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Krig BÖrjAr Här – Vi STOppAr DET Här! 
VAr MED OCH ExpONErA KrigSiNDuSTriN!

EN TiDNiNg OM frEDSKAMp i SVErigE iNfÖr OfOgS iNTErNATiONEllA AKTiONSlägEr i lulEå, 22–29 juli 2011

WAr STArTS HErE
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Krig börjar här
Den 22–29 juli organiserar Ofog ett internationellt aktionsläger i Luleå, mot det militära 
övningsområdet NEAT, som sträcker sig från Vidsel nära Luleå, upp till Esrange norr om 
Kiruna. Med lägret vill vi exponera den krigsindustri som finns i Sverige idag.

Under lägerveckan arrangeras seminarier med talare från hela världen, diskussioner, 
workshops och mötesplatser för fredsaktivister från när och fjärran.

För att uppmärksamma att krig börjar här, kommer vi använda färgen rosa, vår fantasi och 
kreativitet. Genom gatuteater, clownarméer, tal och direkt aktioner vill vi, tillsammans med 
dig och dina vänner, kollegor, syskon, kusiner, skolkamrater och grannar, påvisa att även 
om krig börjar här kan vi visa att vi inte håller med. Våra framtidsvisioner är större och 
bättre än militärens!

Boka in årets största fredshändelse redan nu, vi ses i Luleå!

 

Upprop mot Sveriges deltagande i krig
Krig som förs i världen idag förs för att få kontroll över olja och andra naturresurser. Krig 
förs för att exploatera marken som människor bor på och lever av. Krig förs för att en 
liten global elit ska kunna behålla sin ekonomiska och politiska makt, vilket får förödande 
konsekvenser för resten av världens befolkning.

Sverige deltar i det globala krigsmaskineriet på flera sätt; bland annat med en omfattande 
vapenförsäljning, genom aktivt deltagande i Nato med soldater i Afghanistan och genom 
egna och andra länders militära övningar i Norrbotten och andra platser i Sverige. 

Sverige är i krig – krig som förs i vårt namn. Tillsammans kan vi visa att vi inte accepterar 
att krig startas varken här eller någon annanstans. Vi kan här och nu bygga en hållbar och 
rättvis värld istället för att satsa på det som förstör den.

Vi i Ofog kräver:

     ■   att Sverige drar tillbaka soldater och annan personal som medverkar i krig

     ■   att Sverige slutar upplåta mark och luftrum för krigsövningar och testning av militär 
utrustning

     ■   att Sveriges samarbete med Nato upphör

     ■   att Sverige slutar bidra till krig och militarisering genom försäljning av vapen

     ■   att Sverige verkar för att olja och andra naturresurser lämnas kvar i marken

     ■   att Sverige ställer om till ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar verksamhet

Stöd Ofog! 
Hjälp oss klara aktioner mot krig och böter för 
freds aktioner. Smsa “ofog” till 72 550 för att ge 20 
kr. (smsavgift tillkommer)

Tidningen Warstartshere till verkas av nätverket 
Ofog inför det internationella fredslägret War Starts 
Here i Luleå 2011
ADrESS: War Starts Here, c/o Ofog, Linnegatan 21, 
413 04 Göteborg
TElEfON: +46 (0)733 815 361
WEBBplATS: www.ofog.org
www.warstartshere.com

EpOST: warstartshere@gmail.com
pOSTgirO: 4444 14-7
rEDAKTÖr: Eva Sörenson
lAYOuT: Claes Pettersson
iNNEHåll: Alvine Andersson, Elinor Ahlqvist, Caspar 
Behrendt, Miahabo Berkelder, Cattis Laska, Agneta 
Norberg, Anders Svensson, Erika Kuylenstierna
SiDOrNA 10–13: Texter från fredstidningen Zitzer.se

TrYCK: VF-Tryck i Karlstad, maj 2011
pAppEr: EXO 52
upplAgA: 4000 exemplar
(CC) ViSSA räTTigHETEr rESErVErADE: (När inte annat 
anges) Kopiera gärna. Över sätt, riv ut och klistra 
upp, mima, spela in, scanna, etcetera gärna – 
men nämn namn och källa när möjligt
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Sverige är i krig och det är krig som förs i vårt 
namn, trots att vi aldrig blivit tillfrågade. Det är krig 
som förs för att upprätthålla en orättvis världs-
ordning och för att en liten global elit ska behålla 
sin ekonomiska och politiska makt. Nato står för 
upprätthållandet med militära medel av den nu-
varande förödande världsordningen, och för sen 
tio år tillbaka krig i Afghanistan, där Sverige deltar 
med 550 soldater. Trots att Sverige inte är officiell 
medlem i Nato är det under Nato-flagg vi har de 
flesta soldater och Sverige har även en ambassad 
på Natos högkvarter i Bryssel. I vintras visade 
Wikileaks-dokument läckta från den amerikanska 
ambassaden i Sverige att neutralitetspolitiken bara 
är en lögn och att an ställda på USAs ambassad i 
Sverige mycket väl vet att Sverige spelar en aktiv 
roll i Nato. 
 I februari och mars åkte Ofog på föreläsnings-
turné genom Sverige för att prata om krig, milita-
rism och vilka sätt som Sverige är involverat i de 
krig som pågår i världen. Fokus låg på det militära 
övningsområdet NEAT i Norrbotten, som används av 
bland andra Nato och USA för att öva på att släppa 
bomber. Under turnén frågade vi de vi mötte på vilka 
sätt de såg militarism runt omkring sig, och det 

blev tydligt att militarism och Sveriges krigspolitik 
är något som diskuteras mycket lite, samtidigt som 
det sker en omfattande militarisering av Sverige på 
många platser i landet, och på flera plan. Det handlar 
om utökade militära övningsområden, reklam kam-
panjer från Försvarsmakten och en militär som får 
alltmer inflytande i samhället. 

NEAT är det största men inte det enda militära 
övningsområdet i Sverige. I både Göteborgs skär-
gård och vid Vättern har Försvarsmakten ansökt för 
utökade militärövningar. Vid Vättern vill de utöka 
dagens tillstånd om 20 dagars övningar per år till 80 

dagar, för att bedriva flyg- och skjutverksamhet med 
bland annat JAS 39 Gripen. I Göteborgs skärgård har 
Försvarsmakten fått tillstånd att skjuta 1,3 miljoner 
skott under 115 dagar per år, mot tidigare 100 000 
skott under 25 dagar om året.

En annan del av den militarisering som pågår är 
omformningen av det svenska försvaret, från just 
ett försvar till en yrkesarmé och attackstyrka. Förra 
sommaren togs den allmänna värnplikten bort. I 
samband med detta gick Försvarsmakten ut med 
en reklamkampanj (värd 25 miljoner kronor) för 
att rekrytera soldater. Kampanjen gick ut på att 
all världens problem (både påhittade och verkliga; 
översvämningar, naturkatastrofer, “kränkningar av 

Sveriges gränser” osv), ska lösas militärt. De som 
inte höll med om att det var en bra lösning var inte 
värda att lyssna på, de hade inte “vad som krävs för 
att ha en åsikt”. När militären nu inte längre får en 
automatisk påfyllning av soldater genom värnplikten 
behöver de marknadsföra militarismen. Många av de 
unga vi träffade under turnén hade fått brev hem där 
de uppmanades gå in på militärens hemsida för att 
testa om de var tillräckligt bra för att vara soldater. 
Yrket soldat marknadsförs som ett attraktivt jobb där 
det gäller att vara tillräckligt smart, snabb och stark. 
Men det görs också genom att militära inter ventioner 
marknadsförs som det enda sättet att verkligen göra 
något, alternativet är att inte göra någon ting. Att 
mili tären omformas innebär även att andra delar av 
sam hället påverkas och dras in i mili tari seringen. 
Ar bets förmedlingen ingår numera i krigs maskine-
riet som förmedlare av militära jobb.

Men vi behöver inte acceptera att vara en del av 
krig och militarism. Vi behöver inte acceptera att 
Sverige befinner sig i krig, att de vapen som skju-
ter ihjäl människor i motståndsrörelser, demon-
stranter och frihetskämpar tillverkas från norr till 
söder i Sverige. Vi behöver inte acceptera att de 
obemannade stridsplan som fäller bomber över 
civila i Afghanistan och Pakistan tränas och testas 
i Norrbotten och att de soldater som ingår i Natos 
ockupationsarmé skickas härifrån.  Att krig startar 
här innebär att vi har både möjlighet och skyldighet 
att stoppa det här. Vi kan märka ut platserna krig 
startar på, vi kan störa de förberedelser och träningar 
för krig som pågår, vi kan här och nu bygga en 
håll  bar och rättvis värld istället för att satsa på det 
som förstör den. I sommar bjuder vi in er till ett 
inter nationellt aktionsläger i Luleå mot Europas 
största militära övningsområde NEAT i Norrbotten. 
Till sammans visar vi att vi inte accepterar att krig 
startas varken här eller någon annanstans.

 
Cattis Laska 

Militariseringen av Sverige
Det globala krigsmaskineriet dödar 

varje år direkt och indirekt miljontals 

människor, ödelägger hela samhällen, 

och förstör naturen. I motsats till 

den bild som finns av Sverige, både 

här och utomlands, spelar vi  en stor 

roll i denna krigsindustri. Sverige är 

världens största vapenexportör i värl-

den räknat per person, Sverige del tar 

i Natos krig i Afghanistan och Sverige 

har Europas största övnings område för 

krig inom sina nations gränser.  ”Vi behöver inte acceptera att   
 Sverige befinner sig i krig, att de   
 vapen som skju ter ihjäl människor  
 i motståndsrörelser, demon stranter  
 och frihetskämpar tillverkas från  
 norr till söder i Sverige.”   

