors rättigheter, i Malmö den 12-15 juni
nästa år. Ett stort antal deltagare
väntar och det är fortfarande
öppet hur Kvinnor för freds
deltagande kommer att se ut.
• Andra kommande aktiviteter
som togs upp var Afghanistandagarna 7-10 oktober, Keep Space
for Peace 5-12/10, Inspiration
Världen den 12/10 och lyktvandringen till Forsmark som
sker under Allhelgonahelgen i
början av november.

tillbaka går där den så kallade
Alternativveckan av stapeln.
Initiativtagare i år var Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen. Kvinnor för fred var bland
annat med på en paneldebatt
(Kärnkraften och motståndet)
där Ulla Klötzer (KFF Finland)
poängterade: ”Var inte blyga, gå
rakt på beslutsfattarna och säg
nej, nu är det nog.”
Kvinnor för freds workshop
som Rosie Björkman höll i,
Vision för ett fredligt Sverige,
rörde djupt vid Gun-Britt och
Gunaino: Rosie inledde med
ett anförande där hon berättade
hur hon själv hade hittat en väg
tillbaka till ett tryggt och fredligt

samhälle. Hon uppmuntrade de
drygt tio närvarande att skriva
egna fredstal. Sylvia, Gun-Britt
och Gunaino nappade och läste
sedan upp sina tal framför kameran.
Vi delade ut flygblad om krigsövningarna i Sverige och vi pratade med många, sammanfattar
Gun-Britt Kvinnor för freds
utåtriktade arbete. Men nästa år
måste vi synas bättre, med banderoll och roll-up vid tältet och
klädda i tröjor med enhetlig och
tydlig dekal: Vi är KVINNOR
FÖR FRED!
Sanni Gerstenberg

Vill du bli medlem och stötta fredsarbete
och kvinnors rättigheter lokalt och globalt?
Årsavgiften är 170 kronor, som stödmedlem betalar du 100
kronor per år.
Sätt in pengarna på plusgirokonto: 439 12 25-2. Glöm inte att
ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.
Läs mer om vårt arbete på www.kvinnorforfred.se.
Adress: Hammarby allé 93, 4 tr, 120 63 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, mobil 076-117 97 27
E-post: kff@telia.com

I ett samarbete med Miljömagasinet ger Kvinnor
för fred denna vecka ut sin medlemstidning.
Den kommer ut fyra gånger om året.
Ansvarig utgivare är Sanni Gerstenberg.

Bruce Gagnon

Ingela Mårtsensson och Laila Mikaelsson

Om militariseringen av rym
28-29 juni arrangerade Kvinnor för Fred en internationell konferens i Kiruna, The High North and
International Security. Det handlade om drönare,
satellitkrig och missilförsvar, och hur Norden
och den internationella säkerheten påverkas.
Det var Agneta Norberg som
föreslog att Global Network
skulle förlägga ett av sina årsmöten i Kiruna. Motivet var att
rymdstationen Esrange bidrar
till militariseringen av rymden.
Global Network against Weapons and Neuclear Power in
Space bildades 1992. Årsmöten
hålls på platser med anknytning
till militariseringen av rymden.
I anslutning till årsmötet hålls
seminarium och manifestation.
För två år sedan deltog jag som
representant för Kvinnor för
Fred i Boston och det var då Agneta föreslog att årsmötet 2013
skulle äga rum i Kiruna.
Kunniga deltagare
Seminariet arrangerades av Kvinnor för Fred i samarbete med In-

ternationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet (IKFF) och
Folkrörelsen Nej till EU. Det
kom engagerade och kunniga
deltagare från Sverige, Norge,
Finland, Danmark, Ryssland,
Storbritannien, Tyskland, Japan,
Mexiko och USA. Totalt deltog
57 personer.
Seminariets teman var drönare,
satellitkrig, missilförsvar, Arktis
och Galileo. Representanter för
samerna redogjorde för sin syn
på vad som sker i deras områden.
Här följer korta beskrivningar av
de olika temana:
Drönare
Agneta Norberg talade om drönare – förarlösa plan – som en
viktig del i den moderna krigsföringen. Sverige är dessutom

