
1

MILITARISERING, 
MILJÖ OCH KLIMAT

RÖSTER FRÅN EN FEMINISTISK  
MOTSTÅNDSRÖRELSE



2

PUBLICERAD AV INTERNATIONELLA  
KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET
Publikationen är en del av projektet Militarisering,  
miljö och klimat – en feministisk angelägenhet. 
Projektet finansieras genom Jämställdhetsmyndighetens 
projektbidrag för kvinnors organisering.

STOCKHOLM 2022 

RÖSTER FRÅN EN
FEMINISTISK 

MOTSTÅNDSRÖRELSE

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET 
FÖR FRED OCH FRIHET (IKFF) 
är en feministisk fredsorganisation och den 
svenska sektionen av den globala fredsrörelsen 
Women’s International League for Peace and 
Freedom (WILPF). 

www.ikff.se 

FÖRFATTARE:            LOVISA SALOMONSSON,  

            MARIE SJÖBERG,  

                DESIRÉE STERNER 

GRAFISK FORMGIVARE:   LINA FORSGREN

Vi står inför en klimatkris och global upprustning – 
två omfattande hot som påverkar människors vardag, 
säkerhet och levnadsvillkor. 

I denna publikation lyfter vi personliga berättelser från 
människor i Sverige och världen som på olika sätt 
påverkas av militarisering, miljöförstöring och klimat-
förändringar. Vi lyfter hur militärens flygövningar sker 
så lågt att samtal måste pausas, hur dammbyggen 
påverkar matsäkerheten för ett helt land, hur grana-
ter som släpps under försvarsövningar i Vättern låter 
så högt att det känns i kroppen, och hur militarise-
ring av gränsområden leder till tvångsförflyttning av 
människor där jordbruksmark omvandlas till cement-
djungel. 

Vi lyfter också det personliga engagemanget för fred, 
nedrustning och social och ekologisk rättvisa, med 
röster som berättar om fredliga upprop och demon-
strationer, som kännetecknas av samarbete, dialog 
och motståndskraft. 
 

”Kampen för klimatet är ett stort steg för att upp-
nå social rättvisa och det är en del av  kampen 
för fred. Vi kan inte uppnå fred utan att uppnå 
harmoni mellan människor och miljö. Männ-
iskans militarisering och destruktiva agerande 
som skapar föroreningar i vatten,luft och mark 
kommer att hota mänsklighetens framtid. Som 
libanesisk kvinna och fredsaktivist är det därför 
en plikt att stå upp mot statens korrupta brott, 
och värna om freden.” 

     AMANI BEAINY, IKFF LIBANON

Med dessa vittnesmål vill vi visa att det finns en 
koppling mellan militarisering, miljö och klimat och 
att de påverkar varandra. Militarismen och väpnade 
konflikter påverkar vår miljö och vårt klimat genom  
koldioxidtunga utsläpp, föroreningar av land och vatten, 
och genom att ta enorma resurser och områden i 
anspråk - på bekostnad av mänsklig och ekologisk 
säkerhet och grön omställning. Klimatförändringarnas 
konsekvenser och exploatering av hav och land 
bidrar i sin tur till ökade spänningar, konflikt och 
militarisering. Vi ser även hur globala, patriarkala 
maktstrukturer bidrar till såväl militarisering som 
klimatförändringar och miljöförstöring. 

Idag vet vi inte hur stora konsekvenser den pågående 
militära upprustningen kommer att få i framtiden. 
Men vi vet att en förändring är nödvändig. Genom 
personliga berättelser vill vi belysa de utmaningar vi 
står inför och visa på feministiska och antimilitaristiska 
alternativ och kraften i lokalt engagemang för fred 
och klimaträttvisa. 
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POLITISKT 
AKTIV PÅ GOTLAND

Gerd Holmgren är född och uppvuxen i Bunge på 
norra Gotland. Där låg ett av Försvarsmaktens  
dåvarande kustartilleriförband och för Gerd var  
militärens närvaro i byn en naturlig del av tillvaron. 
Skolkamrater kom och gick när deras föräldrar i  
militären flyttade, hon gick till tandläkaren som tillhörde 
förbandet och använde deras sporthall för fritidsakti-
viteter. Från köksfönstret i barndomshemmet kunde 
hon se ut över den militära flygplatsen som byggts 
innan andra världskriget men som knappt hann 
användas innan den ansågs för liten. Där hade det 
tidigare funnits gårdar och en grön ekskog. Idag bor 
Gerd i Hangvar och medan Försvarsmakten rustar 
upp på ön, ser hon inte längre militärens närvaro 
som något naturligt. 

Platsen där Gerd växte upp har varit med om en hel 
del förändringar sedan hennes barndom. Det områ-
de som en gång var avstängt för omvärlden har nu 
öppnats upp.

– Militärens verksamhet sågs av många som väl-
digt viktig för Gotland. Man pratade mycket om att 
militären gav arbetstillfällen och många var därför 
oroliga över en potentiell nedläggning. Men när 
kustartilleriet försvann så kom det andra verk-
samheter och industrier som gav jobb, och man 
startade en folkhögskola i området. Hela norra 
Gotland var avstängt för alla som inte var svenska 
medborgare när jag var liten, men sen har ön bli-
vit en viktig del i Sveriges flyktingmottagande och 
många går i folkhögskolan för att lära sig svenska, 
förklarar Gerd. 

Gerds syn på militären som något naturligt ändrades 
när hon under 70-talet var aktiv i Vietnamrörelsen 
och såg hur militären skapade förödelse och lidande. 
Då började hon se på säkerhet på ett nytt sätt, där 
människors säkerhet måste stå i centrum, och idag 
ser hon militärens verksamhet på Gotland som  
oroväckande.

– Det har varit några stora övningar på ön som till 
exempel Aurora 17, och då kunde man se när de 
åkte runt på vägarna, och planen som flög runt. 
Militära flygplan har ett helt annat ljud än vanliga, 
jag har blivit superkänslig för det ljudet. Sen så 
ligger det en hamn sju kilometer bort ifrån där jag 
bor nu, som Försvarsmakten köpt. De kommer 
fortsätta att ha stora internationella övningar och 
då har vi ingen aning om vilka båtar som kommer 
att ligga i hamnarna. Tillhör de Nato, eller USA? 
Sedan finns ju oron att båtarna kanske är kärnva-
penbestyckade, och då är de bara några kilometer 
härifrån, säger Gerd.

Militären syns även i vardagen. Gerd tror att det får 
vissa att känna sig tryggare, men den känslan delar 
inte hon.

– Alla känner nog någon oro just nu för läget i 
Europa och en rädsla för Ryssland. Det märks att 
försvarets närvaro ökat. En fredagskväll i vintras 
hörde jag något ljud vid niosnåret, och när jag kol-
lade ut var det flera militära fordon som åkte förbi. 
Sedan har de gått runt med gevär på gatorna i 
Visby. Det känns obehagligt. När planen flyger 
över en vet man inte heller vem det är, om det 
är svenska plan eller inte. Planen drivs ju också 
med fossilt bränsle och det blir massiva utsläpp. 
Jag har kollat på Försvarsmaktens miljöplan men 
den handlade mest om engångsmuggar och plast, 
inte om några stora frågor. Militären står över allt 
annat just nu, även miljöbalken.

Militären har en status som gör att de går före annat 
i samhället, vilket Gerd ifrågasätter. Hon anser att 
militären prioriteras framför gotlänningarnas bästa, 
och att det påverkar deras liv. 

