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Så beskrev under en intervju
Richard Burt, tidigare biträdande utrikesminister i Ronald Reagans administration, Sveriges
utrikespolitiska kurs efter Palme.
A en kursändring sa e in efter Palmes bortgång är en mening som delas av många. A
denna kursändring varit bra,
och inneburit en önskvärd
“normalisering” delas däremot
av långt ifrån alla. Bland de
som i val röstat på regeringspartierna S och Mp ﬁnns säkert
många som känner en stor
olust inför de militaristiska tongångarna som nu basuneras ut
av olika regeringsföreträdare. I
allt utom till namnet har Sverige blivit en del av militäralliansen NATO.

Email:
kontakt@efolket.se

Sverige har också anslutit sig
till NATOs propagandacentral
Stratcom och till den bri iskledda insatsstyrkan JEF (Joint
Expeditionary Force), som tillkommit på initiativ av NATO.
JEF ska med mycket kort varsel
kunna sä as in på platser överallt i världen. Redan nu har
Sverige, i Afghanistan och Libyen, deltagit i krig tillsammans med USA och NATO.
Sverige har “normaliserats” efter a under 200 år inte deltagit
i krig.

Hemsida:
efolket.eu

Motståndet mot militarismen
växer

Bli medlem – stö a oss

Den stundande NATO-övningen Aurora 17 har nu le
till a “normaliseringens” kritiker organiserat sig i en proteströrelse, som mycket väl kan
bli startsko et för en bred anti-militaristisk folkrörelse.
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Aurora inleds den 11 september, på årsdagen av den våldsamma USA-stödda militärkuppen i Chile, och kommer

a pågå under tre veckor.
Främst drabbas Västkusten och
Mälardalen. Och Gotland, förstås. Hela den svenska krigsmakten ska delta, med sammantaget 19 000 soldater. Antalet soldater från USA, Frankrike, Estland, Litauen, Danmark,
Norge och Finland ska uppgå
till 1 500. USA och Finland
kommer a vara starkast representerade.
Övningen är beräknad a kosta
583 miljoner kronor. Den största på tjugo år och den “första i
si slag”, som den svenska
krigsmakten entusiastiskt u rycker det på sin hemsida.
Hans Blix, den forne liberala
utrikesministern och FN-diplomaten, är mindre entusiastisk.
Han menar a “smockan hänger i luften”.
– Jag tycker a all upptrappning är betänklig. Man borde
ägna sig åt nedtrappning istället, säger han i en intervju i
ETC (21/7)❶ – och tillägger a
införlivandet av Krim i Ryssland “övertolkats våldsamt” i
Sverige.
– Det används för a skapa oro
och rädsla som sedan utny jas
av politiker. Det pratas om a
Putin har ambitioner om a
återupprä a e storryssland,
men det ﬁnns inga belägg för
det.
Varje kritiker av NATO-anpassningen och de militaristiska tongångarna löper risk a
i medierna och från det politiska etablissemanget a stämplas
som “Putins medlöpare”. Inte
heller Blix, den gamle liberalen
och diplomaten har undgå anklagelsen!
Den högljudda kören av NATO-anhängare och militaristiska propagandister har skapat
e obehagligt och farligt klimat
i vårt land. Allt oftare antyds
kritiker av den militaristiska
NATO-tillvändheten vara
“åsiktsagenter för främmande