delaktig i ett projekt om en
europeisk attackdrönare Neuron, som ska testas i Norrbotten
nästa år.
USA använder drönare mycket flitigt i Pakistan, Afghanistan
och Somalia. Det anses som
ett effektivt och billigare sätt
att bedriva krig på. De egna
medborgarna skadas inte, eftersom de sitter på baser långt
från konfliktområdet och styr
de förarlösa planen. Däremot
dödas många civila, vilket inte
alltid rapporteras. En viktig fråga
är om det överensstämmer med
folkrätten att ett land går in i ett
annat och dödar personer som
de anser vara terrorister.
Kirsti Koltoff informerade om
att IKFF bedriver en kampanj
mot drönare internationellt.
Satellitkrig
En journalist från Norge, Bård
Wormdal, talade om Norges
dubbla budskap vad gäller
säkerhetspolitik i Arktis. Han
har skrivit boken Satellittkrigen.
Han redogjorde för hur olika

installationer i Nordnorge bidrar till att ge information till
Nato speciellt när det gäller
USA:s missilförsvar. Ett exempel
är Vardö som ligger nära den
ryska gränsen. På Svalbard finns
en mängd satellitstationer. Enligt ett internationellt avtal från
1920 är alla militära operationer
förbjudna på Svalbard men trots
det används stationerna för militära ändamål.
Galileo
Fredsforskaren Regina Hagen
berättade om EU:s projekt
Galileo, som utvecklats tillsammans med European Space
Agency (ESA) till en kostnad
av 5 miljarder euro. Det är ett
navigationssystem för såväl civilt
som militärt bruk. Syftet är att
europeiska länder ska vara oberoende av det ryska GLONASS,
amerikanska GPS och Chinese
Compass systems.
Missilförsvar
Engelske professorn David
Webb talade om USA:s missil-

försvar som en del av landets militära strategi att skapa sig global
hegemoni. Genom utveckling av
rymdteknologi planerar man att
kunna dominera och kontrollera
världen.
David berättade att Sverige
skickade sin första satellit Viking
ut i rymden 1986. Icke militära
rymdaktiviteter koordineras av
Svenska rymdstyrelsen, som bildades 1972. Men det är svårt att
skilja på vad som är militärt och
civilt. Det finns flera Svenska företag som är involverade i militära
rymdprojekt; till exempel Swedish
Space Corporation (SSC), RUAG
Space AB (fd SAAB Space) och
Volvo Group (koncernen).
Den ryske experten Vladimir
Kozin redogjorde för Rysslands
syn på USA:s och Natos planer på
missilförsvar i Europa. Ryska regeringen är upprörd över att detta
program underminerar deras strategiska försvarsförmåga framför
allt med avseende på kärnvapen.
Ett av hans förslag var att utlysa
kärnvapenfria zoner i Medelhavet, Svarta havet, Östersjön och
Barents hav.
Esrange
Esrange är en rymdstation ägd av
Svenska rymdbolaget men som
utnyttjas av framför allt ESA. Det
geografiska läget i norr gör att
man kan svepa över så gott som
hela världens yta inom 24 timmar
och skaffa värdefull information.
Esrange säljer tjänster till olika
länder och institutioner berättade kommunikationsdirektören
Anders Jörle, då vi besökte anläggningen. Vi fick inte komma in på
området utan hänvisades till ett
besökscentrum vid entrén. Han
förnekade inte att det också kan
vara tjänster av militär art.
Samtidigt genomförde vi en
manifestation utanför grindarna
när personalen lämnade anläggningen. På våra banderoller kunde
de läsa ”Drönare dödar”.

Under konferensen hölls en demonstration utanför Esrange som säljer satellittjänster till olika länder och institutioner, som också
kan vara av militär art. Konferensdeltagarna fick inte komma in på området utan hänvisades till ett besökscentrum vid entrén.