– Försvarsmakten har satt stopp för en hel del byg-
gen på ön och stoppar utbyggnaden för vindkraft. 
Sedan är det bostadsbrist på Gotland och Cam-
pus Gotland, alltså Uppsala universitets campus 
på ön, får inte ihop bostäder till sina studenter. 
Men när militären ska utöka sin verksamhet och 
behöver bostäder till sina anställda, så finns det 

plötsligt bostäder för deras behov. De får helt enkelt 
gå före, förklarar Gerd.

Gerd berättar om hur militärens anställda sett henne 
som naiv och dum när hon ifrågasatt deras verksam-
het, men att det finns ett motstånd. 

– På folkhögskolan som startats där jag växte 
upp firade vi den internationella kvinnodagen och 
jag fick chansen att tala. På samma plats som vi 
samlades för att prata om feminism och mänsklig 
säkerhet hade det 20 år tidigare varit militär verk-
samhet. De kvinnor som fanns där då jobbade i 
köket, vid telefonväxeln eller med att städa. När vi 
var där nu kände jag att det finns en rörelse, och 
de som var där skulle aldrig kalla mig naiv eller 
dum. Kvinnor är en viktig del av fredsrörelsen och 
vi har en styrka utan militär utrustning,  
säger Gerd.

TEXT OCH INTERVJU:    
LOVISA SALOMONSSON

GERD 
HOLMGREN

FÖRSVARSMAKTEN  
PÅ GOTLAND

Försvarsmakten bedriver flera militära  
verksamheter på Gotland. Gotlands regemente 
avvecklades år 2004 men återupprättades år 
2018 för att utveckla öns försvar och stärka 
Sveriges totalförsvar. Även Gotlands regemente 
p18 avvecklades år 2005 men återuprrättades 
igen år 2018. Även detta för att stärka totalför-
svaret. År 2020 bildades 181 pansarbataljonen, 
vilket är ett krigsförband som verkar på ön.

Blekinge Flygflottilj F17 har sedan år 2002  
en bas i Visby, men flygvapnet har bedrivit  
verksamhet på Gotland sedan 1950-talet.

Gotland har pekats ut som ett strategiskt viktigt 
område i Sveriges totalförsvar.



Leverantörerna högst upp i kedjan är en förlängning 
av staten. I gengäld för att ha anlitats förväntas de 
betala tillbaka politikerna i form av jobb eller pengar.

Rörelsen som Amani har varit med och byggt har 
växt sig större för varje år som gått.

– År 2014 startade jag en Facebook-sida för att 
visa på det lokala motståndet. Vi gick ihop med 
forskare och klimataktivister och det blev en  
nationell kampanj. Sedan dess har jag under varje 
demonstration som jag varit med på pratat för att 
människor ska förstå vad som sker i Bisridalen.  
Jag var med under 17 oktober-revolutionen år 
2019 i Beirut och talade varje dag, på varje protest, 
vilket gav vår kampanj stor spridning. Det ledde till 
att 1500 aktivister kom till dalen och ockuperade 
området så att de inte kunde fortsätta att bygga 
dammen. Världsbanken avbröt det lån de gett till 
projektet, och vi skickade ett brev till företagen 
som utförde arbetet att hämta sin utrustning, vilket 
de gjorde.

Framgången med kampanjen har dock även haft en 
baksida – hon har förlorat sitt jobb och blivit utsatt för 
våld och hot. 

– Jag har blivit trakasserad på nätet och gripen av 
polisen som startat utredningar mot mig. En gång 
blev jag misshandlad och spenderade en vecka 
på sjukhus. Men vi har fortsatt vår kamp. Projektet 
är avbrutet men inte nedlagt. Vi är beredda att 
återuppta vår kamp om staten bestämmer sig 
för att återuppta dammbygget. Det är därför vårt 
slagord är ”över våra döda kroppar”, för så länge 
de har planer på att bygga kommer vi att vara där 
och stå emot. 

När det kommer till vad som fortsätter att driva Amani 
trots alla risker hon utsätts för säger hon att det är 
hennes plikt att stå upp för vad som är rätt.

– Kampen för klimatet är ett stort steg för att 
uppnå social rättvisa och det är en del av kampen 
för fred. Vi kan inte uppnå fred utan att uppnå 

Amani Beainy lever i Mazraat el-Chouf i Libanon, en 
kommun i Libanonberget som ligger 50 kilometer från 
Beirut. Hon forskar inom juridik och specialiserar sig 
inom skiljedomsrätt och offentlig rätt, men på fritiden 
är hon biodlare och poet. Hon är även aktivist, och 
har varit med och startat den nationella kampanjen 
”Save Bisri Valley”, för att rädda Bisridalen. Dalen 
ligger en halvtimmes promenad bort och är ett natur-
område med gröna ekar och vacker tallskog. Dalens 
läge och bördiga jord gör den populär för odling. 
Amanis familj har länge ägt en bit mark i dalen där 
de bedrivit jordbruk. År 2014 påbörjade den libanesiska 
staten ett projekt för att bygga en damm. Familjens 
jordbruksmark togs ifrån dem, och trots att projektet 
pausats efter anklagelser om korruption, har de inte 
fått tillbaka sin mark.

För Amani har fråntagandet av marken lett till större 
otrygghet, men inte bara på grund av att de förlorat 
en inkomstkälla.

– Marken vi ägde gav oss säkerhet. När systemet 
misslyckas med att ge oss trygghet så räddar 
marken vi äger liv. Om det inte finns några möjlig-
heter till arbete så har vi i alla fall land att bo på. 
Det påverkar även matsäkerheten enormt, då en 
stor del av Libanons jordbruk finns i eller i närheten 
av dalen. 

2014 bestämde sig Amani för att starta en kampanj 
för att rädda Bisridalen. Hon förklarar att dammprojektet 
är ett tydligt resultat av statens korruption och att det 
inte kommer lösa Libanons problem.

– Dammen kommer inte att minska vattenbristen. 
Libanon har tillgång till vatten, problemet är att 
efter alla år av krig så finns ingen välfungerande 
infrastruktur eller kapacitet att ta hand om vattnet 
som finns. Projektet är genomsyrat av korruption. 
De företag som skulle bygga dammen har kopp-
lingar till de politiker som drivit igenom beslutet. 

AMANI
BEAINY

FREDSAKTIVIST
OCH MILJÖKÄMPE
I LIBANON

harmoni mellan människor och miljö. Människans 
militarisering och destruktiva agerande som  
skapar föroreningar i vatten, luft och mark kommer 
att hota mänsklighetens framtid. Som libanesisk 
kvinna och fredsaktivist är det därför en plikt att 
stå upp mot statens korrupta brott, och värna  
om freden.

TEXT & INTERVJU: 
LOVISA SALOMONSSON

LIBANON OCH PROJEKTET 
I BISRI-DALEN 

Bisridalen i Libanon ligger 40 kilometer söder 
om Beirut. I dalen pågår ett statligt dammprojekt 
som ska tillhandahålla dricksvatten och el  
genom vattenkraft. Om dammen byggs kommer 
6 miljoner kvadratmeter av naturområden och 
jordbruksmark att förstöras. Ungefär 57% av 
området består av jordbruk. 

Projektet finansieras av ett lån på 600 miljoner 
dollar från Världsbanken och har lett till att 861 
markägare fråntagits sin mark. Världsbanken 
avbröt sin finansiering i september år 2020, 
efter att explosiva ämnen som lagrats i Beirut 
utan tillräckliga säkerhetsåtgärder ledde till en 
explosion där 220 människor dog. Libanesiska 
statens misslyckande att hantera frågor kring 
dammens miljöpåverkan nämndes också som 
en anledning. 