❶ h ps://www.etc.se/inrikes/usas-stridsvagnar-rullar-i-sverige

makt”. De a drabbade Aftonbladets kultursida, och naturligtvis även de antimilitaristiska vänstertidningarna och olika
fredsorganisationer. Kampanjen påminner om den som de
NATO-vurmande högerkrafterna i Sverige, inklusive en talför
grupp bland marinens oﬃcerare, bedrev mot Olof Palme
under åren före hans bortgång.
Skillnaden är a nu står ledande företrädare för Olof Palmes
parti på NATO-vurmarnas och
hetsarnas sida.
Naturligtvis är vår nä idning
eFOLKET, med bakgrund av
den kritik vi riktat mot de militaristiska propagandisterna och
krypandet för NATO och USA,
hos underrä elsetjänsterna
klassad som en möjlig “agent
för främmande makt”.
Vi vill härmed ta tillfället i akt
och utan omsvep erkänna a så
faktiskt är fallet! Vi vill se oss
som “agenter” för den anti-militaristiska folkliga rörelsen
och världens fredsorganisationer. Vi är internationalister på
den demokratiska socialismens
grund. Vi har aldrig halat den
röda fanan, och i grunden vill
vi föra alla de idag ofta maktlösas talan. Vi representerar alltså
en potentiell makt, och den
makten är förvisso helt “främmande” för herrar krigspropagandister och maktstinna politiker.
En sak ska alla veta: eFOLKET
kommer aldrig a huka sig!
Och vi uppmanar alla som har
möjlighet a ta sig till Göteborg
den 16 september a göra det!
Där och då anordnar e bre
spektrum av arbetarorganisationer och fredsgrupper en stor
manifestation mot NATO-övningen Aurora.
Låt det bli startsko et för stärkandet av fredskampen och tillbakarullandet av den NATO-vurmande militarismen.
Red.
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Stöd ll kärnvapenförbud
brännmärks
Trumps krigsminister kräver
Sveriges underkastelse
I e hemligstämplat brev ll sin
svenska kollega Peter Hultqvist har
Trump-administra onens krigsminister James “Mad Dog” Ma s gå
ll angrepp mot Sveriges stöd ll en
FN-text som kräver förbud mot användning och innehav av kärnvapen.
Konven onen om förbud antogs av
Förenta Na onerna den 7 juli i år.
Den ﬁck stöd från 122 stater, en klar
majoritet av FN:s medlemmar. Antagandet av konven onen mö es med
hyllningar och jubel av fredsorganisaoner världen över.
Men samtliga kärnvapenmakter hade
bojko at konven onens llblivelseprocess. Detsamma gällde NATOs
medlemsstater, förutom Nederländerna; som den 7 juli var den enda
staten som röstade emot antagandet
av konven onen. Singapore var ensamt om a lägga ned sin röst.

Vad säger socialdemokraternas och miljöpartiets
gräsrö er?
Lena Asplund, moderat ledamot i riksdagens försvarsutsko , glädjer sig åt a försvarsminister Peter Hultqvist å den
svenska regeringens vägnar undertecknat (29/6) e dokument
som innebär a Sverige nu är
anslutet till något som kallas
Joint Expeditionary Force (JEF).
– Från Moderaterna tycker vi
a det är oerhört positivt a
Sverige skall delta i det bri iskledda snabbinsatsförsvaret, säger Lena Asplund i en intervju
i Svenska Dagbladet (11/7)❶.
Det var på e toppmöte inom
NATO 2014 som JEF bildades.
Styrkan har kallats “elitstyrka”,
och det är meningen a den ska
kunna sä as in överallt i världen. Den ska operera “helt enligt NATOs doktriner och standarder, vilket gör a den ska
var helt anpassad för a kunna
operera på NATOS uppdrag”.
Sverige anslöt sig, tillsammans
med Finland, formellt den 30
juni. Tidigare medlemmar är
NATO-staterna Storbritannien,
Danmark, Estland, Le land, Litauen, Nederländerna och Norge.
Eftersom den socialdemokratiska partiledningens oﬃciella
ståndpunkt är a Sverige inte
formellt skall ansluta sig till

NATO, har Peter Hultqvist i
kommentarer angående JEF-medlemskapet framhållit a
denna insatsstyrka inte är “en
del av NATO”. Den borgerliga
oppositionens mening är a socialdemokraterna genom det så
kallade värdlandsavtalet, och
gemensamma överläggningar
och militära övningar, redan i
praktiken är en del av NATO.
En mening som uppenbarligen
delas av Vänsterpartiet. Dock
utan den entusiasm som SD, M,
L och C visat.
Vad gäller anslutningen till insatsstyrkan JEF hävdar Moderaterna a den innebär “e
substantiellt steg närmare centrala processer i NATO” (SvD
11/7). Det tycker M är bra men
partiet är kritiskt till a riksdagens försvarsutsko inte informerats och inte få delta i processen. Liknande kritik har tidigare, som eFOLKET redogjort
för (16/4)❷, framförts av Liberalernas Allan Widman.
Regeringen får starkt stöd från
hela det borgerliga blocket vad
gäller JEF och närmandet till
NATO. Värre är, enligt dessa
bedömare, den interna kritiken
och uppfa ningen bland partisympatisörerna ute i landet.
Många socialdemokrater och
miljöpartister ställer sig mycket

❶ h ps://www.svd.se/hultqvist-ku-anmals--far-kri k-for-info-om-bri sk-elitstyrka
❷ h ps://efolket.eu/sverige-tar-y erligare-steg-mot-reellt-nato-medlemskap/

frågande till den pågående
målmedvetna nedrivningen av
den politik för alliansfrihet och
fred som de förknippar med
namn som Olof Palme och Birger Schlaug. Hultqvists uppfa ning a USA och NATO står
för en fredspolitik har många
kritiker bland gräsrö erna.
E framtida problem för den
militaristiska linjen som Hultqvist representerar kan uppenbara sig om Labour vinner nästa val i Storbritannien. Jeremy
Corbyns antimilitarism är väl
känd. Han har inte bara tydligt
meddelat a han aldrig under
några omständigheter, kommer
a använda kärnvapen. Han
betraktas också som en NATO-motståndare, och redan 2015
förklarade en bri isk general
a en militärkupp skulle bli
svaret om Labour med Jeremy
Corbyn skulle försöka förverkliga sin fredspolitik.
Corbyn och Labour tycks idag
vara tämligen ensamma bland
Europas socialdemokratiska
partier om a hävda en fredspolitik. Men det ﬁnns grundad
anledning a anta a bland de
socialdemokratiska gräsrö erna, även utanför Storbritannien,
denna fredspolitik har e inte
försumbart stöd.

