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

Alliansgrupp mot Nato
N

u finns Aktionsgruppen
Nej till Nato på både webben och facebook. Gruppen
bildades i höstas och protesterar
mot att Sverige med små steg allierar sig med Nato. I början av
2016 får riksdagen det så kallade
värdlandsavtalet på sitt bord och
gruppen arbetar för att Sverige
måste behålla sin alliansfrihet.

• Aktionsgruppen säger Nej till
att Nato ska få placera trupper
och kärnvapen på svensk mark
eftersom det gör Sverige till en
bricka i Natos militära politik.
• Gruppen vill manifestera
svenska folkets uppslutning

med aktioner och uppmärksamma riksdagens ledamöter
på deras stora ansvar att inte
äventyra svensk säkerhet.
• Arbetet kommer att bygga
på samarbete med alla individer
och organisationer som vill arbeta mot ett svenskt närmande
till Nato. Målet är att bli en
folkrörelse.
bakom alliansfriheten genom
en namninsamling som ska
överlämnas till riksdagen före
omröstningen om värdlandsavtalet med Nato.
• Den vill väcka svenska folket

På hemsidan www.nejtillnato.se
finns en längre plattform och ett
upprop att dela och skriva ut.
Du kan också följa gruppens
aktiviteter på facebook genom
att gilla sidan Aktionsgruppen
Nej till Nato.

Dags för årsmöte i
Kvinnor för fred
I enlighet med tidigare kallelse som gick ut i Kvinnor för
freds temanummer strax före jul hålls årsmötet söndagen
den 15 mars 2015, kl 11-16, i lokalen på Hammarby allé
93 i Stockholm.
Senaste dag för inlämning av motioner var den 14 februari.
Inbjudna talare är Gunnar Eriksson och Agneta Norberg
från Sveriges Fredsråd, som båda nyss varit i Jokkmokk och
demonstrerat mot utländska militärövningar i Natoregi på
svensk mark. Rubriken för föreläsningen är Att leva med
Nato i Norrland.
Alla medlemmar är välkomna!

På kvinnodagen 8 mars

P

å den internationella kvinnodagen den 8 mars är
Kvinnor för Fred med och arrangerar aktiviteter runt om i
landet. Här är några nedslag.
Hudiksvall:
Hudiksvalls Fredsdagar ger
en Konsert för Fred ”I Afton
damernas”, där bland andra Åttonde Marsorkestern bestående
av fem strålande damer ger
en försmak av internationella
kvinnodagen. Tid och plats:
7 mars, Hudiksvalls teater, kl
19.30. Konserten föregås av en
seminariedag med temat: Är det
fria ordet verkligen fritt? Tid och
plats: Jakobsgården, kl 10-17.
Laholm:
Ingela Mårtensson, ordförande
för Operation 1325 föreläser
om feminstisk utrikespolitik på
biblioteket i Laholm, kl 17-19.
Arrangörer: Kvinnor för fred och
Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du bli medlem och stötta fredsarbete
och kvinnors rättigheter lokalt och globalt?

Kvinnodagen 2014. Även i år uppmärksammar Kvinnor för fred
8 mars på Fryshuset i Stockholm med andra organisationer.

Stockholm:
Manifestation på Södermalmstorg, kl 16. Avslutas på Medborarplatsen med tal och uppträde.
Arrangör är 8-marskommitén.
Den 5 mars startar kvinnodagsfirandet med en rad seminarier på
Fryshuset där en av rubrikerna är
Kvinnornas kamp i Tunisien.

Uppsala:
Trettonde Kvinnofilmfestivalen 7-8 mars 2015 på Slottsbiografen i Uppsala. Mer info
och program på http://www.
slottsbio.com/arrangorer/kvinnofilm2015/

Årsavgiften är 170 kronor, som stödmedlem betalar du endast
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.

Stort intresse för försvarsf
Redan efter att ha studerat program och deltagarlista för Rikskonferensen Folk och Försvar
förstod Gunn-Marie Tranberg att dessa dagar
skulle bjuda på något extra. Här kommer hennes
utförliga rapport från de tre dagarna i januari.