Ofog döper om Bofors fabriker i Karlskoga
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Norrland drar en Neat-lott 

Vad som tidigare var flera mindre övningsområden 
för den svenska militären, har nu blivit den största 
strids övnings platsen i Europa, öppet för andra 
länders krigs makter för att testa sina vapensystem. 
Området  täcker upp en stor del av Norrland 
och erbjuder unika förhållanden, såsom mörker 
och ”obefolkade” marker. Det vill säga marker 
som bland annat befolkas av flera ren skötande 
samebyar.

Den 15 december 2004, alltså 10 år efter Sveriges 
inträde i EU, fattades ett beslut i riksdagen om 
vårt framtida försvar. I beslutet fanns ett inbäddat 
förslag om att det militära testområde som redan 
fanns i Norrland, NEAT – North European Aero -
space Testrange även skulle kunna hyras ut till 
främmande länders krigsmakter och dess vapen-
industri. Detta förslag hade föregåtts av utredningen 
Snö, mörker och kyla. 

NEAT omfattar nu – efter samarbetsavtal mellan 
Rymdbolaget och Försvarets Materielverk, FMV – 
både Esrange robotbas utan för Kiruna och Vidsels 
provområde utanför Älvsbyn. 
 NEAT består alltså egentligen av två prov platser, 
NEAT 1 och NEAT 2, som knutits ihop i ett enda om-
råde med ett mellanliggande fält, som kan an vän-
das till flygningar. Tillsammans utgör de ett om råde 
lika stort som Jylland.

Detta gör NEAT till Europas största stridsövnings-
plats i ett sammanhängande landområde. Det är 
regeringen som i varje enskilt fall beslutar och 
godkänner främmande makts tillgång till och 
användning av svenska militära övningsområden 
och utbildningar. 

SlAgfälT:  rYMDEN
Rymden har blivit en allt viktigare del av den moder-
na krigsföringen. Esrange, som är världens största 
nedladdningsstation för satelliter, är därför en viktig 
komponent i övandet av luftburna vapen system. 
Det allra senaste i den vägen är de förarlösa planen 
Unmanned Aerial Vehicles, UAV, också kallade 
drö nare på svenska. Stora in vesteringar har gjorts 
i infra struktur och anlägg ningar vid Esrange och 
Vidsel för avancerade tester av drönare. Möjlig-
heterna för liknande verksamhet är i det när maste 
obefintliga i det tätbefolkade Europa, vilket ger en 
unik möjlighet för Esrange-Vidsel, enligt Rymd-
bolaget. 

Också den svenska krigsindustrin satsar på 
o bemannade flygplan. Svenska Saab utvecklar idag 
det förarlösa planet Neuron tillsammans med en rad 
europeiska länder. Neuron är en 4 miljarder kronor 
dyr prototyp som ska bereda vägen för framtidens 
förarlösa bombplan, och det kommer att börja testas 
av Saab under 2012.

lAND Till SAlu
Gun Britt Mäkitalo, som bor i Kiruna och tillhör 
Kvinnor för Fred, är mycket kritisk till utvecklingen 
allt sedan regeringen antog motionen Snö Mörker 
och kyla. 

– Vi insåg ju, vi som följde med utvecklingen, att det 
skulle bli väldigt negativt att sälja ut vårt land till 
högst bjudande makt och utländska företag. Vi gjorde 
förtvivlade försök att kontakta olika freds organisa-
tioner, innan beslutet skulle tas den 15 decem ber 
2004. Men väldigt få regerade på våra nödrop.

 Sen dröjde det inte lång tid, berättar hon, förrän 
det blev ett himla liv av flyg från alla möjliga länder. 
2007 var värst hittills, tycker hon.

– Då vimlade det av stridsplan i en övning som 
hette Nordic Air Meet och det blev väl startskottet 
för militär verksamhet i stor skala. Det stod i tid-
ningarna att det var en milstolpe för det var ett 
så stort övningsområde utan restriktioner. Vi från 
Kvinnor för Fred stod som vanligt med våra plakat 
och protesterade, säger hon.

– Chefen för US Air Force i Europa blev så himla 
lycklig över att det var ett så fantastiskt stort område, 
för de hade ju blivit bortkörda från Tysklands trä-
nings  område, norr om Berlin, för några år sedan.
 2009 var det dags för en riktigt stor Natoövning 
som leddes från Bodö i Norge. Den hette Loyal 
Arrow, men döptes om av Ofog till Royal Error. Det 
var precis vad det var. Kungligt fel. För vi är ju inte 
med i Nato. 2010 kom amerikanerna och tränade på 
att fälla bomber i Vidsel och nu är det dags för Royal 
Air Force från Storbritannien. De ska träna nästan 
hela året här uppe. 

Militärt övningsområde för krig i Norrbotten, ett kommersiellt fristående men 

politiskt brännhett område där USA och Nato-länder får testa sina vapensystem på 

tidigare neutral, men numera bara ”alliansfri” mark. Övningarna stör dessutom de 

boende i närområden, samt sker utan hänsyn till FNs Ursprungsfolksdeklaration.

Alliansfrihet

Sverige är idag inte formellt med i nån militär allians. 
Dock förklarade Sven Tolgfors i en intervju i Dagens 
Nyheter 2009 hur det ser ut i praktiken:
 – Sverige är idag berett att ge och ta hjälp från våra 
grann  länder – även militär sådan. Detta är en politisk 
vilja – inte en bindade överenskommelse.
 – Sverige eftersträvar full teknisk och militär Nato-
standard, för att underlätta snabba insatser. Tidigare 
var det viktigt att Sverige hade sin egen standard för att 
hävda sin neutra li tet och alliansfrihet. 

Neutralitet

I folkrätten innebär neutralitet att en stat inte stöder 
någon  dera sidan i en väpnad konflikt mellan andra 
stater eller militära förband. Neutralitet kan i folk rättslig 
mening inte förekomma förrän i en konkret konflikt-
situation. 
 Den neutrala staten får inte stödja någon krig förande 
part militärt men inte heller tillåta att det egna terri toriet 
an vänds för militära uppgifter. 
 Den neutrala staten är dock fri att ta politiska eller 
mora liska ställningstaganden i konflikten, och statens 
med  borgare är fria att som de vill delta i konflikten.

 ”Stora in vesteringar har gjorts i  
 infrastruktur för avancerade tester 
 av drönare. Möjlig heterna för  
 lik nande verk samhet är obe  fint- 
 liga i det tätbefolkade Europa”  
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MEllAN 1966–2010 HAr 
VApEN fÖrETAg OCH fÖrSVArS-
MAKTEr fråN MiNST 24 läNDEr 
TräNAT på NEAT. 
 

– BElgiEN Mörkerflygning, Night vision goggles

– DANMArK AMRAAM

–  fiNlAND Draken, AMRAAM, Loyal Arrow, Nordic 
Air Meet

–  frANKriKE Transall C160, Apache, Mirage 2000, 
Nordic Air Meet

– grEKlAND Målrobot IRIS-Jet

– HOllAND Köldprov lastbilar, NVG, UAV Sperwer

–  iSrAEl testade ett förarlöst plan, UAV Eagle, 
tillverkat av Israel Aircraft Industries

– iTAliEN Hawk, UAV Sky-X, Stinger, Loyal Arrow

–  NOrgE F-104 Starfighter, F-5, Guided bomb unit, 
Loyal Arrow, Nordic Air Meet

– pOlEN Loyal Arrow

– pOrTugAl Loyal Arrow

– rYSSlAND Mi-28

–  SCHWEiz Herculesplan, Mirage III, Sidewinder, 
Falcon, AS-30, Nordic Air Meet

– SiNgApOrE Rb70, Improved Hawk

– SpANiEN Eurofighter, AMRAAM

–  STOrBriTANNiEN Scottish Aviation Twin Pioneer, 
RAF Trial Case 4, Storm Shadow, AH-64, Seawolf, 
Meteor, Loyal Arrow

–  SVErigE Jas 39 Gripen, Nordic Air Meet, 
skarpladdad AMRAAM. Demonstrationer av 
Svenska vapensystem för bland annat iNDiEN

– TjECKiEN Rb 74

– TurKiET AMRAAM, Loyal Arrow

–  TYSKlAND Transall C160, Rb Taurus, MILDS Rb, 
IRIS-T, Phoenix, SA7, HOPE, Loyal Arrow

– TuNiSiEN Rb70

– uNgErN Rb 74

–  uSA Styrda fallskärmar, AMRAAM, Loyal Arrow, 
Nordic Air Meet

– ÖSTErriKE Draken, Rb 24 B

 Vi är verkligen trötta på detta och vi ser fram mot 
den stora internationella konferensen i juli i sommar, 
som Ofog ska arrangera, då vi får visa att vi inte 
kommer att finna oss i detta. Hoppas att det kommer 
mycket folk.

Det är inte bara Kvinnor för Fred som är missnöjda. 
Lilian Mikaelson, Vice ordförande för den samiska 
Riksorganisationen Same Ätnam, är också mycket 
kritisk:

–  Sverige har skrivit under FNs Urfolksdeklaration. 
I paragraf 30 står det att militär verksamhet inte ska 
förekomma på urfolkens mark eller territorier om 
det inte motiveras av ett betydande hot mot berörda 
allmänna intressen. I samma paragraf står att sta-
terna ska hålla effektivt samråd med de berörda 
ur folken, genom de institutioner som företräder 
dem, innan de utnyttjar deras mark för militär verk-
samhet, säger hon.

Lilian Mikaelson efterlyser information om vad som 
händer och hur denna militära verksamhet kommer 
att påverka de renskötande samernas liv. ”Är det av 
ointresse eller okunskap att något sådant inte skett”, 
undrar hon.