Arktis
Per Hernmar, Folkrörelsen Nej
till EU talade om betydelsen av
Arktis i och med att isen smälter.
Det gör att stora naturtillgångar

Ned med vapnen
E

såsom olja och gas blir tillgängliga. Dessutom kommer det att
bli möjligt att öppna nya handelsvägar. Denna utveckling har
lett till att intresset för Arktis har
ökat framför allt bland de länder
som gränsar till nordpolen och
kan göra anspråk på området,
det vill säga Grönland, Kanada,
Norge, Ryssland och USA.
Sápmi
Lilian Mikaelsson från samernas
äldsta nationella organisation
Sami Ätnam gav en mycket kritisk redogörelse av hur svenska
regeringar har brutit mot deklarationen för ursprungsfolk
genom att till exempel tillåta
USA att öva bombfällning i Sápmi. De alltmer förekommande
rymdexperimenten och militariseringen av samernas landområden har haft en extremt negativ
påverkan på samernas kultur
och rennäring. Många inklusive
ministrar i regeringen känner
inte till ursprungsbefolkningars
rättigheter och folkrätten, anser
Lilian.

Text:Ingela Mårtensson
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En fotograf och en reporter
från TV2, Danmark, har ställt
upp sig på kajkanten, de börjar sända långt innan USA:s
president anländer till Grand
Hotell. Glada verkar de vara,
vädret varmt och deras kylväska
med Tuborg välfylld. Jag frågar
om de inte ska vänta till presidenten dyker upp. Ånej, säger
de, vi har ingen chans att nå
honom. De pekar på ett hustak

Det är Nätverket 4 september
som samlat till demonstration
under parollen: Nej till BIG
Brother Obama. Det dröjer nästan en timme innan tåget börjar
röra sig mot Mynttorget, alltför
mycket folk, någon säger att vi
är kring 4 000, jo, kanske, men
vem kan räkna dem alla. Ingen
större ordning. Vid Slussen ser
man dessa som redan är framme
vid Riddarholmen, bakåt hela
Götgatan full.
Tusentals Barack Obama-kritiska demonstranter rörde sig
från Medborgarplatsen till Mynttorget när presidenten besökte
Sverige i september.

intill Nationalmuseum, taket är
fyllt av svarta män med k-pist.
Vi ställer frågor om Syrien och
drönare, hoppas sedan få svar av
den danska menigheten.
Jag går upp till Finska kyrkan
i Slottsbacken, slår mig ner i
dunklet, lyssnar på orgelmusik
av Viljanen.
Dagen går över till eftermid-

dag. Tänker på vad Barack
Obama sagt om kemiska vapen i
Syrien: de fyrahundrade dödade
barnen är ett fruktansvärt brott
mot mänskligheten. Obama
pratar om ”röda linjer” som inte
får passeras. Vad gjorde Obama
när Israel attackerade oskyldiga
civila i Gaza med granater och
vit fosfor för fyra år sedan?
1 500 dödades varav 400 barn,

Väl framme blir det nya tal.
Den som mest artikulerar vad
folkmassan tycker är Agneta
Norberg från Kvinnor för Fred,
hon får applåder så att fiskmåsarna lyfter skränande. Agneta understryker allvaret i sitt budskap:
Nej till drönare över Norrland,
Nej till krig mot Syrien.
Ned med vapnen.
Gunnar Svensson
Agneta Norbergs tal från Obamademonstrationen på Mynttorget
finns att läsa på nästa sida, sid 10.

N

ärmare 50 personer samlades på Riddarholmskajen när Kvinnor för fred och
Sveriges Läkare mot kärnvapen
arrangerade lyktutsättning på
Hiroshimadagen den 6 augusti.
Monika Lilja spelade dragspel
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Sammanfattning
Det var en mycket intressant
konferens med information av
kunniga talare, som ledde till
många intressanta diskussioner.
Uppenbarligen fanns det även
andra icke inbjudna som tyckte
att vårt seminarium var av intresse, eftersom två deltagare,
en mexikanare och en amerikan,
blev utfrågade på flygplatsen om
seminariet och vilka som deltog.
Frågan är om Kvinnor för Fred
kan misstänkas för att bedriva
terrorism.
Vid sidan av det ordinarie
programmet diskuterade de
nordiska deltagarna hur vi kan
gå vidare för alla var överens om
att vi måste reagera på vad som
pågår i den norra delen av Norden och sprida informationen
vidare. Kvinnor för Fred kommer definitivt att fortsätta och
engagera sig mot militarisering
av rymden.

