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Referat av seminariekväll i serien ”Vägar till fred”. Vinga i solnedgång – 
med eller utan Nato och värdlandsavtal 

Denna gång har jag, Karin Utas Carlsson, inte skrivit referaten av de två första 
talarnas framföranden: Anna-Lisa Björnebergs och Birgitta Hultqvists och Gill 
Widells. De har lämnat in sina egna. Birgitta och Gill har dessutom generöst 
skickat med sin PowerPointpresentation som innehåller väldigt många vackra 
bilder och dessutom kartor. Se alltså fler bifogade filer! 

Referat av Gunnar Westbergs anförande skickas också separat. Här kommer en-
dast sammanfattning av diskussionen efteråt. 

Tomas M, som leder mötet inleder efter pausen med att skjutfältet i södra skär-
gården begränsar människors möjligheter och liv (detta beskriver Hultqvist och 
Widell i sitt föredrag som bifogas i sammanfattning). Det är svårt att få fram 
information, få veta vad som händer, säger TM. Så lämnar han ordet till publi-
ken, ett 40-tal personer.  

Vi uppmärksammas på att det i Facebook finns en namninsamling av Aktions-
gruppen Nej till Nato. Man har fått c:a 100 000 namn där. Vi uppmanas av Cata-
rina Östlund att samla in namn. Hon delar ut tomma namnlistor för ändamålet. 

Monica D påpekar att bly är ett farligt gift. 1 ton bly förväntas med det nya avta-
let komma att hamna i vattnet och på land i skärgården. 

Titti säger att andra typer av bete än blysänke rekommenderas fritidsfiskarna 
använda pga blyets giftighet. Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att stude-
ra bly i EU. Hon ställer också den berättigade frågan om det går att lösa konflik-
ter med millitära insatser. Bättre att använda pengarna t ex inom sjukvården. 

Lars B informerar om att man kraftigt skärpt blynivån man anser farlig för barn. 
Indikationer finns att IQ-nivån sänks vid blyexponering. I Sverige har vi tidigt 
sänkt tillåten blyhalt i bensin. Det är en risk för barn när bly sprids i skärgården. 
Seglare gör tillfälliga strandhugg på öarna. Där finns rester av bly i sand och 
grus som barn kan få i sig. Det finns platser i Göteborg där man inte kan bygga 
pga blyrester. Däremot vill han inte uttala sig om bly i fisk eftersom det ligger 
utanför hans kompetensområde. 

Tomas M säger att han talat med militär som sagt att det är onödigt att ÖVA 
med blykulor.  

Andra synpunkter som kommer fram: De ryska militärutgifterna är bara 8% av 
Natoländernas och de ryska miltärutgifterna per invånare är 60% av Sveriges. 
Det är dags för ett samlat uppror i Sverige. Detta sägs i ljuset av att våra mass-
media nu under Ukrainakriget utmålar Ryssland som aggressivt och hotfullt och 
riksdagspartierna beslutat ökat militärutgifterna kraftigt pga av detta (min an-
märkning). 
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Christian K Demokratin behövs. Det känns som att politiker i första hand är lo-
jala mot partiet men glömmer väljarna. Frisk debatt är inte uppskattat. 

Ingela M. Sveriges militärutgifter är 1,2% av BNP.  Som medlem i Nato krävs 
mer. Det finns starka krafter som arbetar för försäljning av JAS-plan och andra 
vapen.  

Lars B Vilka chanser finns att stoppa värdlandsavtalet? Hur göra? Är det realis-
tiskt att stoppa det? Vad är möjligt att uppnå? Känner någon av er strömningar-
na? 

Ingela M Det är bara V som är emot. Därefter tar hon upp ACE, Arctic Chal-
lenge Exercise, världen största övning som kommer att ske i Norrbotten 25 maj- 
4 juni i år, över 1/3 av Sveriges yta (+ något av Nordnorge och norra Finland, 
min anm.) med till 100 plan i luften samtidigt, internationell övning med 9 län-
der varav 6 Natoländer. (På www.stoppaace.se finns en namninsamlingslista, 
min anm.) 