NEuTrAliTETEN – ETT MiNNE BlOTT
Allt detta pågår utan att stora delar av den svenska 
befolkningen har en aning om att Sverige helt 
och hållet förändrat sin säkerhetspolitik under de 
senaste åren. De flesta svenskar har en föreställning 
att landet är alliansfritt och många tror att vi fort-
farande är neutrala. Men enligt den tidigare översten 
Per Blomquist (Miljömagasinet i april 2010) är 
Sverige numera en anfallsmakt. Vi är inte utrustade 
militärt för försvar utan för anfall. 

Anledningen till att Sverige länge varit neutralt och 
alliansfritt har varit vår geografiska närhet till Ryss-
land, vi har utgjort en fredlig zon mellan Öst och 
Väst. I och med att USA och Nato idag utför krigs-
övningar i Sverige, försvinner den zonen. Handlingar 
som skulle kunna uppfattas som mycket ovänliga, 
till och med  krigiska om det var tvärtom – hur skulle 
det mottas om Ryssland övade på att fälla bomber i 
Mexico eller Kanada?
 Sveriges utrikespolitik påverkar alltså inte bara 
vårt land, utan det kan få konsekvenser för stabili-
teten i hela regionen.

 
Agneta Norberg

på NEAT uTVECKlAS OCH fÖrfiNAS uTruSTNiNg SOM SEDAN NYTTjAS i Krig. Här uNDEr SEr Du TrE 
AV DE MäNgDEr AV VApENSYSTEM SOM fÖräDlATS i NOrrlAND. 
Vill Du lärA Dig MEr OM VAD SOM pågår på NEAT? gå Till WArSTArTSHErE.COM/NEAT

Under 2002 besökte Israelisk militär neat för att testa 
det förarlösa flygplanet UAV Eagle, tillverkat av Israel 
Aircraft Industries. 
 Den typen av plan har enligt källor på FN och 
UNWRA använts i israels attacker mot Gazaremsan. 

Luftvärnsrobotsystemet Rb 70 är en av 40 olika 
sorters robotar som testats på Neat. 
 Det  utvecklades i sverige av Bofors och har sålts 
till militären i Bahrain, Paki stan, Thailand, Iran, 
Tunisien, Indonesien, Singapore, Venezuela och ett 
antal Europeiska länder. 1999 användes Robot 70 i 
Kargilkriget i Kashmir.

AMRAAM är en radarsökande jaktrobot som an vänds 
mot flygande mål. Roboten testa des på Neat av 8 
länder (däribland USA, Stor britannien och Sverige) 
åren 2006 och 2007. 
 AMRAAM har använts av USA i bland annat krigen i 
Irak, forna Jugoslavien, Af gha nistan och Libyen. 

Esrange 
Space Center

Vidsel Robot-
försöksplats

NEAT är 24 000 kvadrat-
kilometer stort – vilket 
är nästan lika stort 
som Belgien – och 
mäter 36 mil från 
den ena änden 
till den andra. 
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VälKOMMEN ATT DElTA i ETT 

iNTErNATiONEllT 
AKTiONSlägEr 
MOT NEAT i NOrrBOTTEN: 
EurOpAS STÖrSTA MiliTärA ÖVNiNgSOMråDE

22–29 juli 2011, lulEå
Militära övningar, vapenindustri och annat krigsmaskineri har fått fortgå ostört 

alltför länge. Kom på Ofogs aktionsläger och var med och exponera krigsindustrin! 

Lär dig om krig och krigsmotstånd på seminariehelgen, märk ut NEAT i en rosa 

massaktion, och träffa fredsaktivister från hela världen.

iNTErNATiONEllT SEMiNAriuM 23–24 juli
Diskutera krig och krigsmotstånd med antimilitaristiska organisationer från jordens 
alla hörn. Läs hela programmet på warstartshere.com/seminarium

Den militärindustriella kedjan och den globala vapenindustrin: Rafael Uzcategui 
(WRI, Venezuela), Javier Garate (WRI, Chile/Storbirtannien)

Feminism, queer och antimilitarism: Ellen Chademana (Gays and Lesbians of 
Zimbabwe), Hilal Demir (WRI, Turkiet/Spanien), med flera

Natos nya strategi för Norden: kriget om Arktis och dess naturresurser: Agneta 
Norberg (Sverige), Yury Morozow (Ryssland)

Privatisering och outsourcing av krig: Javier Garate (WRI, Storbritannien)

Hur kopplar vi ihop kampen mot militära övningsområden med kampen för rätt till 
land? Adriana Castano (Red Juvenil, Colombia), Pelao Carvallo (WRI, Chile/Paraguay) 

Kvinnors kampanjer mot krig och feministiska svar på krig och militarism: Hilal 
Demir (WRI, Turkiet/Spanien), Sergeiy Sandler (New Profile, Israel)

Militärbaser och lokalt motstånd: Jungmin Choi (Sydkorea/Storbritannien), Gun-Britt 
Mäkitalo (Kvinnor för fred, Kiruna)

Yrkesarmé, professionalisering av militären och motrekrytering: Patrick Sheehan-
Gaumer (WRI, USA), Andreas Speck (WRI, Tyskland/Storbritannien)

MASSAKTiON 26 juli
War starts here – massaktion för att exponera krigsindustrin!

På ett av Europas största militära övningsområden, NEAT, tränar 
världens krigsmakter bombfällning och utvecklar nya vapensystem. Vi 
tänker inte låta krigsförberedelserna fortgå i skymundan. Den 26 juli 
färgar vi NEAT rosa för att märka ut ett av det globala krigsmaskineriets 
grund bultar.

En sprudlande, rosa karavan kommer avgå mot NEATs militära flyg-
plats. Väl framme markerar vi området runtomkring rosa, vi tar oss 
förbi staketet och markerar landningsbanan rosa, vi använder våra 
kroppar, banderoller, färg och humor. Vi använder färgen rosa eftersom 
det är en stark och tydlig färg som syns bra – perfekt för att exponera 
militarismens destruktivitet och våldskultur. 
 
Tillsammans bildar vi en massiv röst som kräver ett slut på milita-
rismens alla våldsamma uttryck. Kom och var med på massaktion mot 
krigs maskineriet du också! Läs mer på warstartshere.com/massaktion
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BOENDE
 
Vi kommer att ordna olika boende 
utifrån deltagares ekonomi och behov av 
tillgänglighet. Camping (tält, liggunderlag, 
sovsäck) hemma hos Lulebo (sovsäck, i 
vissa fall liggunderlag) eller på vandrar-
hem (kräver sängkläder). Vill du låna ut 
din soffa/golv till en till rest freds aktivist? 
Hör av dig på warstartshere.com/kontakt

riKTliNjEr fÖr AKTiONEN
 

–  Alla deltagare ska vara med i en 
vängrupp och gå en ickevålds- och 
aktionsträning som kommer att  hållas 
på lägret

–  Vi använder inte fysiskt våld och är inte 
verbalt hotfulla mot någon och vi bär 
inte vapen

–  Vi tar inte med oss alkohol eller macho-
attityd – men gärna musik, konst och 
humor

–  Vi respekterar gemensamma beslut 
angående aktionerna

–  Vi agerar ansvarsfullt och säkert så att 
vi inte skadar oss själva eller andra

–  Vi tar ansvar för våra egna handlingar 
under och efter aktionerna, vilket 
inkluderar eventuella rättsliga efterspel

WAr rESiSTErS’ iNTErNATiONAl (Wri)

Har funnits sedan efter andra världs kriget. Är ett internationellt 
nätverk med fler än 80 anslutna grupper i 40 länder. Är emot 
alla orsaker till krig, fokuserar på att stödja vapenvägrare och 
ickevåldsliga aktioner mot militarism. För kampanjer mot att 
tjäna pengar på krig, samt lär ut ickevåld. WRI är med och 
organiserar seminariet i Luleå, och kommer att vara med både 
på träningar och aktioner. 

representeras av: WRI kommer att ha sitt årsmöte i samband 
med War Starts Here, så det kommer medlemmar från hela 
världen.

Aktuellt just nu: I Europa: kampanjer för ickevåldsliga direkt-
aktioner mot militära interventioner och militär infrastruktur. 
Nätverkar mot vinster på vapenförsäljning. Håller på att starta 
upp ett projekt för att jobba mot militär rekrytering, samt 
sam  arbetar med grupper i Europa för att bilda ett nätverk av 
icke  våldsinstruktörer.

AKl

AKL är en intressegrupp för alla typer av vapenvägrare och en 
antimilitaristisk organisation öppen för alla. Aktiviteter varierar 
från civil olydnad till lobbying för vapenvägrare. Har ungefär 
1200 medlemmar. Kontoret ligger i Helsingfors, men är också 
aktiva på andra ställen i Finland.

representeras av: Organiserar en buss till aktionslägret, som 
kommer att ta med 20–30 deltagare. Några från AKL kommer 
även att delta på WRIs årsmöte veckan innan.

Aktuellt just nu: För närvarande arbetar AKL mest mot den 
obligatoriska militär tjänsten och Nato. Arrangerar ett inter-
nationellt Food Not Bombs läger i Helsingfors.

KOrEA SOliDAriTY fOr CONSCiENTiOuS OBjECTiON (KSCO) –  
WOrlD WiTHOuT WAr fråN SEOul, SYDKOrEA.