Libanon gick igenom ett inbördeskrig mellan 
år 1975 och 1990, där delar av den nuvarande 
politiska eliten deltog i kriget. Landet genom-
levde även ett krig år 2006 mellan Israel och 
gruppen Hizbolla som varade i 33 dagar.

Den 17 oktober 2019 utbröt massiva protester 
runt om i Libanon efter att staten meddelade 
planer på att höja skatten på bensin, tobak 
och internetsamtal. Protesterna utvecklades till 
att vara mot det politiska systemet, den höga 
arbetslösheten och korruptionen inom staten. 
Protesterna har fått namnet ”17 Oktoberre-
volutionen” och har inget officiellt slutdatum 
eftersom protesterna fortsätter.  



Lisa Lennartsson bor i Askersunds kommun, ett  
stenkast från Vättern. Hon flyttade dit för kärlekens 
skull och bor nu 30 år senare kvar. Det är ett lugnt 
område, utan bråk och stök. Varje dag tittar hon ut 
genom fönstret i köket och ser vattnet i Vättern, och 
på andra sidan sjön ser hon Verner von Heidenstams 
gamla hus. Hon beskriver det som en harmonisk 
tillvaro. Men då och då smäller det till så att hela huset 
skakar. Det är Försvarsmakten som skjuter med 
granater i Vättern.

Lisa fick reda på militärens ökade övningar i Vättern 
redan innan de fick sitt tillstånd.

– Jag var politiskt engagerad i miljönämnden i 
många år, och ett ärende kom upp i nämnden 
om att de sökte tillstånd för att skjuta i och runt 
Vättern. Det verkade alldeles på tok och jag tyckte 
att vi skulle avstyra det men fick inte majoritet.  
Så till slut fick de sitt tillstånd. 

Lisa förklarar även att de som bor i området aldrig 
får information från Försvarsmakten när övningar ska 
ske. Därför är kommunikationen mellan de boende 
viktig. 

– Den enda informationen som finns är när det 
ska vara skjutövningar, men då måste man själv 
gå in och leta upp den på en speciell hemsida. 
Vi har istället mycket kontakt med de som bor på 
andra sidan Vättern, dit ljudet går som mest.  
Vi brukar prata ihop oss när vi vet att det blir 
bombardemang och skjutningar, och hur länge 
det kommer att pågå. Vi på Aktion Rädda Vättern 
får också många frågor från boende i området när 
det är skjutningar på gång för att de vet att vi  
har koll. 

Försvarsmakten delar heller ingen information om 
hur deras verksamhet påverkar miljön i området.

– De skryter om att de är rädda om miljön men 
jag håller inte med. Allt skjutande är miljöförstöring. 
De samlar inte ihop efter sig heller, det ligger 
skrot kvar efter att de skjutit med stora pjäser som 
kanoner. Efter andra världskriget dumpade de 

LISA
LENNARTSSON

AKTIVIST 
BOENDE VID 
VÄTTERN

Sedan dess har Lisa kämpat mot försvarets aktiviteter 
i området, och är idag ordförande i organisationen 
Aktion Rädda Vättern.

– Jag började engagera mig för tio år sen, när de 
började söka nya tillstånd i Karlsborg för att öka 
flygövningarna. Jag var då med och anordnade 
ett informationsmöte i Askersund med politiker 
och boende i området. Det var första gången man 
började prata om att göra motstånd mot försvarets 
övningar.

Lisa märker även av flygövningarna i sin vardag.
– De flyger med transportplan som går rätt så 
lågt, nästan över trädtopparna. Jag och Aktion 
Rädda Vättern är nog inte i så hög rang i för-
svarsledningen i Karlsborg, så ibland får man ju 
för sig att de är ute efter en när de flyger så lågt. 
Jag går inte runt och känner mig otrygg, men när 
de spränger med granater i sjön så känns det i 
kroppen.

även gammal ammunition i sjön, och ammunition 
från skjutövningarna hamnar i vattnet. Det leder 
till utsläpp av koppar, bly och järn. 

Trots att många boende i området engagerar sig och 
att de ofta får ett positivt bemötande, upplever de att 
de inte blir tagna på allvar av Försvarsmakten.

– De tycker mest att vi yrar i nattmössan och att 
de vet bäst. Men jag bryr mig inte så mycket om 
det. Jag gör vad jag anser är rätt, så får de göra 
vad de tycker är bäst så länge det inte inkräktar 
på miljön. De har inte ansträngt sig särskilt bra, 
fastän de enligt sina myndighetsbrev har  
miljöansvar. 

När det kommer till vad som driver Lisa i sin aktivism 
tror hon att hennes nyfikenhet är en viktig faktor. 

– Jag vill veta och förstå sammanhang så att jag 
kan se konsekvenser av saker och ting. Om jag 
inte tycker att något är bra så säger jag ifrån och 
försöker få in oss på en bättre, miljövänlig väg. 
Sen är jag envis också, vilket jag tror man måste 
vara för att komma någonstans i världen.

INTERVJU: 
MARIE SJÖBERG

FÖRFATTARE: 
LOVISA SALOMONSSON

FÖRSVARSMAKTEN  
OCH VÄTTERN

Vättern är även hem för flertalet djurarter, och 
delar av sjön är fiskeförbudsområden för att 
skydda hotade arter. Vätterns ekologi är också 
känslig för yttre påverkan då sjön är näringsfattig. 
Livsmedelsverket avråder från att äta vildfångad 
sik, röding, lax och öring från Vättern oftare än 
två gånger per år eftersom de innehåller höga 
halter miljögifter. 

Vättern står under EU:s miljöskydd Natura 
2000, samt vatten-, art-, fågel- och habitatdi-
rektiven för att skydda dess unika miljö. 

Sedan år 1994 har Försvarsmakten tillstånd att 
bedriva övningar söder och norr om Karlsborg, 
där de har rätt att skjuta ut 30 ton ammunition 
årligen. Flygskjutmålet Hammaren har sedan 
år 1997 tillstånd att avlossa 1 000 skott under 
20 dagar per år. Försvaret vill utöka detta till 
69 000 skott per år, och även få utföra 2 150 
flygvarv under 50 dagar.

År 2022 står Vättern för dricksvatten för 400 
000 människor, och det finns planer om att 
Vättern ska användas som dricksvattentäkt för 
Örebro, Mälardalen och Stockholm år 2060. 
Vättern skulle då stå för dricksvatten för nära
4 miljoner människor.



Robin Taubenfelt är uppvuxen i USA men flyttade till 
Australien för 30 år sedan. Det som fått henne att 
stanna så länge är landets unika miljö och djurliv. 
Hon bor nu i Brisbane, Queensland, som byggdes 
på det område som tillhör Jagera- och Turrbalfolken. 
Från hennes veranda kan hon se papegojor, ugglor 
och ormar som rör sig i naturen utanför, men klimat-
förändringarna har satt sina spår i den natursköna 
staden. 2011 behövde Robin lämna sitt hem när det 
blev förstört i en översvämning, och staden fortsätter 
att drabbas hårt av både översvämningar och skogs-
bränder. Samtidigt satsar Brisbane på att utveckla sin 
militära sektor, medan Robin engagerar sig för att  
belysa kopplingen mellan militarism och miljöförstöring. 

När Robin först kom till Australien fick hon höra om 
hur urfolk drabbas av gruvarbete, kärnkraftsindustri 
och militär aktivitet. Det var då hon började engagera 
sig för klimatet.

