
Militarismen och miljön 
- har ni tips och fakta? 
IKFF Göteborgskretsen sökte och fick ett projektbidrag från WILPF för att arbeta med 
miljö/klimatfrågor kopplat till fred. Projektets titel är Militarisation and climate change. 
Fram till i början på mars håller vi på med datainsamling om försvarets inverkan på miljö och 
klimat. Vi vore glada om ni ute i landet har tips och konkreta bidrag till denna fakta- 
insamling. 
 
Sedan Värdlandsavtalet trädde i kraft har den ökade militära verksamheten ökat i Sverige. 
Aurora 2017  med över 20 000 soldater med inbjudna från Natoländer och USA. Samarbetet 
med Norge där svenska soldater deltog i övningen Trident  Juncture med över 45 000 
soldater från ett 30-tal länder. Stora transporter från dessa länder skedde genom Sverige. 
Försvarsmakten fick den 6 september tillstånd att bjuda in en rad länder till Aurora 2020 för 
att stärka Sveriges nationella försvarsförmåga. 
Runt Vättern, som försörjer mer än 250 000 människor med dricksvatten, vill Försvarsmakten 
utöka sina övningar också med utländska styrkor. 
Även i Göteborgs skärgård vill Försvarsmakten utöka sina aktiviteter och bland annat få 
tillstånd att släppa ut två ton bly och och ett ton koppar  i havet. 
Som medlem i EU  har Sverige (och Pesco)  erbjudit  ett  Europeiskt testcenter i Norra Sverige 
– det största i Europa. Området är redan en plats för många svenska och internationella 
militärövningar. 
Sverige är det land i Europa som har den längsta kusten. Tillsammans med en relativt liten 
befolkning till den stora ytan är det ett ypperligt läge att öva krig i. Hur påverkar dessa 
krigsövningar vår miljö? Vilka regler gäller för militärens utsläpp när det gäller stridsvagnar, 
lastvagnar, fartyg, u-båtar och flygplan? Vilka kemiska föroreningar förorsakar de? Vilka 
bullerskador? Vilka metalliska föroreningar med all ammunition? Hur mycket ökar 
koldioxidutsläppen under övningarna?). 
 
Vi behöver både förslag på redan gjorda undersökningar, men också konkreta uppgifter som 
t ex att Stridsvagn 122 väger 57 ton och med ammunition 62 ton. På landsväg drar den 340 
liter diesel på tio mil, i terräng 530 liter. Multiplicera en sådan siffra med hur många 
övningar som pågår och hur stora de är.  Kontaktperson är Anita (Titti) Wahlberg IKFF 
Göteborg. Email: titti.wahlberg@hotmail.com 