Christian K: Det är en folklig opinion som behövs. Det behövs ett Fredens Hus, 
utställningar så folk får upp ögonen. I fredsarbetet behövs kontinuitet, struktur, 
fokus. Christian jämför med olika branschorganisationer inom näringslivet. Vi 
behöver bli lika bra. Vi (fredsorganisationer) har en utställning på Stadsbibliote-
ket som börjat nu och ska pågå fram till den 19 april (när detta skrivs har den 
upphört, min anm.).  

Anna-Lisa B. Cancerforskningen får 4 miljarder kr men vi i fredsrörelsen blir 
utan.  

En vänsterpartist talar för att vi ska verka i partipolitiken också. Det finns under-
strömmar i S och MP där man är emot värdlandsavtalet. Göteborgs kommun har 
inte varit positiv till ökade övningar i skärgården. Kommunen har överklagat. 
Partidemokratin är inte död.  

Tomas M. I Göteborgs kommuns yttrande säger man att man inte vill ha utökat 
skjutande i södra skärgården.  

Inger Jag skrev till Peter Hultqvist och frågade om det verkligen är rimligt att 
hålla den här stora övningen. (Ja, vi kan skriva brev till politiker så att de uppfat-
tar det som en folkstorm! Min anm.) 

Karin U Jag tar upp Christians tråd om Fredens Hus och berättar att vi i Fredsam 
har en liten arbetsgrupp (Anna-Lisa, Tomas, Titti, Christian och jag, litet efter 
det här föredraget tillstötte Lena Lindemann) som arbetar för att komma igång 
med ett Fredens Hus i Göteborg. I Uppsala finns sedan flera år ett Fredens Hus 
på Uppsala Slott där de har utställningar (både permanenta och tillfälliga som 
byts ut), bedriver undervisning i skolor (i sina lokaler eller på skolorna), har se-
minarier och samarbetar bl a med Gottsunda Teater. Vi tänker oss också, när vi 
får lokaler (vilket är ett krux, inte minst ekonomiskt), i vårt Fredens Hus ha ut-
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ställningar och bedriva undervisning till skolor, och ha aktiviteter för allmänhe-
ten.  

Tomas M. Värdlandsavtalet leder fram till deltagande i Nato och det vill inte 
svenska folket (eller har inte velat, nu pågår en våldsam propaganda där Ryss-
land beskrivs som aggressivt och hotfullt och Nato som det vi behöver för 
skydd, min anm.) 

Catarina Ö jämför med arbetet mot slaveriet. Det lyckades. Vi måste alla bli 
ambassadörer.  

Anna-Lisa B På nolltid har vi samordnat oss i fredsrörelsen och satt upp en ut-
ställning i stadsbiblioteket. Vi får hitta våra fora . GP har vi svårt att få in våra 
insändare i.  

I Varberg händer det mycket. Det var en fredskonferens i Varberg 1915. Det är 
100 år sedan och staden firar jubileum. 

Catarina Ö tar upp Rysslands annektering av Krim, något som enstämmigt för-
döms av media och etablissemang utan att man jämför med Kubakrisen 1962 då 
konfrontationen mellan USA och Ryssland nästan ledde till kärnvapenkrig när 
USA försvarade sitt närområde (Kuba) från att ta emot ryska kärnvapen. Nu ser 
Ryssland Natos baser alldeles inpå knutarna i många av länderna i gamla öst-
blocket. Då handlade det om USA:s oro för en kärnvapenbas inpå knutarna. Nu 
handlar det om Rysslands oro för Natobaser (med kärnvapen) inpå sina knutar. 

Någon berättar att varje måndag kl. 17-18  sker information om ACE och utdel-
ning av material här i Göteborg. Varannan måndag sker det på Drottningtorget 
och varannan på Korsvägen. Den 13 april på Drottningtorget och den 20 op-
Korsvägen etc.  

Tomas M Vi ska inte förringa det vi gör, t ex fredsrörelsearbete. 

Titti. Det gäller att gå ut med enkel information. Bara ordet ”värdlandsavtal” är 
svårt. 

Gunnar W Närmande till Nato ökar risken att bli indragen i krig. 

Någon tar upp vikten av att knyta till sig miljörörelsen och även religiösa före-
ningar. Vi måste mobilisera! 

Vi får veta att Hans Linde (V) ska komma till vänsterpartiet den 20 april kl. 
18.30 och tala om Skärgården och Nato (tyvärr är jag sen med utskicket och det-
ta datum är passerat när jag får iväg detta till mottagarna). 

Karin Utas Carlsson 

 