Det är också en kränkning mot dem som bor i 
området, de traditionella ägarna av landet och 
framtida generationer. Rättvisa för människor och 
rättvisa för jorden måste förstås som enad, och 
fred är en förutsättning för dem båda,  
förklarar hon.

Den militära verksamheten märks av i hennes omgiv-
ning på flera sätt. På gymnasieskolan där hon jobbar 
som speciallärare är militärens närvaro väldigt tydlig. 

– Militären anordnar olika tävlingar där gymna-
siestudenter kan vinna priser i form av pengar. 
Försvaret besöker ofta olika gymnasium i rekry-
teringssyfte och för vissa studenter kan militären 
kännas som det enda alternativet för att komma 
vidare efter studenten. Militära företag är även 
med och skapar läroplaner i både gymnasiet och 
på universitetet. Boeing, som är en av världens 
största tillverkare av militära flygvapen, är med 
och utvecklar läroplaner för kurser i flygteknik i 
våra skolor, säger Robin.

Men medan Queensland gör storsatsningar för att 
utöka delstatens försvarsindustri och veckolånga 
vapenmässor har anordnats i Brisbane, finns också 
en motståndsrörelse. 

– Vi har haft stora, framgångsrika protester i 
staden för att uppmärksamma skattebetalarna på 
vad deras pengar går till. Medan vi har gått igenom 
en pandemi där sjukvården lidit och behövt mer 
pengar har staten gett pengar till militären och 
vapenindustrin. Pengarna går till dödsindustrier. 
Men det finns många sätt att göra förändring på, 
och det kan inte ske över en natt. Vår kultur är 
byggd på spillt blod. Den är byggd på militarism. 
Det kommer att ta lång tid att ändra på det, men 
precis som fossila bränslen nu börjar fasas ut kan 
militarismen också göra det. 

TEXT & INTERVJU:  
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ROBIN
TAUBENFELT

FREDS- OCH 
KLIMATAKTIVIST 
I AUSTRALIEN

– Jag växte upp i en progressiv familj och var som 
barn ute och demonstrerade mot krig. En dag när 
jag precis kommit till Australien och var ute och 
gick i Brisbane, pågick en turné där representanter 
från Mirrar-folket från norra Australien talade. De 
ville stoppa en gruva för uranutvinning som fanns 
på deras mark, och jag visste att jag behövde gå 
med i deras kamp.

Robin berättar hur fredsaktivism och klimataktivism 
sedan den dagen alltid setts som enade i hennes ögon.

– Det går inte att prata om fred utan att prata 
om social rättvisa och jorden. Jag var med och 
protesterade mot en gruva som skulle byggas 
på urfolkens land. Vi befann oss i området i sex 
månader och det blev då tydligt för mig att det inte 
finns något som kan kallas ett fredligt användande 
eller fredlig utvinning av uran. Varje gruva är en 
kränkning mot marken, dess djur- och växtliv.  

AUSTRALIENS KLIMAT, 
NATURLIV OCH MILITÄR

I mars 2022 utlyste Australien för första gången 
en nationell nödsituation efter att 22 personer 
dött i landets värsta översvämningar någonsin. 
Landet har även drabbats av stora skogsbrän-
der, där branden år 2020 tros ha lett till att en 
miljard djur dött. I Australien finns 7–10% av 
alla jordens arter, och majoriteten av arterna 
är unika för landet. Översvämningarna och 
bränderna är naturkatastrofer som tydligt kan 
kopplas till klimatförändringarna.

Samtidigt planerar Australiens parlament att 
göra den största ökningen av militären i fredstid 
någonsin, där aktiv försvarspersonal ska öka 
med 30% till år 2040. Upprustningen kommer 
att kosta runt 266 miljarder svenska kronor.

Australien står för nästan 30% av världens 
urantillgångar. År 2022 beslutade landet att  
förnya sin ubåtsflotta genom att ersätta de  
tidigare båtarna med kärnkraftsdrivna ubåtar. 
En ny ubåtsbas ska även byggas på östkusten.



Elisabeth Armfield bor med sin familj i ett kollektiv i 
en gammal ladugård som omvandlats till lägergård 
utanför Luleå. Det är en lugn och vacker plats.  
Från köksfönstret ser hon Luleälven som rinner 
precis utanför, och på andra sidan huset finns en 
stor skog. På sommaren fylls hela gården med 
människor, och om dagarna badar de eller åker en 
tur med båten. Under vintern faller snön och det blir 
tyst och stilla. Men vintrarna blir kortare för varje 
år som går, och stillheten bryts när militären flyger 
över dem. Kollektivet befinner sig inom Norrbottens 
flygflottiljs luftrum, och när flygplanen dundrar förbi är 
ljudet så öronbedövande att barnen ibland blir rädda 
och man får ta paus i samtalet med grannen.

För Elisabeth började engagemanget för fredsfrågor 
långt innan hon blev granne med flygflottiljen.  
När hon och hennes man bodde i Kansas, USA,  
engagerade de sig mot en kärnvapenfabrik som 
skulle byggas i staden. 

ELISABETH
ARMFIELD

KRISTEN 
FREDSAKTIVIST 
I LULEÅ

– De skulle stänga den gamla fabriken, utan att 
städa upp efter sig, och bygga en ny. Vi deltog i en 
fredsgrupp och höll en demonstration i form av en 
stor dockteater i papier-maché intill motorvägen 
där den nya fabriken höll på att byggas. Vi var 
runt 200 personer och teatern avslutades med en 
iscensättning av att ett kärnvapen detonerade så 
att alla föll ner. Så ställde sig en kvinna upp och 
sjöng och alla reste sig upp - för att symbolisera 
hoppet. Polisen kom och arresterade oss, men 
det var väldigt respektfullt gjort och gick lugnt till. 
Vi satt häktade lite mindre än ett dygn och fick 
samhällstjänst, för domaren var väldigt förstående. 
Han ansåg att civil olydnad är något man kan 
behöva göra, säger Elisabeth.

Men kärnvapenfabriken byggdes och Elisabeth och 
hennes man flyttade till Luleå. Hon tror att militärens 
närvaro där kan få somliga att känna sig tryggare, 

men för hennes familj får övningarna motsatt effekt. 
– När länder ska visa upp sin militärmakt och 
göra stora internationella övningar så ökar det 
ju spänningarna mellan länder. Vi är nära både 
Finland och Ryssland och det känns inte som  
att det gör oss säkrare att satsa på alla dessa  
övningar. Sedan känns det förkastligt för klimatet 
att vi ska lägga så här mycket pengar på att spruta 
ut avgaser. Jag tror vi måste tänka annorlunda på 
vad som gör oss trygga och var vi ska lägga  
våra resurser. Militären tar inte ansvar för  
klimatomställning eller för att redovisa utsläpp, 
men det måste vara jättemängder föroreningar  
de släpper ut, säger Elisabeth.

Elisabeth har fortsatt sitt engagemang i Luleå.  
Hon har bland annat varit med och startat upp Kristna 
Fredsrörelsens lokalgrupp i staden, som anord-
nat fredsaktioner. För Elisabeth är den vanligaste 
metoden för att demonstrera mot flygvapnet att hålla 
fredsbön.

– Det går en cykelväg hela vägen från oss till 
flygbasen, så vi bjuder in andra att vara med och 
cyklar dit ihop. Vi har med oss papper med böner 
och sånger, och berättar för dem i receptionen 
om varför vi är där och bjuder in dem att delta. 
Sen är vi precis utanför grinden till basen med en 
banderoll och spelar musik, sjunger och ber ihop. 
Bemötandet har varit lite olika från de som jobbar 
där, men några har visat intresse, berättar hon. 