Avstängt, avstängt, ännu mera
avstängt, en privatbil lyckas poliserna stoppa.
– Känner ni inte till förbudet?
– Näeh, tänkte inte på det.
Det är fyra grabbar i 20-årsåldern. De beordras att kliva ur
bilen, sträcka händerna i luften,
visiteras, deras bil genomletas.
Efter upptecknande av namn
och adress får de passera.
Tre polishelikoptrar cirklar
över Kungsträdgården. På Grand
Hotells tak syns svarta uniformer
med gevär, deras kikare sveper
över oss misstänkta. Stjärnbaneret och den blågula fanan
vajar högt över staden. Nedanför
Medeltidsmuseet två tomma
ekor, inga löjor i näten.
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mden
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Folkdanslag från Kiruna

utan USA:s stöd kan inte Israels
ockupationsmakt förinta sina
grannar.
Mot Slussen går jag, uppefter
Götgatan till Medborgarplatsen.
Platsen är fullsmockad av folk,
banderoller, små handtextade
plakat, musik. Diskussioner mellan olika grupper, för eller emot.
Doft av grekisk mat. Färgrikt
åt alla håll, mest åt rött/svart.
Någon ger mig en grön knapp:
Nej till krig mot Syrien. Han
som säljer Proletären delar ut
knappar. Talarna dyker upp på
estraden, alla protesterar mot
Obama, ung kvinna från Jemen
berättar om sin far som drabbades av drönare. Göran Greider
läser lusen av vapenhandlarna.
Mikael Wiehe sjunger protestsånger, applådåskor dånar över
torget.

n ensam gräsandshona
kryssar mellan polisbåtar
på Strömmen. Skeppsbron lyser tomhet. Passagerarbåten Blidösund och andra
skärgårdsbåtar har varit tvungna
att förhala, att flytta på sig. Bilar
och bussar är borta. Cyklister
och fotgängare rör sig tveksamt.
På något vis verkar det vara
utegångsförbud trots att folk
sitter och solar sig kring kajerna.
Skönt att bilarna är borta, men
ändå, innerstaden är rensopad på
liv. Jo, förutom poliserna som är
inkallade från Sveriges alla hörn.
De flockar sig som omedvetna
gamar, var finns bytet?

och sjöng. Folkkampnjen mot
kärnkraft/kärnvapen bidrog
med flaggor. Innan dess hade
anti-atombombspriset delats
ut i Storkyrkan, till Rolf Ekeus.
På bilden talar Inger Holmlund
från Kvinnor för fred.

D

en 7 september demonstrerade cirka 200 personer i
Karlskrona, mot närmandet till
Nato och för fred och alliansfrihet. Anledningen var krigsövningen Northern coasts den
13-19 september som Sverige

deltog i trots att vi inte är en del
av Nato. På bilden syns Kvinnor
för freds banderoll på Stora torget i Karlskrona. Gudrun Tiberg
från Kvinnor för fred höll ett tal
om att vi bör skrota både patriarkatet och kapitalismen.

Stoppa USA:s krigspolitik
När USA:s president Barack Obama nyligen besökte Sverige samlades tusentals för en demonstration i Stockholm. Vid slutstation Myntorget
talade Kvinnor för freds Agneta Norberg, även
vice ordförande i Sveriges fredsråd och Sveriges
representant i Global network against weapons
and nuclear power in space. Här är hennes tal.

Foto: Sofia Härén

Syns inte på radar
Drönarna ersätter numera praktiskt taget alla USA:s stridsplan.
Världsledaren Obama bestämmer vilka som ska dö på andra
sidan jordklotet, av unga killar
och tjejer som sitter och styr från
containrar i till exempel Nevadaöknen – Creech Air Force basen.
Inga soldater kommer hem i
liksäckar. Och Neurondrönaren
syns inte på radar och kan bära
kärnvapen – efter vad jag hört...
så ohyggligt!
Drönare är allt viktigare i
USA:s anfallskrig. USA har nu
runt 60 drönarbaser runt om i
världen. Global Hawk – världens
allra största drönare är i dag utplacerade på baser i de baltiska
länderna.
USA:s planer på världsherravälde har beskrivits av Zbigniew Brzenzski, Carters och
Obamas rådgivare, i boken
the Grand Chessboard. Nato,
säger han, är grundpelaren för
USA:s globala makt. Se också
The Globalization of Nato, där
Darius Nazemroaya beskriver
Nato:s makt på alla kontinenter