Etablerat 2002, KSCO är en samling av totalt 36 organisationer, 
inklusive World Without War, vars fokusområden är vapen-
vägrare, juridisk hjälp för vapenvägrare, nationell/internationell 
solidaritet, rådgivning för unga människor som ska göra 
mili tär tjänst, forska, analysera och utveckla en alternativ civil-
tjänst, samt att öka medvetenheten i samhället kring dessa 
frågor. World without war arbetar också med ickevåld och 
anti militarism.

representeras av: Jungmin Choi

Aktuellt just nu: Arbetar med vapenvägrare samt mot kluster-
bomber.Hä
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TriDENT plOugHSHArES

Etablerat 1998, är ett nätverk bestående av ca 150 personer i 
organiserade i vängrupper, som arbetar mot kärnvapen med 
ickevåldslig direkt aktion i Storbritannien. 

representeras av: Ca 10 personer under aktionsveckan.

Aktuellt just nu: Organiserar aktioner mot kärnvapen i Faslane, 
Devonport och Aldermaston.

iKff

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) 
är den svenska sektionen av den internationella freds-
organisationen Women´s International League för Peace and 
Freedom (WILPF). Ligger bland annat bakom antagandet utav 
FN-resolutionen 1325, om Kvinnor, fred och säkerhet.

Aktuellt just nu: Jobbar mot klustervapen, samt för att uppmärk-
samma Sveriges roll som vapenexportör.

KliMAx

Klimax är ett nätverk i Sverige, bestående av grupper och 
människor som tillsammans verkar för en snabb övergång 
till ett fossilfritt samhälle. Genom opinionsbildning och direkt 
aktion vill vi utmana “buisness as usual” och bygga en klimat-
rörelse som ser lösningarna.

representeras av: Ett flertal aktivister kommer att komma på lägret.

Aktuellt just nu: Arbetar bland annat med att uppmärksamma 
Förbifart Stockholm, driver frågan om matsuveränitet och 
främjandet utav veganism, samt praktisk gåvoekonomi i form 
av ”gratis affärer”.

NEW prOfilE 

En feministisk antimilitaristisk grupp i Israel, består av ca 
50 aktivister. Dokumenterar militarism i det israeliska ut-
bildnings väsendet, samt i det övriga samhället. Arbetar även 
mot militär rekrytering och stöd till vapenvägrare. Allt arbete är 
mot militarism.

Aktuellt just nu: Uppmärksammar och stödjer den palestinske 
vapenvägraren Ajuad Zidan, som häktats 7 gånger på grund av 
sitt motstånd mot att göra militärtjänst i Israel.

TrANSpOrT
 
Till och från Luleå reser du enkelt med 
buss eller tåg, som du bokar själv. Det 
kommer att gå bussar från Göteborg via 
Stockholm med Kvinnor för fred, samt 
från Helsingfors med AKL. 

I Luleå färdas vi antingen med 
lokaltrafiken, till fots eller på lånecyklar. 
Vid behov använder vi bilar. Har du en 
bil som du kan låna ut till War Starts 
Here hela veckan eller vissa dagar är det 
oerhört uppskattat, hör gärna av dig till 
oss på www.warstartshere.com/kontakt

MAT
 
Folkkök Automat kommer att finnas på 
plats och serverar frukost, lunch och 
middag för en billig penning. Maten är 
vegan och i stor mån ekologisk. Hör av 
dig till oss om du har någon allergi. 

BArN
 
Barn är varmt välkomna till War Starts 
Here. Även barn ska inkluderas på lägret, 
lyssnas på och tas på allvar. Meddela i 
din anmälan om du är intresserad av att 
ta hand om barn eller om du behöver 
barnpassning.

pACKliSTA 
 
Detta kommer du sakna om du glömmer:

–  Sovsäck (eller sängkläder om du ska bo 
på vandrarhem), liggunderlag

–  Regnkläder, rejäla skor/kängor

–  Mössa, vantar, underställ långkalsonger, 
tjocksockar

–  Anteckningsblock och penna

–  Mobiltelefon och laddare med kontant-
kort som fungerar på telias nät dvs. 
telia eller halebop. OBS! Comviq Tele2 
fungerar inte i Norrbotten.

–  Kåsa, bestick, mugg

Detta är superbra om du kan ta med:

–  Ryggsäck. tält, kompass

–  Myggnät/myggspray

–  Trangia/sprit/gas-kök

–  Videokamera, kamera

–  Bärbar dator

–  Musikinstrument, visselpipa, peruk, 
utklädnad, clownnäsa, teatersmink, 
jongleringsbollar, serpentin, ballong

–  Verktyg; avbitartång, hammare, såg, 
mejsel, fickkniv, färg, 

–  Ficklampa, reflexväst

–  Snöre/rep, klättersele/rep/karbinhakar

prOgrAM
 
Fredag 22 juli
Officiell start för lägret, in vigning. 

Lördag 23 juli
Demonstration och mani festation med 
talare. Seminarier.

Söndag 24 juli
Seminarier.

Måndag 25 juli
Förberedelser inför mass aktion.

Tisdag 26 juli
Massaktion. 

Onsdag 27 juli, torsdag 28 juli
Utvärdering massaktion och uppvigling till 
fortsatta decentrali serade aktioner.

Fredag 29 juli
Avslutning och hop packning av lägret.

EKONOMi
 
För att lägret ska gå runt kommer vi ta ut 
en lägeravgift på ca 200 kr. 

Aktionslägret är anordnat av helt ideella 
krafter och är såklart inte vinstdrivande. 
Vill du stödja oss? Välkommen att sätta 
in valfri summar på pg. 4444 14-7. Märk 
pengarna WSH (War Starts Here.)
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Vi märker ut 
den svenska krigskartan
Den svenska krigskartan är omfattande. Här är ett axplock av alla de platser där krig 

börjar i Sverige. Det globala krigs maskineriet är beroende av dessa vapenfabriker och 

institutioner, av denna infra struktur och propaganda. 

Var med och markera den svenska krigskartan – genom att märka ut bidragen till krig och 

krigskultur tar vi ett första steg mot en omställning till fredlig och hållbar verk samhet. Se 

hela kartan och hjälp till att bygga den på warstartshere.com/krigskarta

1. NEAT – North European Aerospace Testing range  
SKYDDSOBjEKT & ÖVNiNgSOMråDEN  Vidsels flyg plats, Esrange 
Space Center och Robot försöks plats Vidsel. Norrland. 

2. Björknäsgymnasiet i Boden  
fOrSKNiNg OCH uTBilDNiNg  Erbjuder gymnasie utbildning 
tillsammans med polisen, räddnings verket och försvars-
makten. Boden.

3. North Kingdom 
KrigSprOpAgANDA  Byrå bakom hyllad rekryterings reklam för 
det nya insatsförsvaret. Skellefteå.

4. BAE Systems Hägglunds 
VApENfÖrETAg  Tillverkar stridsvagnar, bandvagnar och andra 
militära fordon. Örnsköldsvik.

5. åAC Microtec (ångstrom Aerospace Corporation) 
VApENfÖrETAg  Tillverkar minisatelliter för rymdkrig samt 
GPS-system för krigföring. Uppsala.

6. Nordic Battle group 
MiliTärA SAMArBETEN  EUs snabbinsatsstyrka beståer av ca 
1600 svenska soldater. Högkvarter för Nordic Battle Group 
är Ledningsregementet i Enköping.

7. Svennerstål & partners 
iNfrASTruKTur  Kommunikationskonsulter med både vapen -
företag och försvarsmakten i sin kundlista. Hjälpte försvaret 
med omställningen till ett insatsförsvar. Stockholm.

8. DDB reklambyrå   
KrigSprOpAgANDA  Producerar prisbelönt reklam för Försvars-
makten. Stockholm.

 

9. försvarsexportmyndigheten  
KrigSprOpAgANDA  Myndighet som ska främja svensk vapen-
export. Stockholm.

10. iSp – inspektionen för strategiska produkter 
iNfrASTruKTur  Beslutar om tillstånd för utförsel och till-
verkning av försvarsmateriel. Stockholm.

11. försvarsmaktens högkvarter 
iNfrASTruKTur  Här sitter bland andra ÖB, under rättelse- och 
säkerhetstjänsten, lednings staben, och informationsstaben. 
Stockholm

12. BAE Systems Bofors 
VApENfÖrETAg  Tillverkar kanoner, missiler, artillerisystem. 
BAE Systems är Europas största vapenföretag med över 
100 000 anställda. Karlskoga.

13. Saab Dynamics 
VApENfÖrETAg  Tillverkar pansarvärnsvapen, granatgevär, 
missiler, luftvärnssystem. Eskilstuna.

14. Saab underwater Systems: förarlösa ubåtar 
VApENfÖrETAg  Tillverkar övervakning och andra system för 
krigs föring under vattnet. Motala.

15. Nammo Vanäsverken 
VApENfÖrETAg  Tillverkar ammunition och projektiler och 
strids spetsar. Karlsborg.

16. gripen international 
VApENfÖrETAg  Organisation som ska marknadsföra och sälja 
stridsplanet Jas 39 Gripen. Linköping.

 

17. Saab  
VApENfÖrETAg  Huvudkvarter för Sveriges största vapen-
företag, här utvecklas bland annat Jas 39 Gripen, granat-
gevär, missiler, luftvärnssystem. Linköping

18. Volvo aero 
VApENfÖrETAg  Tillverkar motorer och andra komponenter till 
stridsflyg. Trollhättan. 

19. Saab Barracuda 
VApENfÖrETAg  Tillverkar utrustning för maskering och 
kamou flage. Gamleby.

20. Saab Electronic Defence Systems 
VApENfÖrETAg  Elektronisk krigsföring, övervaknings system, 
radarsystem. Göteborg.

21. göteborgs skärgårdsskjutfält  
SKYDDSOBjEKT & ÖVNiNgSOMråDEN  Omstritt övnings område. 
Mång dubblas i omfattning under 2011. Göteborgs skärgård.