För Elisabeth är det viktigaste verktyget för förändring 
dialog, vilket ofta har lett till ett gott bemötande av 
militären i Luleå. 

FÖRSVARSMAKTEN I 
NORRBOTTEN

Norrbottens flygflottilj, F21, är Sveriges  
nordligaste flygflottilj och har sin huvudbas i 
Luleå. Den förfogar över ett av världens största 
flygövningsområden. 

Flottiljen har sidobaser i Jokkmokk och Vidsel, 
och luftrummet omfattar delar av Sápmi där 
rennäring bedrivs. 

Sedan år 2016 står flottiljen i beredskap i Natos 
snabbinsatsstyrka, och flera stora internationella 
övningar hålls vid basen.

– Dialog är jätteviktigt för att nå fred och förstå 
varandra. Det handlar både om det stora globala, 
men det måste också genomsyra relationer och 
mötet med dem som tycker annorlunda. Sol-
daterna har inga onda uppsåt, vi har bara olika 
uppfattning om vad som gör oss tryggare. Varje 
tillfälle som vi har haft en dialog med dem som 
håller i och deltar i militärövningarna har varit bra, 
förklarar hon.

TEXT & INTERVJU: 
LOVISA SALOMONSSON



PUSHPA
MOTIYANI

AKTIVIST OCH
FREDSFORSKARE
I INDIEN

MILJÖFÖRSTÖRING, 
MILITARISM OCH 
KONFLIKTER I INDIEN

Indien blev formellt en koloni under  
Storbritannien vid mitten av 1800-talet. 
Landet blev självständigt 1947 efter en 
befrielsekamp som ledde till att den brittiska 
kolonin delades i staterna Indien och  
Pakistan. Indien var i krig med Kina år 1962 
och spänningar mellan Indien och Pakistan 
har lett till upprepade väpnade konflikter 
mellan länderna.

Militärt ses landet som en regional stormakt, 
med 1,5 miljoner yrkesmilitärer, 1,2 miljoner 
reserver och 2,5 miljoner paramilitärer. 
Indien är en kärnvapenstat och ett av fem 
länder i världen som inte har undertecknat 
icke-spridningsfördraget (NPT). Landets 
första kärnvapenprovsprängning genomför-
des i Rajasthan år 1974.

Indien har omfattande miljöproblem.  
Okontrollerade utsläpp av giftigt industriavfall 
har lett till att 70 procent av ytvattnet är  
förorenat. Många av de största städerna 
lider periodvis av svår vattenbrist. I mars år 
2022 uppmättes den varmaste medeltem-
peraturen på 122 år.

Pushpa Motiyani har varit aktiv i IKFF Indien sedan 
år 1992. Sedan trettio år tillbaka bor hon i delstaten 
Gujarat. Pushpa tycker att det är ett bra ställe att bo 
på, men att det är varmt. Varmare än förr. Klimat- 
förändringarnas effekter blir allt tydligare. Genom sitt 
liv har Pushpa sett militärens påverkan på människor 
och natur på nära håll. Hon levde i Rajasthan när  
Indien genomförde sin första kärnvapenprovsprängning 
år 1974, och under kriget med Pakistan såg Pushpa 
hur sjukhus bombades och civila skadades. Idag är 
hon forskare vid universitetet Gujarat Vidyapith,  
ett universitet som grundades av Gandhi. 

I vardagen märker Pushpa av hur industrialiseringen 
förändrat staden hon bor i och hur industrierna  
förorenar luft, vatten och mark i hennes omgivning.

– Det finns inte många grönområden kvar här. 
Det är som en cementdjungel. Jordbruksmark har 
bebyggts, luften är dålig och industriutsläppen 

förgiftar floderna. Även landsbygden påverkas, av 
gruvdrift, kärnkraft och vattenkraft, berättar Pushpa.

Pushpas engagemang för fred sträcker sig över 
många decennier. Hon har utbildat sig inom statsve-
tenskap och fredstudier och undervisar nu i mänskliga 
rättigheter.

– Jag tror på att skapa en fredskultur i våra sam-
hällen, på både mikro- och makronivå. Det kommer 
att ge mänskliga rättigheter, kärlek, och omsorg 
om varandra. När tilliten kommer så kommer  
vänskapen. Vi borde arbeta för fredliga relationer 
med våra grannländer, så att vi inte behöver  
upprusta militärt.

Pushpa berättar om koloniseringens konsekvenser 
för militariseringen och beskriver vidare hur den militära 
närvaron påverkar människor och miljö.

– Innan Indien blev koloniserat så fanns inte  

militarismen här på samma sätt. Och efter att 
Indien och Pakistan skiljdes åt följde ännu mer 
militarisering. Samma sak efter kriget med Kina  
år 1962. 
– I områdena längst landets gränser är det stor 
militär närvaro. Det påverkar naturen och hela 
samhällen. När området mot Pakistan militarise-
rades byggdes bostäder och vägar som förstörde 
landområden. Jordbruksmark förvandlades till 
cement och den ekologiska balansen rubbades. 
Längst kuststräckorna har stora fartyg och  
oljeläckage i vattnet påverkat djurlivet i havet.
– Militärens närvaro påverkar också säkerheten 
för kvinnorna som lever där. Män kommer från 
olika delar av landet, långt bort från sin familj och 
sina sammanhang. I Kashmir ser man hur kvinnor 
lider. Militären arresterar deras män och söner 
och kvinnor utsätts för övergrepp varje dag.

Vidare berättar Pushpa att när staten och företag  
tar över mark i militärens namn, får det andra konse-
kvenser för säkerheten. Människor som bor på dessa 
platser tvingas flytta och förlorar sin mark och tillgång 
till vatten. Detta skapar missnöje och leder ibland till 
väpnad organisering i form av terrorism. Detta är ett 
exempel på hur militariseringen leder till konflikt.

Pushpa berättar att hon blir lyssnad på, men inte 
alltid tagen på allvar. Många anser att den militära  
upprustningen längst gränserna är nödvändig och  
de hänvisar till hur Pakistan och Kina hotar och beter 
sig illa. Samtidigt tycker Pushpa att hennes arbete 
går framåt. 

– Vi gör framsteg. Vi utbildar militärpersonal i  
fredskultur och vi ser hur attityderna förändras.  
Vi undervisar dem i kvinnors rättigheter, mänskliga 
rättigheter och hur man ser till att civilbefolkningen 
känner sig trygg och åtnjuter sina rättigheter.  
De är inga dåliga människor. De är bara långt borta 
från sina familjer på grund av omständigheter de 
inte kan kontrollera.  

Pushpa avslutar med att lyfta alternativ till upprustning 
och konflikt.

– Vi behöver fred, inte krig. Min övertygelse är att 
kvinnor kan göra skillnad. Genom att inte skicka 
sina män och söner till militären. Genom att fostra 
en fredskultur. 

TEXT & INTERVJU: 
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Kirsti Kolthoff bor i ett gammalt hus som tidigare varit 
en skola i Österbybruk, en liten ort norr om Uppsala. 
Hon har inte många grannar och det finns ingen  
kollektivtrafik som stannar i området. Bara 2,5 mil 
bort ligger Forsmarks kärnkraftverk, där det finns 
slutförvar för kärnkraftbränsle och där Försvarsmakten 
förvarar radioaktivt skrot. Kirsti har länge engagerat 
sig mot kärnvapen och kärnkraft, men hennes politis-
ka engagemang började långt innan hon blev granne 
med Forsmark. Kirsti är ett krigsbarn från Finland 
och intresset för utrikespolitiska frågor och fred har 
alltid funnits hos henne. 