Okritiska medier
Denna utveckling skulle inte ha
varit möjlig utan en följsam media. Johan Galtung, fredsforskaren, säjer att omkring 40 procent
av det vi får i oss via medierna
kommer från pr-firmor. Massmedia är en formidabel kraft för
att skapa samtycke till vad USA
tar sig för och för att skapa falska fiendebilder, starta krig och
förmå världen att acceptera just
detta krig.
Desinformationen om vad
som pågår i till exempel mellanöstern och Syrien är en av de
mest avskräckande exemplen
på grov desinformation för att

Agneta Norberg

Foto: Per Engström

i alla världsdelar: mellanöstern,
ostasien, Afrika, Latinamerika
och naturligtvis Europa där
alla östeuropeiska länder är
inlemmade. Kärnvapnen är
hörnstenarna. Och, säger Brzezinski: USA måste även vara
en nyckelspelare i varje lands
interna angelägenheter. Förutseende nog, för Sveriges del,
har Mark, Zbigniews son, fått
posten som USAs ambassadör
i Sverige.

Man har bett mig säga något
om Nato – North atlantic treaty
organisation, eller som mina
vänner i London säjer: North
America Take Over.
Bill och Bull – Reinfeldt och
Bildt – har fått besök av katten Måns. Undras just vad de
tänker koka ihop för att lura
Pelle Svanslös – alltså det svenska
folket! I have a dream, sa Martin
Luther King. I have drone, säjer
Obama.....vill han möjligen höra
sig för om drönaren Neuron som
nu utprovas i Norrbotten och
som kan vara bra att använda
i krigen i både mellanöstern
och i Afrika... eller kanske mot
Ryssland och Kina....

Barack Obama kritiserades från olika håll under demonstrationerna vid Sverigebesöket. Agneta
Norberg fokuserade på Nato och svensk-amerikanskt militärt samarbete.

legitimera ett anfall mot ett land
som på intet sätt hotar USA.
Grym militärmakt
Sverige får alltså besök av Natos
högste ledare, som anser sig ha
rätt att ha synpunkter på hur
Sveriges försvar ska se ut, vem vi
ska vara allierade med, en makt
som anser sig ha rätt att placera
ut kärnvapen på den europeiska kontinenten: i Tyskland,
Italien, Nederländerna, Belgien
och Turkiet, kärnvapenbomber,
B-61, avsedda för Ryssland och
mellanöstern. USA:s flygvapen
deltar alltid i de många stridsövningarna som nära nog ständigt
pågår i Norrbotten.
USA/Nato är en grym, maktgalen militärmakt som inrättat
1000 militärbaser utanför sitt
lands gränser. Dessa baser är
även avlyssnings-och spionbaser. Varje USA-ambassad är en
avlyssningsbas. Nya baser byggs
nu framför allt i Afrika för att
USA-bolag ska komma åt viktiga
mineraler, diamanter och olja.
Men som jag sa, USA har även
skapat ett ost-Nato för att omringa och stänga inne Kina där
Japan, Australien och Sydkorea
är de viktigaste allierade. Jag arresterades på Jeju-ön söder om