Lagom till konferensen föll rikligt med snö över Sälen.

ekonomiska åtaganden som alla
Nato-länder gjort för att nå upp
till 2 procent av BNP inom 10
år. Det finns behov av att använda Försvarsmakten även utanför vårt närområde. Närmast
förestår en marin insats utanför
Afrikas Horn och en insats i
Mali. I vilken regi insatserna ska
ske - FN, EU eller Nato - ”spelar
ingen roll”.
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Om att gå vidare
Dag 1: Den säkerhetspolitiska
kartan ritas om, hade konferensens första dag som överskrift,
men skulle också ha kunnat
kallas ”Hur lever vi vidare?”
Många föredragshållare var
påtagligt berörda av de besinningslösa terrorattentaten
som skett på tidningen Charlie
Hebdo. Statsminister Stefan
Löfven hade lämnat återbud till
konferensen för att delta i solidaritetsdemonstrationen i Paris.
Utrikesminister Margot Wallström ersatte honom. Hon höll
ett både gripande och faktaspäckat inledningsanförande,

som även redovisade regeringens
inställning till många brännheta
frågor.
Förutom tal om konsekvenser
av terrordåden innehöll dagen
beskrivningar av ebolaepidemin,
kriget i Syrien och IS:s framfart.
Klimathotet nämndes och sades
vara av ”första rang”. Rysslands
ambitioner och förmåga kom
att dryftas under hela konferensen. Bitte Hammargren höll
ett föredrag om Mellanöstern
som var både klargörande och
skakande.
Rekryteringen av frivilliga
soldater till IS och andra terrororganisationer är ett problem
även i Sverige. Över 100 unga
män har åkt iväg för att kriga.
Hur föds denna radikalisering
och fanatism? Några idéer som
diskuterades för att om möjligt
stoppa rekryteringen var att den
hjälplinje där Mona Sahlin är
samordnare ska få ökade befogenheter.
Beredskap för att ta hand om
återvändare från krigen ska också
finnas. Första dagen avslutades
med gemensamt framförande av
Finlands och Sveriges utrikesministrar. En stor enighet och ett
sympatiskt samarbete mellan
Margot Wallström och Erki
Tuomioja framkom. Finland och

Utmaningar
Dag 2: Försvarspolitiska
realiteter. Förvarsminister
Peter Hultqvist beskrev
utmaningar i vårt närområde. Vi måste göra vår
egen hemläxa, menade han.
Inte fly in i någon diskussion
om Nato-medlemskap för
att slippa ägna tid och kraft
åt det grundläggande, det
Svenska försvaret. Det handlar om handfasta, vardagliga
och nödvändiga arbeten som
ger Sverige trovärdighet.
Flera framträdanden skedde
gemensamt med Finlands försvarsminister Carl Haglund, och
det goda samarbete som Finland
och Sverige har även på denna
nivå var tydligt.
Överbefälhavare Sverker Göransson beskrev regionala säkerhetslägen, tillsammans med
sina nordiska kollegor, Jarmo
Lindberg, Finland, Erik Gustavson, Norge och Peter Bartram,
Danmark. Sverker Göransson
redogjorde också för kommande
försvarspolitiska vägval under
2015 och såg en utveckling i
vårt närområde som kräver full
uppmärksamhet. U-båtskränkningen i Stockholms skärgård
var ingen överraskning enligt
honom. Omvärlden tränger sig
på och säkerhet kostar pengar.
Han menade att mer pengar
måste satsas, att det finns ett
uppdämt behov. Sverker Göransson påminde också om de

Foto: Gun
n-Marie Tra
nberg

Intresset har aldrig tidigare varit
så stort. Mer än 350 deltagare
och drygt 60 talare. Statsråd,
riksdagsledamöter, myndighetschefer, folkrörelserepresentanter,
näringsliv samt ett rekordstort
antal journalister var samlade.
Prins Carl Filip stod för den
kungliga glansen.
Media var väl representerad
och många av inläggen finns att
läsa på Folk och Försvars hemsida. SVT bevakade konferensen
och sände ”live” hela dagarna, så
att alla intresserade kunde ta del
av vad som hände. Min rapport
häri blir ganska personlig.

Sverige har långtgående
samarbetsplaner.

Astronauten Christer Fuglesang stod för ett fängslande föredrag med bilder från rymden, även den en säkerhetspolitisk arena.