22. Kockums   
VApENfÖrETAg  Tillverkar militära fartyg, ubåtar, örlogs marina 
ytfartyg, smygteknik. Karlskrona.

23. Aimpoint  
VApENfÖrETAg  Tillverkar rödpunktsikten för militära vapen-
system. Malmö.
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För några år sedan gav Magnus Jörgel vid 
Försvarshögskolan ett möjligt svar i en intervju:
 “Det finns väldigt tydliga områden just nu för 
stridsgruppen [Nordic Battlegroup] . . . På Afrikas 
horn skulle man kunna ta kontroll över Mogadishu 
och göra samma sak i Guinea för att säkra hamnen 
och flygplatsen för att den vägen föra in mer trupp. 
Det är det NBG är utbildad och utrustad för.”

Det blev inget övertagande av Mogadishu, men 
Sveriges försvarspolitik blir för varje år alltmer 
inriktad på att delta i internationella militära 
operationer med andra västerländska stater. På så 
sätt vinner vi politisk prestige och internationellt 
inflytande samtidigt som en svensk armé baserad 
på avancerad teknologi och offensiv krigföring 
berättigas och hålls i trim.
 I ett reportage i Fokus (02/2010) belyste Claes 
Lönegård hur och varför Sverige inledde och 
senare kraftigt förstärkte sitt militära engagemang 
i Afghanistan. Efter Sovjetunionens fall påbörjades 
en nedbantning av det svenska försvaret. Små, 
välutrustade och vältränade insatstrupper var den 
nya modellen, och snart kom fokus på utlands-
uppdrag att bli en del av denna nya militär politik. 
Lönegård citerar Johan Hederstedt som tillträdde 
som ÖB i juli 2000: “Min vision var att inter nationali-
sera försvaret. Men det var en ganska jobbig 
process”. Men snart nog började det lossna. När 
väster ländska styrkor attackerade Afghanistan 
2001 och Sverige inbjöds av Storbritannien att delta 
i en multinationell styrka i Kabul så tog man ivrigt 
tillfället i akt, som Hederstedt förklarar: “Vi ville 
komma in i Afghanistan så fort som möjligt. Och vi 
gjorde från vår sida allt för att kunna vara med”.

Det första svenska förbandet i Afghanistan var 
Särskilda skyddsgruppen (SSG), en hemlig special-
styrka bestående av elitsoldater. Samma förband 
skickades till Demokratiska republiken Kongo 
sommaren 2003, då under franskt befäl. Operation 
Artemis, som insatsen kallades, var ett experiment 
av stor betydelse för EU:s säkerhetspolitik då denna 
fredsunion verkställde sin första militära insats 
utanför Europas gränser, med en styrka om runt 

2000 man. När operationen avslutades efter tre 
månader betraktades den som en stor framgång.
 Framför allt ansåg man sig ha visat att EU har ka-
pa citet att göra sofistikerade militära inter ventioner 
utanför sitt eget territorium. En rad utvär de ringar 
slog fast att operationen bevisat att EU är en inter-
nationell militär makt att räkna med. Chefen för de 
svenska trupperna, överstelöjtnant Hans Alm, tog 
emot en medalj från Frankrikes försvarsminister, 
Michèle Alliot-Marie, som lovordade Sveriges med-
verkan: ”Innan trodde jag nog att svenskarna var 
tveksamma till försvarssamarbete. Svenska politiker 
har ju alltid berömt sig om neutraliteten. Men jag 
ska erkänna att jag blev positivt överraskad.” (DN 
25/09-2004).
 För EU och Sverige var Operation Artemis alltså 
en lyckad formel: en flexibel och ”projektbaserad” 
form för militärt samarbete som, utan att väcka 
alltför mycket uppmärksamhet hos allmänheten, 
tillåter övergången till en försvarspolitik som främst 
intresserar sig för våldsamma metoder, som efter-
strävar ”interoperabilitet” med Nato, och som i långa 
loppet innebär ökad vapenproduktion och ökad 
vapen export. Med inspiration från Artemis inrättades 
till exempel Nordic Battlegroup, en insatsstyrka 
under svensk ledning med soldater även från Est-
land, Finland, Irland och Norge.
 
För svenska politiker och militärer är möjligheten 
att få vara med, om än bara på ett hörn, på inter-
nationella militära operationer oemotståndlig. 
Det är så många flugor som slås i en smäll: 
politiskt inflytande, personlig prestige, en praktisk 
användning för svenska förband och, som en osynlig 
tråd genom det hela, ett berättigande av forskning 
om och produktion och inköp av avancerade vapen- 
och spaningssystem. Militarismens egen logik tar 
vid: alla bitarna passar så bra ihop.
 Ett exempel: den främsta drivkraften bakom 
Sveriges militära insats i Afghanistan var viljan 
att modernisera vårt försvar, men i dag fungerar 
Afghanistanmissionen i sig som ett argument 
för nya dyra försvarsinvesteringar. När svenska 
soldater dödades i strid i Afghanistan förra året 
höjdes röster som ville att Sverige skulle köpa in 

egna amerikanska Black Hawk-helikoptrar för flera 
miljarder kronor. Drygt ett år senare offentliggjordes 
köpet, och försvarsminister Sven Tolgfors påpekade 
i en debattartikel att den svenska helikopterinsatsen 
i Afghanistan nu kunde förlängas från 2013 och 
framåt. Ju fler svenska soldater som skadas eller 
dödas i strid, desto rimligare kommer investeringar 
som denna att te sig.
 Ett annat exempel: sommaren 2010 genomförde 
Försvarsmakten och USA en gemensam militär-
övning i Norrbotten. Överstelöjtnant Klas Pettersson 
vid Försvarsmakten motiverade övningen så här: 
“USA är en viktig partner för oss, och det kommer 
man inte ifrån. Sverige har ju inget stridsflyg i 
Afghani stan, men USA:s stridsflyg där kan ju komma 
att utnyttjas av svensk trupp också.” Varje insats 
som svenska trupper deltar i leder till ökande behov 
av samövningar med Nato, USA och EU-länder. 
Sam tidigt blir det politiskt omöjligt att förhindra 
svensk medverkan i internationella konflikter, krig 
och ockupationer när vår försvarsmakt och vapen-
industri, och en gedigen mängd diplomatiskt arbete, 
är helt inriktade och otåligt väntar på just dessa 
uppdrag.
 
Allt fler inser nu att det svenska försvaret är på god 
väg att bli en välanpassad del i ett större inter-
nationellt militärt system, och att Sverige blivit en 

krig förande nation. Deltagandet i internationella 
militära insatser är för Sverige och andra västländer 
mer än något annat ett tillfälle att spänna musklerna 
inför varandra, visa upp sina vapensystem och prova 
på att strida under USA:s eller Natos kommando. 
Många av dem som förespråkar och försvarar dessa 

Vilken sorts militärpolitik ska ett land utan väsentliga yttre militära hot men med 

en samhällsekonomiskt viktig vapenindustri föra? Ett land med liten befolkning, 

med falnande intresse för allmän värnplikt och neutralitetspolitik, och med en 

alltmer kunskapsbaserad ekonomi? 

 ”Värst är det sätt på vilket milita - 
 rismen beskär vår politiska fantasi  
 så att våld blir det normala sättet 
 att hantera all världens konflikter.” 

”Vi gjorde allt för att vara med”
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uSA   72 % av amerikanerna vill ha ett snabbare tillbaka-
dragande från Afghanistan än vad USA:s president Obama 
planerat. Demokraten James Mc Govern och republikanen 
Walter B. Jones, båda kongressledamöter, skriver i 
Washing ton Post i februari 2011:
 – För att säga det enkelt, vi anser att de mänskliga och 
finan siella kostnaderna för kriget är oacceptabla och ohåll-
bara. De gör oss bankrutt. Förenta Staterna borde lägga fram 
en plan för uttåg för att lösgöra oss från Afghani stan, inte en 
plan för att stanna där fyra år till och ”sedan får vi se”.

Tyskland  I Tyskland rasar en debatt om en massaker i den 
afghanska staden Kunduz, där 142 civila dödades 2009. 
Angreppet utfördes av amerikaner med beodrades av den 
tyska översten Klein i Mazar-i-Sharif, samma stad där den 
svenska truppen är stationerad. Tidigare försvarsministern 
Franz Josef Jung förnekade först att anfallet dödat fler än 

NOTiSEr fråN AfgHANiSTAN

höst 20 talibaner och fick därför avgå. Den nya försvars-
ministern zu Guttingen avskedade därefter Tysklands ÖB.
 Byt kurs i Afghanistan, uppmanar ledaren i Norrländska 
socialdemokraten den 17 februari. I ledaren knyts an till 
Thage G Petterssons tal på ett möte anordnat av den kristna 
tankesmedjan Seglora. Pettersson hävdar att beslutet på 
S-kongressen 2009 att stödja svensk trupp i Aghanistan var 
ett brott mot en socialdemokratisk tradition som Olof Palme 
förkroppsligade.

Sverige  Motståndet mot Sveriges militära närvaro i Afgha-
nistan växer. Enligt 2010 års SOM-undersökning från 
Göte borgs Universitet ökar andelen som vill att Sverige 
av bryter sitt deltagande till 49 procent, mot 42 procent 2009 
och 32 procent 2007. Andelen som vill att Sverige stannar 
kvar minskar 2010 till 30 procent, mot 32 procent 2009 och 
35 procent 2007.

insatser är övertygade om att de skapar fred och 
stabilitet (trots att erfarenheten visar på motsatsen), 
men det är inte när allt kommer omkring situationen 
i det land som föräras en internationell intervention 
som avgör om Sverige ska delta eller inte. För 
att Sverige ska sända sina mödosamt uppbyggda 
special förband och sitt krigsmateriel till någon 
oros härd måste det finnas en tydlig politisk vinst i 
rela tion till USA eller EU. FN:s roll i dessa samman-
hang är däremot alltmer passiv. De flesta genuina 
FN-insatser opererar under knappa resurser och 
bemannas av soldater hämtade nästan uteslutande 
från fattiga länder i Asien, Afrika och Sydamerika. 
Men när Afghanistan eller Libyen ska attackeras är 
det inga problem att få västvärldens stater att ställa 
upp: alla vill bli en i gänget. Det avgörande är vem 
som leder insatsen.