Kirsti har engagerat sig för fred på flera olika sätt 
genom livet och ett minne hon håller kärt är när hon 
var med och engagerade många att göra dockor i 
Uppsalas Fredens hus. 

ternas kongress för påverkan i kärnvapenfrågan. 
Opinionsbildning kan bedrivas på olika sätt, och 
även om det inte blev något beslut så har vi fått till 
lokal samverkan och breddat opinionen.

Kirsti anser att kärnvapenfrågan hänger ihop med 
debatten om kärnkraft, men att den ensidiga informa-
tionen om kärnkraften gör det svårt för människor att 
motsätta sig kärnkraft. 

– Forsmark producerar kärnkraft och förvarar 
redan radioaktivt avfall av låg och mellanstyrka. 
Också radioaktivt skrot från militären har dumpats 
utanför kärnkraftverket. Det går inte att diskutera 
kärnkraft utan att prata om kärnvapen, för uraniumet 
binder ihop frågorna. Den ena kan inte leva utan 
den andra. Precis som med kärnvapen så leder 
kärnkraftverk till miljöförstöringar, inte bara  
genom strålning. Det av regeringen nyligen fattade 
beslutet om högradioaktivt avfall innebär att de 
kommer att spränga upp urberget för slutförvaring 
av kärnkraftsbränslet. 

I Uppsala har Kirsti även varit med och engagerat  
sig mot Försvarsmaktens föroreningar av vatten.  
Hon berättar att man 2012 upptäckte att dricksvattnet 
i Uppsala var förgiftat.

– Det började med ett sjukt barn på BB. Sjukhuset 
tog olika prover och hittade spår av PFAS. Det var 
inte därför barnet mådde dåligt, men man upptäckte 
därmed att det fanns PFAS i dricksvattnet.  
Det visade sig att utsläppen kom från brandskum-
met som Försvarsmakten använde sig av i sina 
övningar. När nyheten kom så blev det en väldigt 
stor oro och det var många som var osäkra på 
om man skulle våga dricka vattnet som kom ur 
kranen. Uppsala Vatten stämde år 2019 Försvars-
makten men man fick avslag från domstolen. 
Det är nu under överklagan. Försvaret har slagit 
ifrån sig allt ansvar, men kopplingen har bevisats, 
förklarar Kirsti. 

Genom sin aktivism har Kirsti varit med och anordnat 
seminarier, studiecirklar och olika utställningar för att 
sprida kunskap om vatten- och klimatfrågan i Uppsala 
län. Hon har upplevt att gensvaret ibland har varit posi-
tivt och att de nått ut bra. Att knyta kontakt med andra 
har länge varit centralt i Kirstis engagemang. 

– Jag har genom mina tidigare mångåriga  
internationella uppdrag inom IKFF haft förmånen 
att träffa människor från hela världen och det är 
tydligt hur ens engagemang uppskattas, vilket gör 
att jag får ny energi. Inför FN:s stora kvinnokonfe-
rens i Beijing 1995 var jag med och organiserade 

KIRSTI
KOLTHOFF

ENGAGERAD 
FÖR FRED OCH 
NEDRUSTNING
I UPPSALA

– Det var ett initiativ som startades i Göteborg, 
där människor i alla åldrar deltog och gjorde 
dockor med budskap till makthavare om vad vi 
önskade i världen. Min önskan var fred på jorden. 
En del dockor skickades med sina budskap först 
till FN och ambassader i New York, sedan vidare 
till barn i flyktingläger i Libanon.   

De senaste åren har Kirsti främst varit aktiv inom 
fredsfrågor på lokal nivå. I Uppsala har hon varit med 
och jobbat för att kommunen ska skriva på ICAN:s 
cities appeal. 

– Det kom upp en motion i Uppsala kommun  
genom Feministiskt Initiativ som fick majoritetsstöd, 
men det kom aldrig något beslut. Socialdemokra-
terna i Uppsala sa att de inte kunde skriva under 
utan ett nationellt beslut, så därför hade vi mycket 
kontakter och nätverkande inför Socialdemokra-

fredståget som åkte hela vägen från Helsingfors 
till Beijing. Vi var 250 personer som åkte och 
under resan organiserade vi möten i tåget och 
på olika platser längs vägen. Det var många som 
var med som senare gick vidare till att engagera 
sig mer aktivt i fredsfrågor. Jag blir inspirerad av 
andra och jag vill vara med och dra mitt strå till 
stacken, berättar Kirsti.

TEXT & INTERVJU:  
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UPPSALAS FLYGFLOTTILJ, 
KÄRNKRAFT OCH  
STADSUPPROP MOT 
KÄRNVAPEN 

Upplands flygflottilj startades 1943 och var 
verksam till 2003. Efter regeringens beslut om 
att återinföra flottiljen invigdes den igen 2021, 
och idag benämns den även som F 16 Uppsala. 
Flottiljen är förlagd vid Ärna flygplats, som under 
uppehållet av flygflottiljen fortsatte att verka som 
militär flygplats. 

International Campaign to Stop Nuclear Weapons 
(ICAN) är en global kampanj vars syfte är att 
kärnvapen ska förbjudas. ICAN’s Cities Appeal 
är ett stadsupprop som städer kan anta för att 
uppmana sina regeringar att ansluta sig till FN:s 
konvention om kärnvapenförbud. 

Forsmarks kärnkraftverk ligger i Östhammar, 
Uppsala län. Ett slutförvar av högradioaktivt 
avfall från kärnkraftsverken har beslutats av 
regeringen att byggas i Forsmark, där det 1.9 
miljarder år gamla urberget kommer användas 
för förvar av cirka 12 000 ton använt kärnbränsle. 
Totalt 2.3 miljoner kubikmeter urberg beräknas 
sprängas bort över flera decennier. 

Försvarsmakten förvarar radioaktiv utrustning, 
som använts för skjutning i mörker, i Forsmark. 
Utrustningen beräknas vara farlig i flera tusen år 
och har förvarats i Forsmark sedan 1990-talet. 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Svensk Kärn-
bränslehantering beslutade 2021 att avfallet måste 
flyttas då den nuvarande förvaringen är bristfällig.  



Edwick Madzimure är uppvuxen i provinsen Midland i 
Zimbabwe, ett område som är känt för sin tillgång till 
guld. Hon är utbildad till historielärare och studierna 
gav henne möjlighet att lämna området hon växte 
upp i. Hon lämnade kvar sina föräldrar, men tog med 
sig vetskapen om hur kvinnor och flickor arbetar i 
guldgruvor. Idag är hon ordförande för IKFF Zimbabwe, 
och kämpar för de kvinnor och flickor som utsätts för 
våld i gruvindustrin. 

Zimbabwe är ett land vars historia har präglats av 
kolonialism och våld. När friheten kom gjordes det 
genom ett blodigt krig. Edwick berättar att våldet 
som användes under befrielsekriget glorifieras av 
många, och idag används för att legitimera militari-
sering och våldsanvändning. Klimatförändringar har 
lett till vattenbrist och torka med matbrist som följd 
och många människor har fått lämna jordbruket som 
tidigare var den största inkomstkällan. Många har 

KRIGET OCH TORKAN 
I ZIMBABWE

Zimbabwe var koloniserat av Storbritannien.  
År 1965 utropade sig Zimbabwe som  
självständigt under det dåvarande namnet 
Rhodesia. Landet styrdes av en vit minoritet 
som förtryckte den svarta befolkningen och 
ett befrielsekrig lett av svarta nationalistgrup- 
per inleddes. År 1980 utropades nationen  
Zimbabwe. Kriget hade då skördat upp till 
36 000 liv.