I likhet med Peter Hultqvist
anser Sverker Göransson att vi
först måste ha en fungerande
”bottenplatta”, men ”70 JAS är
bättre än 60, och fem U-båtar är
bättre än fyra”.
Civilt försvar
Eftermiddagen ägnades åt Civilt försvar. Flera föredrag och
paneldiskussioner med både
representanter för Försvaret
och fria debattörer. Anna Ek,
ordförande i Svenska Freds,
tog upp vapenexporten som
ett problem och menade att
vapenindustrin hindrar fredliga
lösningar. Demokrati innebär
fred och frihet.
Peter Lagerblad, ordförande i
FOS, tyckte att frivilligorganisationernas 400 000 medlemmar,
med sin folkliga förankring,
utnyttjas dåligt, och ville ha
tydliga uppdrag direkt från
Regeringen.
Tilldelningen av ekonomiska
resurser till respektive del av
försvaret illustreras av att ÖB
Sverker Göransson får drygt
40 miljarder kronor per år ur
statskassan, medan resterande 4
miljarder går till samhällsskydd
och beredskap.
Dag 2 hade ett kvällsprogram.
Astronauten Christer Fuglesang
stod för ett fängslande föredrag
med fantastiska bilder från rymden. Han gav häpnadsväckande
och roande redogörelser av vardagliga bestyr i tyngdlöshet, och
de hisnande känslor man får av
50 miljoner hästkrafter i kärran
och en fart på 28 000 km/tim.
Vackra scener som blev till poesi.
Vår Moder Jord, skimrande blå
i en svart rymd. Så utsatt. Vart
är mänskligheten på väg? Även

frågor
rymden blir mer och mer en
växande säkerhetspolitisk arena.
Kvällen avslutades med samtal
kring detta.

Tsunami och skogsbrand
Därefter handlade det om allvarliga händelser, konsekvenser
och krishantering. Erfarenheter och reflexioner kom från
tsunamin 2001 i Thailand och
Skogsbranden i Västmanland i
augusti 2014, med lärorika berättelser från folk som var med.
Lars Hedström från Institutet
för högre totalförsvarsutbildning
och brandchefen Lars-Göran
Uddholm gav exempel (även
roliga!) på hur viktigt det är att
vara flexibel och kunna ta till
vara frivilliga initiativ.
Sedan följde en övningsdel
på programmet. Konferensdeltagarna fick tänka sig in i några
scenarion och en utveckling där
samhällsresurserna slås ut vecka
för vecka, hur känns det? Diskussion följde mellan politiska partier
och civila myndigheter. Regelverk
finns för katastrofsituationer
men dessa blir ofta omöjliga att
följa. Människors basbehov, mat,
värme, sömn, vatten och information ska prioriteras.
Vilket ansvar åligger kommunerna respektive landstingen? Tidigare fanns skriften
Om kriget kommer i varje hem,
men numera vet inte många
att Sveriges Radio är ansvarig
för samhällets katastrofinformation. En hel ungdomsgeneration lyssnar aldrig på vanlig
radio och knappt någon har
en transistorradio med batterier hemma. Vad händer om
larmnumret 112 överbelastas?

Folk och Försvars ordförande Göran Arrius inledningstalar

Hur länge räcker maten? Det
behövs nog en inventering av
resurserna! Och övning! Myndigheten för samhällsberedskap
hjälper till.
Det var speciellt två områden
som kom att dominera årets
Folk och Försvar-konferens:
Ryssland och Nato.
Rysslands aggression och
ökande militära förmåga. Den
olagliga annekteringen av Krim
och Rysslands icke-erkända krig
i Ukraina, samt annan narrativ
verksamhet. Men även landets
ekonomiska utmaningar utgör
en risk för omvärlden.
EU-sanktionerna bidrar till
stora problem, oljepriserna och
välfärden sjunker 50 procent
vilket ökar påfrestningarna och
kan bidra till förtroendekris för

litteratur
Planet till salu. Blå.
Obehagliga dikter
Ingrid Sjöstrand
Gidlunds förlag