Kvinnor för fred
• Bildades 1978 och är partipolitiskt och religiöst obunden.
• Anordnar kunskapsseminarier om bland annat kärnvapen, vapenexport och kränkningar av
mänskliga rättigheter.
• Ger ut rapporter, böcker och häften.
• Påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser.
• Har planerat och deltagit i flera stora internationella fredsmarscher och kvinnokonferenser
• Arrangerar och deltar i demonstrationer.
• Håller i internationella kvinnoprojekt för fred och demokratisering i Israel/Palestina, Irakiska
Kurdistan och Västsahara.
• Samarbetar med KFF i Norden, Nederländerna, Schweiz och Wafe i England.
• Arbetar aktivt för FN:s resolution 1325 – för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete.
• Stöder OSSE:s arbete med konfliktlösning utan vapen.
• Stöder organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Sydkoreas fastland, i februari
2012, för att jag kröp in under
stängslet på det basbygge som
USA just nu uppför. Detta fortsätter trots långvarigt motstånd
från lokalbefolkningen. Åk dit,
de behöver vår hjälp.
Krigsträning i norr
USA/Natos militär har delat in
världen i sju kommandon. Sverige
befinner sig under Europakommandot, EUCOM, med operativt centrum i Stuttgart, i Tyskland. Men Sverige har ju blivit
en lydig vasallstat i USA:s globala
imperium och upplåter nära nog
en tredjedel av Sveriges landyta till
krigsträningar i norra Sverige där
ständiga Natoövningar genomförs. Nordområdena har utvecklats till att bli träningsområde för
USA/Natos krig, för träning av
så kallade interoperabilitet alltså
samordning av kommandospråket engelska, samordning av
vapenslag, och träning för krigen
i tredje världen.
Några exempel: Hösten 2007,
genomled norrbottningarna en
stor flygstridsövning med 30
stridsplan från USA, Frankrike,
Schweiz, Finland, Norge och
Sverige. Övningen bar namnet
Nordic Air Meet. Detta var startskottet för Natostridsövningar i
stor skala i nordområdena. John
B. Kelly, ledare för US Air Force,
i Europa, var mycket imponerad
av det ofantligt stora, svenska
luftrummet sa han i NSD.
2009, drabbades landsdelen av
en 10 dagar lång övning Loyal
Arrow – med 10 länder, 2000
soldater, ett attackhangarfartyg,
50 stridsplan och naturligtvis US
Air Force, F-15 Eagle, kärnvapenkapabel. Övriga länder var
Tyskland, Finland, Storbritannien, Italien, Norge, Polen,
Portugal och Sverige. Ledningen
erkände att det handlade om
oljan och gasen i Arktis.
Vinterstridsövningar med
namnet Cold Response har
genomförts 2006, 2007, 2009,
2010, 2011 och 2012. Den se-

naste med 16 300 trupper som
övade krig vid ryska gränsen och
i Abisko. Vi fick kännedom om
just denna stridsövning eftersom
fem norrmän omkom vid en
krasch mot Kebnekajse. Just nu
pågår en Natostridsövning i norr
och en stridsövning i söder där
Gotland är centrum. Övningen
heter Northern Coast. 15 länder
inklusive USA deltar.
Hela norden är alltså oerhört
viktigt för USA/Nato. I januari
2011, bjöd den brittiske premiärministern David Cameron in
alla statsöverhuvuden från de
nordiska länderna samt Estland,
Lettland, Litauen till ett toppmöte för att befästa en allians för
gemensamma intressen. Cameron ville skapa en ny nordisk militär allians som skulle inkludera
Grönland, Färöarna och Åland.
Han ville skapa ”en bred ram
som underlättar närmare samarbete mellan Natomedlemmar
och Icke-Natomedlemmar.”
Stoppa Syrienanfall
En annan alarmerande händelse
är att Norge har flyttat sitt militära högkvarter norr om polcirkeln till Reitan utanför Bodö.
USA/Nato förbereder alltså krig
i nordområdena för olja och gas.
Ska vi låta detta fortsätta? Nej!
Sverige ska inte vara en plattform för träning för USA: s krig
i nordområdena eller utnyttjas
för träning av krig mot andra
länder i världen. Vi måste även
uppmärksamma vad som sker
i södra Sverige. Vi måste hålla
reda på när USA/Nato utnyttjar
Sverige i norr och söder för sina
krigsplaner. Och alltid protestera. Vi måste tvinga vår regering
att ändra sin undfallande politik.
Dessutom – vi måste göra allt
vi nånsin kan för att stoppa ett
USA-anfall mot Syrien. Det har
aldrig någonsin varit så befogat
som i dag att säja det vi skanderade på gatorna på 70-talet:
Stoppa USA:s krig – Stoppa
imperialismen!
Agneta Norberg