 Det militaristiska maskineriet har på allvar satts 
i rullning i Sverige. Om vi ska ha minsta möjlighet 
att bromsa det måste vi återgå till grundläggande 
principer och inse att krig inte bara innebär svårt 
lidande på de platser där strider rasar, utan också 
gnager på samhällskroppen i de länder som skickat 
sina specialförband och avancerade vapen till fjärran 
land. Industrin blir alltmer sammankopplad med 
vapenproduktion så att försäljning och användning 
av vapen blir en ekonomisk livsnödvändighet. Värst 
är det sätt på vilket militarismen beskär vår politiska 
fantasi så att våld blir det normala sättet att hantera 
all världens konflikter. Gång på gång försätts vi i 
samma utpressningsliknande situation: om vi inte 
omedelbart ställer upp med soldater och jaktflygplan 
så kommer vi att göra oss medskyldiga till någon 
ohygglig humanitär katastrof. 

 Det som är utmärkande för den internationella 
mili tarismen idag är att den är oresonligt optimistisk 
om vad som kan uppnås med vapenmakt, samtidigt 
som den ser alla situationer som potentiellt kata stro-
fala. Eftertanke, analys och långsiktighet betrak tas 
som suspekt sofisteri, medan militära äventyr som 
skapar instabilitet, bidrar till ökad vapen spridning 
och spelar ut olika grupper mot varandra ses som 
principfasta bidrag till världs freden

 
© Felix Holmgren

Läs mer om svensk utrikespolitik på: 
zitzer.se/riksdag-och-regering 
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Ett år har snart gått sedan sajten 

Wikileaks skakade om världen ge-

nom att släppa över 70 000 hemliga 

ameri kanska rapporter från kriget 

i Afghanistan. Men uppen barligen 

ska kades inte våra svenska medier 

om tillräckligt för att sätta sig ner och 

göra en egen, ordentlig granskning av 

materialet. Då skulle de nämligen ha 

hittat det vi har hittat.

En av de saker som rappor terades över hela världen 
när materialet släpptes var att USA har hemliga 
döds patruller i Afghanistan. De jobbar med en lista 
över talibaner där de bockar av namnen på dem 
som de har fångat eller dödat. Det är en ”capture/
kill”-lista. Någon rättegång är inte nöd vändig för de 
över 2 000 personerna som finns på listan.

Dödsstyrkan, som kallades Task Force 373, blev 
enormt kontroversiell när nyheten om dess existens 
läckte ut. Delvis för att den vid många tillfällen har 
dödat barn och andra civila av misstag. Men delvis 
också för att hela dess verksamhet sågs som 
kontraproduktiv av många bedömare.
 Genom att dyka ner på människors gårdar med 
helikopter mitt i natten, skjuta vilt omkring sig och 
döda eller kid nappa sina offer, skapar styrkan en 
känsla av att man inte kan vara säker någonstans 
så länge ockupanterna är kvar i landet.
 Det rimmar illa med försöken att vinna Afgha ner-
nas ”hearts and minds”.

Det brukar sägas, även om Försvarsmakten får 
allt svårare att hålla fast vid den verklighets-
beskrivningen, att det smutsiga och våldsamma 
kriget utspelar sig i södra Afghani stan, medan de 
svenska soldaterna håller på med freds bevarande 
uppgifter i norr.
 Den myten tar Wikileaksdokumenten kål på. Visst 
är striderna intensivare i de södra delarna av landet, 
men de senaste åren har läget blivit allt våld-
sammare även i det svenska ansvarsområdet i norr.

Vad är det då Zitzer har hittat i Wikileaksmaterialet? 
Strängt taget ingenting. Vi är en ideellt arbetande 
redaktion som inte har haft möjlighet att plöja över 
70 000 rapporter. Men vi kan läsa tyska tidningar.

Det välrenommerade tyska nyhetsmagasinet Der 
Spiegel var ett av tre medier i världen som fick ta 
del av materialet i förväg och hade god tid på sig att 
granska det.
 Der Spiegel har fokuserat på det tyskkontrollerade 
området i norra Afghanistan vilket är intressant för 

oss eftersom det är där, till exempel på Camp Mar mal, 
som även de svenska soldaterna befinner sig.
 Tidningens granskning visar bland annat att Task 
Force 373 har slagit sig ner på Camp Marmal och 
utgått därifrån vid flera av sina så kallade ”capture/
kill”-operationer.
 Styrkan har barrikaderat sig i ett hörn av flyg-
platsen och syns sällan till. Men om nätterna kan 
tyskarna – och följaktligen även svenskarna, får man 
anta – höra hur deras helikoptrar lyfter när de ska 
ut på nya uppdrag. I en del fall har offret som skulle 
bockas av från listan bott så nära flygplatsen att man 
också har kunnat höra detonationer.
 En av operationerna bestod av massiva bomb-
ningar under fem dagar.  Förutom de personer som 
stod på listan strök ytterligare omkring 130 personer 
med.

Spiegel har kunnat visa att mellan tretton och flera 
hundra namn på listan har lagts till på tyskt initiativ. 
”Men tyskarna är inte de enda som nominerar 
kandidater för listan i Regionalkommando Nord. I 
juni innehöll JPEL-listan 31 andra mål som lagts till 
av andra allierade”, skriver tidningen.
 JPEL står för Joint Prioritized Effects List, och de 
”effekter” som nämns på listan är alltså personer 
som ska tillfånga tas eller, vilket allt som oftast sker, 
dödas.

Ett vanligt sätt att producera enkla nyheter är att 
göra vad som på journalistjargong kallas för en 
”hur här?”. Det fungerar helt enkelt så att en stock-
holmare till exempel läser en intressant nyhet om 
missförhållanden inom vården i Göteborg och frågar 
sig: ”hur står det till med den saken i Stockholm? 
Har vi samma problem här?” Vips, så har stock-
holmaren ett uppslag till en egen granskning.
 Der Spiegel upptäckte alltså dödspatrullen i 
materialet och frågade sig: är vi tyskar inblandade 
i detta? Svaret blev att det var de, och dessutom att 
andra allierade var det också.
 
Svensk media fick inte tillgång till materialet i förväg, 
men Der Spiegel finns däremot på Pressbyrån. 
Nu har det snart gått ett år, men om någon svensk 
journalist skulle göra en ”hur här?” skulle hon 
fortfarande bli först med nyheten.

Det verkar troligt att Försvarsmakten har känt till 
TF 373 eftersom de håller till på samma bas. Men 
frågan kvarstår: har vi medverkat i verksamheten 
eller bara sett genom fingrarna med den?
 ”Avslöjandena reser viktiga juridiska och politiska 
frågor. Till exempel, varför flyger amerikanska elit-
soldater helt enkelt in i den tyska sektorn för att jaga 
och döda människor på ett sätt som inte är förenligt 
med tyskarnas självpåtagna direktiv om åter håll-
samhet?” skriver Spiegel.

Hur här?

Den tyska socialdemokraten Hans-Peter Bartels 
säger att operationerna har lett till ökad fientlighet 
bland afghanerna och att riktade avrättningar är ”i 
grunden problematiska, resultatlösa och kontra-
produktiva”. 
 Så tycker alltså en inflytelserik tysk social demo-
krat. Vad säger Håkan Juholt? Hur här?

DÖDSpATrull 
i SVENSKT 
ANSVArSOMråDE

GRANSKNINGEN MEDIA GLÖMDE:

NATO
Bildades som en försvarsallians. Medlems staterna 
har dock aldrig behövt försvara varandra mot ett 
angrepp från någon främmande stat sedan orga-
nisa tionen grundades efter andra världskriget. Idag 
är Nato istället en offensiv allians, redo att in gripa 
militärt i hela världen. Sveriges samarbete med 
organisationen blir mer och mer intimt. 
 Sedan sommaren 2007 bär de svenska soldaterna 
i Afghani stan Natoemblem på sina uniformer.

VAD HäNDE SEDAN?

Den här artikeln publicerades första gången på 
zitzer.se i november 2010. Sedan dess har vad vi 
vet fortfarande ingen redaktion gått på djupet med 
om det finns något samband mellan den svenska 
styrkan och Task Force 373.
 Efter att artikeln refererades i tidningen Arbetaren 
ställde Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt en skriftlig 
fråga om saken till försvarsminister Sten Tolgfors. 
I februari i år hölls en debatt i riksdagen, och 
försvarsministern hävdade att det inte fanns något 
samarbete över huvud taget. Jonas Sjöstedt frågade 
om Sten Tolgfors kunde garantera att informationen 
som svenskarna samlar in inte hamnar i 
specialstyrkans händer, men fick inget svar.

I Wikileaks Afghanistan-läcka avslöjades också hur 
ocku pationsstyrkorna mer och mer använder sig av 
obemannade flygplan för både spaning och attacker, 
inte bara i Afghanistan utan även i Pakistan. Dessa 
attacker dödar väldigt många civila.
 Den utvecklingen har fortsatt, men nyligen drog 
en paki stansk ickevåldskampanj mot bombningarna 
igång. Kam panjen inleddes med att 10 000 deltagare 
blockerade Natos leveranser till styrkorna i 
Afghanistan i en två dagar lång protest.