D

en lilla samlingen
av antikrigs- och
antikärnkraftsdikter publicerade Ingrid
2014. Hon dedicerade ett
exemplar till KFF: ”Till
Kvinnor för fred de uthålliga! Tack för allt arbete ni
gör från tillgivna Ingrid
Sjöstrand”.
– Fortsätter du skriva,
undrar jag.
– Å ja! Det ser dystert ut
i världen. Vi får inte hålla
tyst, stärka medvetenheten, svarar hon spontant.
Ingrid är född i november
1922. Fler bör läsa hennes
poesi!
Sanni Gerstenberg

Putin. Därtill kommer EU:s
och Natos utvidgning österut.
Förvånande är många politikers
aningslöshet inför hur farligt det
är att ”stänga in ett rovdjur”.
Ökade spänningar
Äen Sveriges utökade militära
samarbete med Finland ses som
problematiskt i Ryssland. Vad
händer om Nato-gränsen går
vid Sveriges kust? Känns det
säkrare? Vänstern och nuvarande
regering tar avstånd från ett
medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Ett medlemskap tros
öka spänningarna i Europa.
Alliansfriheten ger svängrum
och möjligheter att fortsatt vara
en ”röst i världen”. Socialdemokraterna betonar dock alltid
samarbete, och vill fortsätta det-

ta partnerskap. Men inte mycket
blev sagt om ilitärövningarna
i Norrland och välkomnande
av Nato genom det så kallade
Värdlandsavtalet.
Jonas Sjöstedt (V) tog upp
detta som första steget in i ett
medlemskap. Även en utredning
är till för att föra medlemskapet
närmare. Övriga partier är för ett
medlemskap. Mest högljudd är
Jan Björklund (FP). Han redovisade försvarspolitiska argument:
vi måste skynda på innan det
blir för sent. Strategiska: USA
stänger baser i Europa/tappar
intresset. Ideologiska: det är
demokratiska länder som skapar
Nato. Motargumenten kallade
han för neutralitetsnostalgi och
antiamerikanism.
Jag anser att Folk och Försvars

Jaha,
– Vad gör man den där veckan
när vi försvarar oss?
– Men gå med i NATO, folk!
Så kommer Nato och försvarar
om det skulle va nåt
Dom är jätte bra på det
Dom har napalm och drönare
och är det nåra som inte
gillar läget
så kommer NATO
och tar hand om dom
på natten
Och är det nåra på dan
som inte inser
sitt eget bästa
då hämtas dom
till läger
där dom får behandling
för sina besvär
Sen bärs dom ut på bår
i orangea kläder
försiktigt

Rikskonferenser är bland de
viktigaste fora som finns i Sverige i dag. Men i framtiden blir
vi nog tvungna att tala mer om
klimathotet och om de bakomliggande orsakerna till både krig
och fattigdom.
Något som verkligen gav vårkänslor, trots snöstormen, var
att vi har en ny härlig utrikesminister! Margot Wallström diskuterade feministisk utrikes- och
försvarspolitik, vilket förmodligen var något de flesta deltagarna
inte förstod mycket av.
Hon citerade Gandhi som sa
att ”först skrattar de, sedan ignorerar de, sedan hotar de och sedan
vinner vi!” Något att komma ihåg
för oss i fredsrörelsen.
Gunn-Marie Tranberg
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Vem bär ansvaret?
Dag 3: Vår säkerhet, vems ansvar? Inrikesminister Anders
Ygeman kom till Sälen direkt
från Paris, och var mycket berörd av upplevelserna där. Han
slängde manus och talade rakt ur
hjärtat. Han menade att vi låter
extremisterna ta för stor plats.
De terrorister som dödat journalister och poliser i Frankrike
och de som fortsatt dödandet på
Judiska muséet i Belgien är fega
mördare, inget annat. Han sade
att vi måste tala klarspråk och
värna om religionsfriheten och
människornas fri- och rättigheter. Att skydda samhället innebär
restriktioner och kontroll, men
kampen mot våldsbejakande
terror måste vara både förebyggande, kontrollerande och
straffande.
Detta kan i sin tur innebära en
kriminalisering av terror-resor,
biljettkontroller och omhändertagande av pass, samt att Sveriges
myndigheter får dela känslig
information med andra rättsstater. Men – det viktigaste är
vårt öppna samhälle, vår demokrati, solidariteten och folkets
förtroende.