År 2019 var halva Zimbabwes befolkning,  
7.7 miljoner människor, i behov av humanitärt 
stöd efter att torka lett till akut mat- och  
vattenbrist. Landet har länge drabbats av 
torka, men år 2019 var den värsta torkan på 
40 år. Spannmålsskörden blev 40 procent 
lägre än normalt och 40 procent av landets 
befolkning levde i extrem fattigdom. 

Det var utvinningen som gjorde att de kunde få mat 
på bordet och fortsätta gå i skolan. 

Edwick förklarar att gruvnäringen i Zimbabwe är väldigt 
militariserad. Folk försvarar sig med alla vapen de 
kan. Spjut, slangbellor och skjutvapen. Även om du 
har en bit land där du har rätt att utvinna är det inte 
säkert att du får vara ifred. Det är inte ovanligt att andra 
kommer och tar din mark eller guldet du utvunnit. 
Utöver det finns en oro att polisen och militären ska 
trakassera dig. Edwick beskriver från barndomen: 

– Det fanns en generell rädsla bland oss för det 
fanns alltid andra gruvarbetare som kunde komma 
till ditt hem för att ta det du tjänat den dagen. 

Att kämpa för bättre förhållanden i gruvarbetet är en 
hjärtefråga för Edwick. Inom IKFF har hon drivit flera 
projekt. De har anordnat workshops med makthavare 
för att stärka kvinnliga gruvarbetares rättigheter och  
diskuterat maskulinitetsnormer och kvinnors rättigheter 
med manliga gruvarbetare för att öka medvetenheten. 

– Ibland inser du att du inte kan förändra världen 
i det stora, men de små förändringarna som du 
kan se gör det värt det.  

Att Edwick själv är uppvuxen i ett gruvsamhälle ger 
henne legitimitet och respekt på ett sätt som en 
utomstående inte får, förklarar hon. Folk kommer 
ihåg henne, de vet att hennes föräldrar bor kvar och 
att hon vet vad hon pratar om. Därför har hon kunnat 
diskutera säkerhetsproblem och fått folk att lyssna. 
Hon är stolt över de segrar de har vunnit och är redo 
för kommande kamper.

För Edwick har utbildningen varit viktig i hennes 
kamp. När hon ser tillbaka på sina framgångar som 
aktivist vill hon lyfta sig själv. När många slutade skolan 
valde hon att fortsätta, och det har lett både till en 
utbildning och en karriär inom skolan. 

– När du stannar i skolan kan du förändra  
status quo.  

Genom att hon kan lyfta sig själv som exempel när 
hon pratar med unga kvinnor och flickor som hoppat 
av eller tänker hoppa skolan kan hon visa att det 
finns en annan väg att gå. Att det finns möjligheter.
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därför gett sig in i gruvindustrin, en industri som i sig 
är våldsam och som leder till miljöförstöring. Få har 
utbildning eller erfarenhet av att utvinna guld på ett 
hållbart sätt, och följden har blivit att floder, åar och 
bäckar är förorenade. Det får stora konsekvenser för 
de djur och människor som är beroende av dessa för 
dricksvatten.

Edwick känner gruvutvinningen väl. Redan som 
tolvåring började hon jobba med att utvinna guld 
då hennes pappa inte kunde fortsätta arbeta och 
familjen stod utan inkomst. Det var farligt och både 
polisen och militären var ofta på dem. 

– Det var läskigt, riktigt läskigt. För du var tvungen 
att springa för ditt liv. Samtidigt var det frustreran-
de för du försökte bara tjäna ditt levebröd och så 
blir du bortjagad. 



Ingela Mårtensson bor på Brännö, en idyllisk ö i 
Göteborgs södra skärgård. Hon har alltid tyckt om 
havet och sökte sig till ön för att komma bort från 
innerstan. Det som började som en sommarstuga år 
1994 har nu blivit hennes andra hem, där hon stora 
delar av året bor med havet tätt inpå. Hon beskriver 
platsen som underbar, med vintrar som för tankarna 
till fjällen och somrar med sol och bad. Det bästa är 
havet, och hur mörkt och tyst det blir på kvällarna. 
Men precis utanför huset passerar militära båtar och 
ibland hörs det hur militären övningsskjuter på öarna 
i närheten. 

Ingela förklarar att hon märkt av militärens närvaro 
ända sedan hon flyttade ut till skärgården, men att 
den nu märks av ännu mer.

– Försvaret har haft skjutfält i Göteborgs skärgård 
sedan 40-talet, men nu vill de utöka verksamheten. 

FÖRSVARSMAKTEN OCH 
GÖTEBORGS SKÄRGÅRD

År 2010 ansökte Försvarsmakten om  
att utöka sina träningsoperationer i  
Göteborgs skärgård. Detta skulle innebära 
att de har rätt att öva 115 dagar och 70 
nätter per år, samt avfyra 1.3 miljoner 
skott årligen. De skulle även ha rätt att 
anordna obegränsade nationella och 
internationella övningar i skärgården. 
Ansökan godkändes år 2021.

Enligt Försvarsmakten förväntas de 
årligen släppa ut maximalt 2 000 kilo bly, 
1 150 kilo koppar, 100 kilo zink, 60 kilo 
antimon och 5 000 kilo skrot.

Fågellivet och knubbsälarna i delar av 
skärgården har klassats som särskilt 
skyddsvärda av Länsstyrelsen.  
Fåglar, säl och fisk påverkas negativt  
av militärens verksamheter. 

inte lägga till hur som helst. Det är många som 
har sina fritidsboenden här ute och kommer ut på 
helgerna. Jag vet en familj som blivit tillsagda av 
militärens personal när de suttit på sin tomt att de 
inte får vistas ute eftersom det är ett skjutområde. 
Sen anordnar de internationella övningar i  
skärgården. Hur kan man ha det mitt där folk bor? 

Första gången Ingela engagerade sig för fred var 
1982 när hon deltog i fredsmarschen till Paris.  

– Det var underbart att se hur många vi var som  
engagerade oss. Jag blev så fascinerad över att 
det var så mycket folk som trodde att vi faktiskt 
kunde ändra på något. Det var så fantastiskt 
när vi gick i byarna i Frankrike och såg äldre 
människor som genomlevt krig och som stod och 
vinkade. Det var då jag bestämde mig för att gå 
med i en fredsorganisation, berättar Ingela. 

Sedan dess har hon fortsatt att engagera sig i 
fredsfrågor, där en viktig fråga har varit Sveriges 
vapenexport. Som riksdagsledamot var hon aktiv i 
konstitutionsutskottet när de granskade den svenska 
vapenexporten i slutet av 80-talet. 

– I utredningen som kom år 2003, ”Snö, mörker 
och kyla” om hur andra försvarsmakter kan verka 
i Sverige, beskrevs det som en bra affärsidé att 
internationella styrkor ska öva militärt och testa 
vapen på svensk mark. Vapenindustrin ligger 
alltså bakom delar av denna verksamhet, och de 
tjänar pengar på att öva krig i Sverige. Förr var vi i 
Sverige för fred och nedrustning, men nu handlar 
det om att bli bäst på krig, säger Ingela. 

Ingela anser att ett av de stora problemen är att folk 
inte är insatta i frågor om säkerhetspolitik.

– Ingen politiker vinner röster på frågor som rör 
säkerhetspolitiken, och många svenskar har sett 
Sverige som neutralt. De vet inte att vi exporterar 
vapen till Förenade Arabemiraten. Det är mycket 
smutsiga affärer inom vapenexporten som många 
inte ser. 