Naturligtvis lider dödslistorna av samma problem 
som redan är känt från Guantánamo: folk hamnar 
där på felaktiga grunder.

Der Spiegel har hittat ett exempel bland Wikileaks-
doku menten. Det är från en amerikansk bas i Logar-
provinsen där ett av listans ”high value targets” dök 
upp vid porten en dag. Mannen försäkrade att han 
inte var taliban eller terrorist och bad att bli struken 
från listan. Han visste till och med vem som angett 
honom: en man som han låg i en bitter konflikt med 
gällande en bit jord.

I Tyskland och stora delar av övriga krigströtta Euro-
pa har regeringar krävts på svar till de tuffa frågor 
som Wikileaks-dokumenten ställer.

Hur här?

 
Caspar Behrendt   Research: Petter Joelson  

Läs mer om Nato på: zitzer.se/nato

 ”En av operationerna bestod av  
 massiva bomb ningar under fem  
 dagar.  förutom de per so ner som  
 stod på listan strök ytterligare  
 omkring 130 personer med.” 
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Carl Bildt är en Sveriges första 
utrikesminister som har misstänkts för att 
ha begått brott i andra länder. Vad tycker 
du Carl Bildt skulle syssla med istället för 
att vara Sverige utrikesminister?

Daniel Hedkvist, 35 år, busschaufför
– Jag tycker hemtjänsten vore bra. Han 
lever i en bubbla, men här skulle han 
komma nära vanliga människor och lära 
sig vad empati är.

 

Ulrike Weber, 45 år, konstnär
– Han kunde städa hemma hos mig. Han 
gillar ju att röja. Att städa hos mig är 
verkligen ett heltidsjobb! Jag har hört att 
han är trevlig, så han skulle kunna vara 
här som sällskap också.

Kerstin Kraft, 63 år, copywriter och AD
– Jag tycker att han ska börja jobba med 
de hemlösas tidning Faktum. Där skulle 
han träffa människor som haft det svårt i 
livet och bli lite ödmjuk.

David Freed. 35 år, ingenjör
– Ja, han ska ju inte fortsätta med det 
han gör, för där är han värdelös. Ta bort 
honom från politiken. Jag tycker han 
kan börja arbeta ideellt i föreningslivet, 
kanske i idrottsrörelsen?

Läs mer: zitzer.se/carl-bildt

 FOLK På STAN OM: 

CArl 
BilDTS
frAMTiD
Enkät av Susanne Andersson

“I know this son of a bitch! He is the foreign minister at the moment? He is one of the most pro-american politicians in 
your country!”

/ Tariq Ali, pakistansk-brittisk socialist,

“Utan ett regelverk för att skicka tillbaka tillståndslösa skulle invandringsproblemet skena okontrollerat i ett land med 
nio miljoner invånare”

/ Carl Bildt om irakiska asylsökande i Sverige, enligt hemligstämplade dokument släppta på Wikileaks. Bildt ville inte 
kommentera uttalandet.

“Vårt bestämda intryck är att situationen i området förbättrats sedan vi kom dit. Vi har inte sett några fördrivningar, utan 
tvärt om konstaterat att människor flyttar dit.”

/ Carl Bildt, mars 2001, om Lundin Oils affärer i Sudan

“Jag kan inte förstå att han kan få företräda Sverige. Det är ju helt prilligt. Andra får gå för en Toblerone, men här är det en 
minister som har försvarat och varit inblandad i ett företag som är ett av de värsta man kan tänka sig. Efter att ha lyssnat 
på människor som blivit torterade och våldtagna framstår hans försvar av företaget som helt sinnessjukt.”

/ Kerstin Lundell, författare till boken Affärer i blod och olja, om Carl Bildts roll i Lundin Oil, i Sudan
(Mellan 1997 och 2003 dödades tiotusentals människor och flera hundratusen tvingades fly sina hem i södra Sudan. I 
en rapport som ett 50-tal frivilligorganisationer i European Coalition on Oil in Sudan (Ecos) står bakom anklagas Lundin 
Petroleum för delaktighet i krigsbrott och brott mot mänskligheten.)

“Jag vill inte ta ställning vare sig för den ena eller andra sidan.”

/ Carl Bildt kommenterar Turkiets folkmord av armenier 1915

“Jag är naturligtvis gynnad av att Bildt är så jävla dålig, va, och det är klart att jag undrar vart han ska ta vägen, killen. Jag 
undrar vad han ska göra. Lite synd. Det är synd om honom, faktiskt, tycker jag. 

/ F.d. statsminister Göran Persson i dokumentären Ordförande Persson

Artiklar: I de sju artiklar som publicerats under perioden nämns ordet kvinna en gång liksom ordet jämställdhet.

Blogg: I de uppskattningsvis 508 blogginläggen förekommer ordet kvinna vid sju tillfällen.

Pressmeddelanden: I de 240 pressmeddelanden som publicerats under perioden nämns ordet kvinna liksom ordet 
jämställdhet två gånger.

Tal: I tre av de 22 tal som återfinns på hemsidan förekommer ordet women.

/ Kvinna till Kvinnas granskning av Carl Bildts artiklar, blogg, pressmeddelanden och tal 21 april 2008 – 10 september 2009. 
Bildt ville inte kommentera undersökningen. 

“George W Bush kommer att vara öppen i dialogen och mer ödmjuk i sin ledarstil”

“Cheney är en man med erfarenhet och kompetens – ett bra tillskott till Bushs team, som redan utmärks av betydande 
kompetens på det utrikes-och säkerhetspolitiska området.”

Om Sudan: “Oljan kommer att vara nyckeln till freden”

/ Carl Bildt visar sin förståelse för världshändelserna

“Det vi gjorde i kommittén var avgörande för uppbygget av en koalition mot Saddam Hussein. En person av Carls format, 
med hans bakgrund, och dessutom från Sverige, var naturligtvis väldigt betydelsefull. Genom hans kontaktnät och det 
faktum att han skrivit på fick vi med oss flera av de andra i rådet.”

/ Randy Scheunemann från Committee for the Liberation of Iraq, en lobbygrupp som bildades 2002 för att få till stånd ett 
anfall mot Irak

— Citat om och av Sveriges utrikesminister —

CArl BilDT SägEr MEr äN TuSEN OrD
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1. BEHÖVS DET EN ENAD/fÖrflYTTNiNg
2. Där uTSpElAr Sig STjärNOrNAS Krig
3. KAN SpäNNAS fÖr ATT ViSA STYrKA
4. plATS fÖr STOrT BuDSKAp
5. ANgräNSANDE SåDAN Vi BOrDE SAMArBETA MED
6. ATT lYCKAS uTfÖrA NågONTiNg
7. KAN AKTiON VArA
8. SMällEr HÖgT OCH OrSAKAr SKADA
9. TA Sig ÖVEr ETT HiNDEr. ATT…
10. KAN färDAS låNgT, läNgE?

frEDSKrYSS

- Lokalt upplever vi inget jättestort intresse för själva övningsfältet 
eftersom ingen bor där. Men det finns en diskussion om vilka som ska 
få skjuta på fältet. Det finns kritik om Natotrupper o utländska förband 
ska få öva. Fördelen, det säger ju till och med landshövdingen, är att vi 
har ett så stort luftrum där ingen bor, jämfört med till exempel Belgien. 
Så det skulle helt enkelt ses som en affärsidé. Likväl som man testar 
bilar ska man kunna testa flyg eller tåg. Debatten blev ju jättestor när 
Natoövningen kom. Men opinionen tror jag är neutral, jag tror inte 
mannen på gatan bryr sig så mycket.

Vilket är läsarintresset för fredsrörelsen?
– Vi bevakar, klart att om de häller ut blod och lägger döda människor 
på Storgatan så skildrar vi. Till slut kan man känna att det går inflation 
i aktionerna, man kan undra hur stort är allmänintresset… Vi försöker 
hänga på men kan inte springa hela tiden överallt de drar fram, när de 
springer i skogarna i Vidsel... Jag tycker personligen vi klarat balans-
gången hyggligt och försökt spegla alla sidor.

Har ni fått kritik kring er bevakning?
– Inte särskilt, nån insändare. Jag tycker fredsrörelsen fått komma 
ganska mycket till tals hos oss, vi var de enda som bevakade rätte-
gången nu i veckan (rättegång mot aktivister som var med under War 
Starts Heres läger 2010 – red). Och de är ju jävligt angelägna om att vi 
bevakar. Då måste vi tänka efter vems ärenden vi går.

Hur lägger ni upp bevakningen inför lägret i sommar?
– Ja, vi har inte diskuterat någonting. Nån flygövning ska det ju bli.

Har du något att klaga på i hur fredsrörelsen uppträtt?
- Nä, absolut inte, de får gärna fortsätta som alla andra. Det är ju deras 
uppgift att bombardera oss också, så får vi sovra.

i vilken mån skildrar o granskar ni flyg- och vapenövningarna på rfN/Vidsel?
– Ja vi försöker i vart fall få till en diskussion och prata med båda 
intresse  sidor, så inte enbart militären utan också Svenska freds eller 
nånting. Det är samma med Libyen, vi försöker göra en lokal vinkel 
genom att prata med lokala partier, soldater och fredsrörelse. Nu ska 
F21 skicka ned folk inom Nordic Battle Group.

i vilken mån berättar ni om bombövningar?
– Inte så mycket, det kan komma en notis om att Österrike ska öva, 
men den tiden är förbi när det var nytt. Nu är det en del av vardagen, 
unge fär som alla biltester. Nu landar det ryska och finska plan på F21, 
för tjugo år sedan hade det varit en jättegrej.