Dags för en ny perestrojka
De reformer som Gorbatjov
åstadkom under sin tid som
sovjetisk president (1985-1991)
ledde till murens fall och slutet
på det kalla kriget. Sovjetunionen upplöstes. Perestrojka (ombyggnad) och glasnost (större frihet i den offentliga debatten) är
begrepp som hör ihop med hans
regering. Intervjun med Der
Spiegels två reportrar Matthias
Schepp och Brita Sandberg
varade i två och en halv timme.
Här följer några nedslag.
En av de mest bekymmersamma händelserna är enligt
Gorbajov Natos östutvidgning.
– Den har förstört den europeiska säkerhetsordningen från
1975, fastslagen i Helsingforskonferensens slutdeklaration.
Östutvidgningen går diametralt
emot överenskommelsen i Paris
(Paris Charter, 21 november
1990), där samtliga europeiska
länder beslutade att lägga kalla
kriget bakom sig för gott.
Rysslands dåvarande president
Dimitrij Medvedevs förslag att
sätta sig ner tillsammans för att
skapa en ny säkerhetsarkitektur,
ignorerades arrogant från Väst.
Gorbatjov tycker att denna
förtroendeförlust är katastrofal.
Han vill inte ens tänka på att den
upphetsade stämningen skulle
kunna leda till krig i Europa.
– Det skulle mynna i ett atomkrig. Om någon tappar nerverna
kommer ingen att överleva de
närmaste åren.
Glasnost är inte död
Spiegel-reportrarna insisterar på
att få bekräftat att Ryssland styrs
lika auktoritärt under Vladimir
Putin som tiden före Gorbatjovs
tid. Det håller Gorbatjov inte
alls med om.
– Glasnost är inte död, inte
heller demokratin. En ny generation har vuxit upp under helt

andra villkor, mycket friare än
under Sovjettiden, svarar han.
Tiden går inte att vrida tillbaka.
Och Gorbatjov förklarar:
– När Putin kom till makten
tog han över ett svårt arv. Det
rådde kaos på alla områden. Näringslivet låg nere, hela regioner
ville bryta sig ut. Ryssland var
på väg att falla sönder. Denna
process lyckades Putin stoppa.
Han medger att Putin ibland
använder auktoritära metoder.
– Det har jag ofta uttalat mig
kritiskt mot. Därför var jag också
emot att han skulle få en tredje
mandattid, tillägger han.
Gorbatjov är övertygad om att
Ryssland behöver reformer, en
ny perestrojka.
– Ryssland har nått halvvägs
till demokrati. Tyvärr satsar
Kreml på en konservativ agenda.
Det är fel. Utan demokrati och
människornas delaktighet kommer vi inte vidare. Vi behöver
fria val och människor som
deltar i den politiska processen.
Det går inte an att man diskuterar ett lagförslag på morgonen,
som beslutas som lag samma dag
på kvällen.
Stort motstånd
Till skillnad från Putins beslutsförmåga och självmedvetande
har man anklagat Gorbatjov för
att vara tveksam och velig. Detta
avvisar han med eftertryck.
– Hur skulle en velig Gorbatjov
ha kunnat driva genom perestrojkan mot otaliga motståndare,
försvarar han sig; hur ge frihet
för ordet och religion? Hur skulle
han ha kunnat ge tillstånd för
fria resor? Tidigare fick ju varje
sovjetisk medborgare gå genom
en långvarig procedur inför en
utlandsresa. Och hur kunde
denne man som påståtts vara
velig avgöra att det var slut med
kapprustningen med atomvapen

Drygt 130 personer kom när Pierre Schori berättade om sin nya bok och vad verkligt fredsbyggande handlar om.

Michail Gorbatjov anser att Ryssland nått halvvägs till demokrati men behöver fortsätta reformera.