INTERVJU:   
MARIE SJÖBERG

INGELA
MÅRTENSSON

AKTIVIST OCH
POLITISKT 
ENGAGERAD
I GÖTEBORG

De vill kunna skjuta ännu mer.  Vissa områden 
har till följd av övningarna blivit till bullerzoner, där 
man inte får bygga eller bo. Gränsen går inte långt 
från där jag bor och där får man inte ens bygga 
Attefallshus längre. Så har det inte varit förut. 
Södra skärgården är en stadsdel i Göteborg, ett 
bebott område som många besöker. Jag förstår 
inte varför man ska träna krig mitt i en stadsdel, 
säger Ingela.

Göteborgs skärgård är ett populärt resmål, främst 
på sommaren. På Brännö kan det vara upp till 5000 
personer under högsäsongen. Militärens utökade 
verksamheter gör det dock mindre attraktivt att besöka 
och försvårar för båtlivet. 

– Vi har massor av turister som kommer hit.  
Båtar kommer till skärgården och lägger till i 
naturhamnar. Men om det är övning så får de 
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María är född och uppvuxen i San Martín i Colombia, 
en av de äldsta städerna i regionen Meta, med ett 
rikt kulturellt arv som stäcker sig 450 år tillbaka i 
tiden. Området har en stor ekologisk mångfald, med 
floder som rinner genom skogarna och ett ekosystem 
som gör det möjligt att leva både av och med naturen. 
Sedan ett par år tillbaka arbetar María för IKFF  
Colombia, men längtan efter fred och ickevåld har 
varit viktigt för henne hela livet.

Under flera årtionden kontrollerades staden i  
San Martín av framför allt paramilitära grupper, medan 
landsbygden runtomkring kontrollerades av andra 
väpnade grupper. María var bara fyra år gammal när 
väpnade grupper tog över samhället. Sedan dess har 
hon lärt sig att leva med våldet och otryggheten.

– En granne dör, en annan försvinner. Min barn-
dom, min tonårstid och delar av min ungdom 
karakteriserades av denna dynamik, av vapen, 
våld, förtryck och militarism. För att inte behöva 

lämna våra hem lärde vi oss att stå ut, att leva mitt 
i våldet och samexistera. 

Som vuxen har María bott på andra platser, men 
kärleken till naturen, det lugna tempot och familj och 
vänner har fört henne tillbaka till staden hon växte 
upp i. 

– Jag kan promenera och bada på fem minuter.  
Här har jag också möjlighet att tänka och för-
stå. Jag känner mig lycklig här. Vi kan inte fly 
från svårigheter. Vi måste lära oss att leva med 
varandra och i symbios med naturen. Jag fattade 
ett beslut om att återvända. För om alla lämnar 
området, hur ska vi då bidra till att förändra det?

Redan vid första kontakten med IKFF Colombia 
kunde María identifiera sig med filosofin och sätt 
att göra saker, och hur de visar på alternativa vägar 
framåt – för det är så hon själv har levt. Sedan hon 
var liten har fred inte handlat om att förhandla med 

väpnade grupper, utan om ett sätt att agera i vardagen. 
Att hitta kreativa, fredliga strategier. Hon arbetar nu 
tillsammans med många andra kvinnor i regionen för 
att stärka ett fredligt samhälle. 

María berättar att kvinnorna men också naturen har 
påverkats mycket av våldet. Att det finns zoner som 
är minerade och land som har bombats. Det finns 
områden där träd huggits ner för odling av olagliga 
grödor och gamla vapendelar som ligger kvar. 

Naturresurserna har gjort området attraktivt för 
exploatering. Det finns rikt med olja. När väpnade 
grupper kontrollerade området använde de sig av 
den som inkomstkälla. I och med fredsavtalet år 2016 
har områden som under den väpnade konflikten var 
otillgängliga, nu öppnats upp och multinationella 
företags närvaro har ökat. María berättar att hon med 
oro sett hur detta inneburit att utvinningen av olja har 
ökat. 

Exploatering av mark och natur sträcker sig långt 
tillbaka i tiden. Ända sedan koloniseringen har  
naturen monopoliserats på olika sätt. Träd har  
avverkats för att skapa utrymme för boskap och  
grödor som oljepalmer. Ekonomin sätts i första  
rummet, medan hänsyn inte tas till effekterna på 
miljön, berättar hon.

De senaste åren har María märkt att det pratas mer 
om miljöpåverkan. Hon låter positiv när hon berättar 
om ett pågående regeringsprojekt som är till för att 
skydda naturen från exploatering och bevara  
naturområden och ekosystem. 

– Vi är i en process av att skapa fred, men vi har 
inte skapat fred med naturen. Den försoning som 
pågår är den mellan de som varit involverade i 
väpnade grupper och de som fallit offer i konflikten. 
Vi behöver också en försoningsprocess med 
naturen.

María berättar att hon tillsammans med andra kvinnor 
engagerar sig för att främja relationen till naturen –  
till moder jord. De återinför gamla grödor, maträtter 
och ritualer och lär av tidigare generationer.

– Patriarkatet har förvägrat oss många möjligheter, 
att ha kontakt med naturen, och att vara kvinnor 
som är politiska och medborgerliga subjekt,  
säger hon.
– Vi har levt länge med naturen och vi vill inte 
byta ut det mot pengar. Vi vill hitta alternativ och 
gå ifrån militarismen, korruptionen och kapitalismen. 

Vi måste leva här och vi måste leva på ett annat 
sätt. Ibland lämnar hoppet oss, men då måste vi 
återfinna det. Det här är vårt samhälle.

KONFLIKT, VÅLD OCH 
NATURRESURSER I  
COLOMBIA

Colombia är ett land som i över fem decennier 
plågats av inbördeskrig och våld. Ett fredsavtal 
mellan regeringen och FARC-guerillan under-
tecknades år 2016, men många utmaningar 
kvarstår. Fem år efter fredsavtalet beräknas 
det fortfarande finnas över 90 väpnade 
grupper i landet, med minst 10 000 aktiva 
medlemmar. 

Våldet fortsätter att prägla Colombia och 
drabbar framför allt människorätts- och miljö- 
rättsaktivister, ofta från urfolksorganisationer. 
Enligt organisationen Human Rights Watch 
har fler än 500 människorättsförsvarare mör-
dats sedan 2016.

Landet påverkas av klimatförändringarna. 
Bristande miljöhänsyn har lett till avskogning, 
jorderosion och utrotningshotade arter. Natur-
resurser såsom olja, naturgas, kol, guld, järn, 
koppar och smaragder är viktiga för landets 
ekonomi, men de är också konfliktdrivande.
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Vi står inför en klimatkris och global upprustning 
– två omfattande hot som påverkar människors 
vardag, säkerhet och levnadsvillkor. 

I denna publikation lyfter vi personliga berättelser 
från människor i Sverige och världen som på olika 
sätt påverkas av militarisering, miljöförstöring och 
klimatförändringar. Vi lyfter hur militärens flygövningar 
sker så lågt att samtal måste pausas, hur damm- 
byggen påverkar matsäkerheten för ett helt land,  
hur granater som släpps under försvarsövningar  

i Vättern låter så högt att det känns i kroppen,  
och hur militarisering av gränsområden leder till  
tvångsförflyttning av människor där jordbruks- 
mark omvandlas till cementdjungel. 

Vi lyfter också det personliga engagemanget för  
fred, nedrustning och social och ekologisk rättvisa,  
med röster som berättar om fredliga upprop och 
demonstrationer, som kännetecknas av samarbete, 
dialog och motståndskraft.