    
Anders Svensson   

“Deras uppgift är att 
bombardera oss, så får vi sovra”
Norrbottens-Kuriren tycker att de gett Ofog gott om 

uppmärksamhet de senaste åren och försöker “få till 

en diskussion” om robotfältet Vidsel. War starts here 

ringde upp nyhetschefen Per Öbom.

Stöd 
Ofog! 

Vi åker buss och går några kilometer 
in till varje stad som vi besöker på 
vägen till Luleå.

www.folkforfred.se

Läs nyheter och analyser om 
fredsarbete och utrikespolitik 
på www.zitzer.se

Hjälp oss kampanja för fred och klara 
av att betala böter för freds aktioner. 
Smsa “ofog” till 72 550 för att ge 20 kr 
(+smsavgift) eller sätt in ett bidrag på 
pg 4444 14-7

WAr STArTS HErE’S 
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För fortsatt läsning rekommenderas häftet Det svenska 

rättssystemet och dina rättigheter, som kan beställas 

från radikal Distribution:

www.radikaldistro.com Klipp ut och spara till aktionen

ANHållNiNg, HäKTNiNg M.M.

Är du intagen till förhör får polisen hålla kvar dig i 

högst 6 timmar. Är du misstänkt för ett brott kan du 

hållas ytterligare 6 timmar. Är du under 15 år gäller 

högst 3 resp. 6 timmar. Därefter måste du släppas eller 

an hållas. Som anhållen eller misstänkt för ett brott som 

ger minst 6 månader i fängelse har du alltid rätt till en 

offentlig försvarare. Begär det direkt. 

 Anhållen kan du var som längst 4 dygn. Därefter 

måste du släppas eller häktas. Häktad kan en vara i 

prin cip hur lång tid som helst, med ny häktnings för-

handling varannan vecka. Blir du anhållen eller häktad, 

begär att få läsa lagen om behandling av häktade och anhållna. 

fÖrHÖr

Vid förhör får förhörsledaren inte använda sig av 

lögner, löften, hot eller tvång. Den förhörde har rätt till 

sedvanliga måltider och nödvändig vila. Du har rätt att 

ta med dig ett förhörsvittne (t.ex. en kamrat eller en 

släkting) om detta kan ske utan att utredningen skadas.

 Du behöver inte uppge annat än namn, person-

nummer och adress under förhör. För att inte göra det 

lättare för polisen att sätta dit dig eller dina kamrater 

är det alltid bäst att svara “ingen kommentar” på alla 

frågor. Om du struntar i att komma på ett förhör som du 

blivit kallad till kan polisen komma och hämta dig. Det 

är dock inget brott att utebli från ett förhör.

HAffAKOrT
- Dina rättigheter i fickformat

Soldater – vilka är det ni skyddar?
Att Sverige blir allt mer militariserat 

är en själv klarhet för många. Men 

Försvarsmakten tycker tvärt om. Roger 

Magnergård är presschef på För svars-

makten och menar att Sverige snarare 

går mot en avmilitarisering i och med 

att värnplikten har avskaffats.

– Jag ser inte militariseringen. Däremot kan man 
tala om en ökad vilja att delta i militära insatser och 
om ett förändrat säkerhetsbegrepp, där till exempel 
terrorism och ekonomiska hot fått större betydelse.

Det nya försvaret innebär att soldat blir ett yrke 
som vilket som helst och kommer att kunna sökas 
på Arbetsförmedlingen. Uppdraget ser också 
annorlunda ut. Nu är man inriktad på mindre 
nationella och internationella insatser som med stor 
sannolikhet kommer att ske, istället för att vänta på 
det stora kriget som antagligen inte kommer. 
 Försvarsminister Sten Tolgfors har kallat det hela 
en satsning mot ungdomsarbetslösheten och man 
arbetar aktivt för att även få in fler unga kvinnor i 
försvaret. Det kan tolkas som ytterligare ett sätt att 
försöka legitimera en verksamhet som folklig och 
vanlig, som annars är dominerad av ett stereotypt 
aggressivt manligt tilltal.

Den svenska neutraliteten är begravd utan större 
diskussion och Sverige är ett av få europeiska 
länder som inte gjort stora besparingar på försvaret, 
i motsats till vad många tror. I spåren av kriget 
i Afghanistan talar forskare också om att en 
nygammal kvinnoroll blir allt vanligare – soldatänkor 
och soldatmödrar.

Maria Stern är docent i freds- och utvecklings-
forskning på Göteborgs universitet. Hon tycker att 
det är “vansinnigt problematiskt” att det inte förs en 
mer offentlig debatt I frågor om Sveriges deltagande 
I Nato-operationer, vapenexport, militärövningar på 
svensk mark och så vidare.

I freds- och konfliktforskning brukar man dela upp 
säkerhet i olika sektorer och nivåer. Beroende på 
om man utgår ifrån till exempel samhällelig eller 
ekonomisk säkerhet, eller säkerhet för individer 
eller stater, så förutsätter man en viss sorts logik i 
vad som ska skyddas och på vilket sätt. Maria Stern 
menar att de grundläggande frågorna ofta glöms 
bort – för vem eller vad är säkerheten, och från 
vad? För att uppnå vad och med vilka värderingar? 
Hur man bäst uppnår säkerhet beror helt på hur 
man svarar på de här frågorna. Hon säger att det 
ofta är ganska underförstått i till exempel politikers 
tal vilken logik de tar för givet, för vem och vad 
säkerheten är menad. 

– Men de olika logikerna kan krocka och då blir 
det väldigt problematiskt. Till exempel om man 
utgår från en mänsklig säkerhet. Är det då staten 
eller internationella samfund som ska agera för att 
skydda människor som bor inom en viss stat och 
på vilket sätt? Om det internationella samfundet 
ska agera kan det tolkas som att det går emot 
suveränitetsprincipen. 

I Judith Butlers bok Krigets ramar, När är livet sörj-
bart? diskuteras kring vilka medel som gör att vi 
under krig uppfattar vissa liv och individer som mer 

levande än andra. Butler 
uppmanar oss att se vad 
som trängs undan i, och 
vad som bestämmer, 
krigens medie logik. Hon 
vill att vi hävdar icke-våld 
som ett aktivt tilltal mot 
varje form av våld som 
möter oss. Maria Stern 
håller med Butler, hon 

tycker att det är väldigt viktigt att tänka på hur vi 
sörjer vissa personer men inte andra. 

– Vi är helt delaktiga i varandras lidande och våldet 
som försiggår.

Judith Butler menar att vi är beroende av varandra 
som människor. Därför tar vi till krig och militär 
för att försöka få bort vår osäkerhet, genom att 
skapa osäkerhet för andra. På så sätt blir säkerhet 
bara en omöjlig vision. Om vi ska kunna få igång 
en antikrigsrörelse krävs att vi väcker till liv de 
moraliska reaktioner som reagerar på våld och död.

 
Elinor Ahlqvist

Judith Butler



AllMäNNA TipS

Det är bra att ha pengar, ID och klocka på sig om en blir 

gripen. Men lämna adressböcker och liknande hemma. 

Kom ihåg att ha pin-kod på mobiltelefonen och att 

stänga av den om polisen tar dig.

 Tänk på att du inte behöver svara på frågor som 

polisen ställer i förhör. Advokaten vill inte alltid ditt och 

dina kamraters bästa. Låt polisen bevisa din skuld, neka 

alltid till alla anklagelser och alla bevis. Ingen vinner på 

att erkänna något. Ofta vill polisen att du ska erkänna 

något som inte är brottsligt, för att senare kunna knyta 

dig till t.ex en filmsnutt där någon som liknar dig utför 

en brottslig handling. 

pOliSlAgEN

I polislagen (PL) finns bestämmelser om polisens 

befogenheter. Det viktigaste innehållet är:

 Om du är under 18 år kan polisen omhänderta dig 

och överlämna dig till dina föräldrar om du påträffas i en 

situation där risk för hälsa och utveckling föreligger.

 Om någon stör eller utgör en fara för den allmänna 

ordningen får polisen avvisa eller avlägsna personer 

från området. Skulle det inte räcka att avlägsna per-

sonen får polisen tillfälligt omhänderta denna. Personen 

är då inte misstänkt för något brott. Vid ett sådant 

om händertagande krävs en prövning i varje enskilt fall. 

Polisen får alltså inte omhänderta en hel folkmassa om 

en person stör ordningen. Vid om händer tagande av 

den här sorten (enligt PL13) får den omhändertagne 

inte hållas kvar hos polisen längre än 6 timmar, 

även om den väljer att inte uppge sitt namn. Tiden 

räk nas från själva omhändertagandet och inte från 

det att personen kommer till polisstationen. Blir du 

om händer tagen av polisen har du rätt att få veta an-

ledningen till om händertagandet.

 Polisen får även omhänderta en okänd person om 

det kan antas att denna är efterlyst eller efterspanad, 

om personen vägrar att uppge sin identitet. I en sådan 

situa tion får personen hållas kvar i 6 timmar eller om 

det är av synnerlig vikt att den identifieras, 12 timmar.

 En polis som griper, omhändertar eller avlägsnar en 

person får kroppsvisitera denna an säkerhetsskäl och 

för att personens identitet ska kunna fastställas. Polisen 

får även kroppsvisitera personer för att söka efter 

vapen. Med kroppsvisitation menas en under sökning 

av kläder och annat som någon bär på sig samt av 

väskor, paket och andra föremål som någon har med 

sig. Kroppsvisitation av en kvinna får inte ut föras eller 

bevittnas utav någon annan än en annan kvinna, läkare 

eller sjuksköterska. En kroppsvisitation som enbart 

innebär att föremål som en kvinna har med sig under-

söks får utföras av en man. Bli dock inte förvånad om 

polisen bryter mot dessa och andra föreskrifter.