och bygga bort medeldistansraketerna helt och hållet och minska
långdistansraketerna till hälften?
Om sin efterträdare Boris
Jelzin menar Gorbatjov att
han gick fram för fort och hårt
genom att slå sönder den gamla
Sovjetunionen. Själv hade han
tänkt sig nya reformprogram.
– Även om Sovjetunionen bar
namnet ”union” handlade det
inte om en union i egentlig bemärkelse. De olika republikerna
hade bara mycket begränsad
suveränitet och få egna ansvarsområden.
– Därför föreslog jag ett reformerat unionsfördrag. Det skulle
ha undertecknats den 20 augusti
1990, men beslutsfattarna, den
så kallade nomenklaturan, var
rädda för den nya tiden.
Klara besked om Ukraina
Om Ukraina-konflikten ger
Gorbatjov klara besked.
– I denna ytterst farliga kris
hjälper det inte att skylla på
varandra. Under den europeiska
konferensen för säkerhet och
samarbete i Paris i november
1990 var det tal om att bygga
upp en ny fredlig världsordning.
Särskilt George Bush senior och
jag värvade för det. Men det blev
ingenting av detta, någon demilitarisering av politiken ägde inte
rum. Däremot har det utbrett sig
en farlig segermentalitet. Jag kri-

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 och Schweiz.
• 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.

tiserar denna hållning när som
helst när jag befinner mig i USA.
En verklig fred kan inte vara en
av Amerika dikterad fred, minns
jag att John F Kennedy sade.
Antingen finns det en fred för
alla eller ingen fred alls.
Gorbatjov anklagar USA för
att ha omgärdat Ryssland med
så kallade försvarsringar efter
Sovjetunionens fall; Natos östutvidgning.
– Utan FN:s godkännande
blandade sig Nato i det jugoslaviska inbördeskriget. Detta
var ett precedensfall. Allt detta
framkallade en motreaktion i
Ryssland. Ingen Kremlchef kan
ignorera något sådant, säger
Gorbatjov.
Uppmuntrar till förhandling
För ett år sedan, den 23 januari,
skrev Gorbatjov till både Putin
och Obama och uppmuntrade
dem att förhandla med varandra.
Han har aldrig fått svar. I Tyskland såg man ner på Gorbatjov
när han uttalade sig vänligt
för Putin på 25-årsdagen efter
murens fall i november i fjol,
”en åldrad politiker som inte
hänger med”.
Efter murens fall utvecklade
Tyskland och Ryssland en enastående relation. Det får vi inte
förstöra. Men på grund av Väst
är Ryssland för närvarande långtgående utestängt från alla globala
problem, från kampen mot terrorismen, den Islamska Staten,
mot klimatförändringen. Vad
är detta bra för? Vi behöver ett
nytt töväder. Vi ryssar ska göra
allt för det. I Tyskland verkar det

pågå en tävling om vem som kan
uppträda hårdast mot Ryssland.
Tyskarna forstod Putin
Han påminner om president
Putins tal på säkerhetskonferensen
i München 2007 där han tydligt
markerade Rysslands röda linjer
och att Ryssland inte gillade Natos
frammarsch mot landets gränser.
– För oss ryssar var det ingenting nytt. Mitt intryck är att
tyskarna i gemen förstod Putin
mycket bättre än vad den politiska ledningen gjorde.
Angela Merkel tycker han om
som människa och politiker.
– Det innebär inte att jag inte
kan kritisera henne.
Trots att Gorbatjov, född 1931,
på sistone har gått genom tre svåra
operationer (alla genomförda i
Tyskland) i ryggraden, prostatan
och halspulsådern – en fjärde
operation väntar – är han obruten.
Han är kunnig, slagfärdig och
känslosam, visar intervjun. I februari vill Gorbatjov åka till USA
för att återgå till att föreläsa.
– Jag vill blanda mig i diskussionen om Ryssland, världsfreden, om naturskydd och miljön.
Dessutom är inkomsten från
mina böcker och föredrag det
enda jag lever på, säger Gorbatjov. Om han vill förändra
världen än en gång?
– Nej, det behövs inte längre.
Glasnost och perestrojka lever
och de går inte att bromsa.
Sanni Gerstenberg
Michail Gorbatjov är grundare till
Gröna korset. För mer information
om denna organisation se:
www.green-cross.se.

Säger ja till en vapenfri värld
Säger ja till provstopp och nej till kärnvapen
Säger ja till demokrati och fred
Säger ja till omställning av militär verksamhet till civil
www.kvinnorforfred.se
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Om vi bygger nya murar, är kalla kriget på gång
igen? ”Väst lider av en total förtroendebrist mot
Ryssland och Moskva litar inte det minsta på
Väst. Det är fruktansvärt”, säger Michail Gorbatjov i en intervju med tyska Der Spiegel (3-2015).

