Kanske kan soldatyrket bjuda på spännande utmaningar,
men för många leder också spänningen till livslånga
skador. Den vanligaste skadan bland soldater är psykisk.
Bland danska soldater som varit i Afghanistan får minst
en av tjugo svåra psykiska problem när de kommer hem
och i amerikanska armén är det nu fler soldater som dör
av självmord än i strid – nästan en varje timme, dygnet
runt.1 I Sverige vet vi inte riktigt hur många som har
drabbats än.
Det enda som är klart är att de som mår dåligt har
väldigt svårt att få hjälp från sin arbetsgivare
Försvarsmakten.

Har du tänkt på vilka värden det är du riskerar
livet och din psykiska hälsa för? Försvarsmakten
talar vackert om kamratskap och att de erbjuder
ett vanligt jobb med pension och fikarast.
Men oavsett hur man paketerar det, så blir din
grundläggande uppgift som soldat att döda
andra människor när du får order om det.
Försvarsmaktensäger att du ska kämpa för rättvisa
och demokrati med militära medel bara när
det är helt nödvändigt.
Men har du tänkt på att de krig som Sverige har
deltagit i de senaste åren kanske mera handlar
om tillgång till olja, kontroll över resurser och
att stå på god fot med NATO än om demokrati
och mänskliga rättigheter?
Och att även om man har goda intentioner,
så är krig kanske inte det bästa medlet för att
skapa fred?

Är militären verkligen helt nödvändig? Det finns många
myter om att våld är det mest effektiva sättet att skapa
förändring på, men det är inte annat än myter. Nya
undersökningar har visat att ickevåldsliga kampanjer
har större chans att bekämpa diktatur, ockupation och
ge förtryckta folk självständighet än väpnat gerillakrig. 2
Skulle de pengar som läggs på militären i stället kunna
bidra till en mer säker och rättvis värld om vi
prioriterade annorlunda? Mindre än tre procent av
de pengar som läggs på vapen och soldatlöner skulle
räcka för att utrota hungern, ge alla barn skolgång
och alla människor tillgång till sjukvård.3 I Costa Rica
avskaffade de armén för över 60 år sen. Efter det har
landet klarat sig mycket bättre än sina grannländer
som hela tiden drabbats av väpnade konflikter.
Ju fler soldater och vapen desto större risk för krig helt
enkelt.

Det är sant att ingen längre tvingas göra lumpen, men det
betyder inte att allt är frivilligt. Den som inte lyder order
bestraffas och den som har börjat jobba för
Försvarsmakten kan tvingas att åka utomlands. Till kriget i
Afghanistan skickas exempelvis anställda mot sin vilja.
Dessutom kan man ju undra hur frivilligt det är när
Försvarsmakten lägger massor av miljoner i reklampengar
för att övertyga dig om att du ”frivilligt” vill bli soldat.

Peace Brigades International (PBI) skyddar hotade personer
och grupper genom att vara fysiskt närvarande där människor
hotas av våld, observera och rapportera hot och våld, bygga
upp nätverk och sprida information. PBI arbetar bl a i Colombia,
Guatemala och Nepal.
www.peacebrigades.org
Nonviolent Peaceforce arbetar för att skydda civila mot våld
i väpnade konflikter, på liknande sätt som PBI men i större
skala. De samarbetar med lokala organisationer som bjuder
in dem. Deras professionella fredsbevararteam är eller har
varit aktiva i bl a Filippinerna, Sri Lanka och Sydsudan.
Runt om i världen finns det människor som står upp
mot diktatorer, militärregimer och paramilitärer, och
som försöker lösa konflikter fredligt.
För sitt arbete för fred och rättvisa riskerar de många
gånger sina liv. För att dessa personer ska kunna
fortsätta med sitt viktiga arbete kan du göra en
livsviktig insats och skydda deras liv.
Flera organisationer världen över arbetar för fred
och mänskliga rättigheter genom att motverka våld,
skydda civila i väpnade konflikter, skapa utrymme för
fredliga lösningar och hindra mord och
kidnappning av förföljda personer.

www.nonviolentpeaceforce.org
ISM-Sverige (International Solidarity Movement)
är den svenska delen av en internationell rörelse av
människorättsaktivister för Palestina.
www.ism-sweden.org
SIPAZ (International Service for Peace) är en internationell
organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och
fredliga konfliktlösningar i Mexico. De arbetar både mot direkt
våld och mot grundorsakerna till konflikter, så som rasism och
ojämlikhet.
www.sipaz.org

Många organisationer arbetar med att hjälpa människor
som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier
och naturkatastrofer. Det kan handla om att dela ut mat
och andra förnödenheter, sjukvård, efterforskning
av saknade personer och skydd av civila.
Röda Korset / Röda Halvmånen har enligt internationell
rätt (Genevekonventionerna) ett särskilt uppdrag att
hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt.
De finns i 188 länder.
www.redcross.se
Läkare utan gränser ger sjukvård till människor som
drabbats av krig och katastrofer eller som saknar
sjukvård av andra skäl, och talar även ut om övergrepp
och missförhållanden.
www.lakareutangranser.se

Forskning om fred, konfliktorsaker och alternativ till militära
lösningar pågår vid flera universitet och stiftelser runtom i
landet. Universiteten har även kurser i ämnen som freds- och
konfliktvetenskap, fredsarbete, internationell konfliktlösning,
mänskliga rättigheter och internationell fred och säkerhet.
Global studies (Göteborg)
http://www.globalstudies.gu.se/
Department of Peace and Conflict Research (Uppsala)
http://www.pcr.uu.se/
Freds- och konfliktvetenskap (Malmö)
http://www.edu.mah.se/FK101S/syllabus/
http://www.edu.mah.se/
Transnational Foundation for Peace and Future Research
(TFF) är en stiftelse som forskar om fredsfrågor.
www.transnational.org
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