Det som nu står på tur är a undertecknarnas regeringar, däribland Sveriges regering, ra ﬁcerar konven onen.
E er ra ﬁceringsomgången, som inleds de 20 september, kommer konven onen a ha status som lag. Det
borde naturligtvis innebära a
svenskt militärt samarbete med stater och allianser som vägrar rä a sig
e er konven onen kommer a bli
omöjligt. Alterna vet är a Sverige
gör som Trump, Ma s och NATO vill
a Sverige ska göra, och ansluter sig
ll gruppen av stater som berå mot
väljer bro ets väg.
Margot Wallström har i en deba arkel (SvD 25/8) u ryckt meningen
a Sverige ska inrikta sig på a ra ﬁcera konven onen. Sam digt hävdar
hon a de a är förenligt med det pågående militära samarbetet med NATO och USA. En ståndpunkt som nog
de ﬂesta bedömare vill sä a frågetecken för.
Peter Hultqvists bestämda ståndpunkt är a Sveriges militära och så
kallade säkerhetspoli ska samarbete
med NATO och USA inte får begränsas en enda tum.
Ini erade bedömare som eFOLKET
talat med menar a det nu allt tydligare framstår som a Hultqvist axlat
Carl Bildts roll som USA-regeringens
inﬂytelseagent i Sverige. Många menar nu a mycket hänger på om regeringspar ernas kvarvarande förespråkare för Palme-linjen har llräcklig kra för a gå ll motoﬀensiv.
Tomas Widén

Tomas Widén
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Ska Eskilstuna Kommun
fungera som e varumärke?
Kommersialismen invaderar
språk och tänkande

t.v: Invigning Etown Queer Fest. t.h: Farida Al-Abani i föreläsningen “Kan feminister supa?”.

Det kan ses som någon ng gynnande och posi vt a göra staden ll
e varumärke. Men a vilja gå med
vinst och hösta in proﬁt på kulturevenemang kan få stora konsekvenser. Där stadens invånare, och vad
de fak skt vill och kan delta i, inte
blir inräknade i ekva onen.

Etown queer fest

E exempel på hur konsekvenserna
kan ha förödande eﬀekt är hur det
blev under våren, då Spring Pride och
Å-loppet slogs ihop och blev en vårfes val. Evenemang som Pride hamnar i skymundan, kulturen byggs upp
för a visas utåt och inte för stadens
bästa.

– Det behövs en plats som är
till för oss och som är skapad
av oss HBTQ-personer, påpekar arrangörerna för evenemanget.

A låta Pride bli ännu mer kommersiellt genom a sä a ihop det med e
annat evenemang tar bort allvaret i
hur vik gt det är a Pride existerar,
och vi glömmer bort dess bakgrund.
Evenemangets vik gaste publik, HBTQ personer, hamnar i skymundan
när sy et istället blir a det ska bli
en folkfest “för alla” och sedan sä s
ihop med Å-loppet.
Tro mig, jag tycker det for arande är
vik gt a vi har Pride och a folk vill
delta. Men ur e historiskt perspekv så var fak skt det första pridetåget en ak on mot diskriminering och
polisbrutalitet mot HBTQ personer.
Det kan tyckas som a vi har kommit
långt idag och det inte längre handlar
om de a problem i Sverige.
Det förefaller som a Spring Pride nu
har blivit ll vilken folkfest som helst,
när det borde vara en dag som för
många kanske är enda dagen på året
som de får vara sig själva. Men de a
faktum uppmärksammas aldrig.
Spring Pride i Eskilstuna hamnar i
skymundan. Och riskerar a helt absorberas av något annat jippo. Det
behövs mer alterna v i kulturen ll
alla invånare i staden, som inte har
råd a betala inträde eller kanske inte känner sig trygga i en miljö där
personer dricker.
Vi får inte underska a kommersialismens och vins änkandets konsekvenser. Och låt oss inte luras ll a
förväxla kommers med frihet och
glä ga slagord med verkliga rä gheter och fak sk jämlikhet.
Linnéa Eriksson
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I lördags (19/8) gick Etown
queer fest av stapeln. E välorganiserat evenemang för HBTQ-personer i alla åldrar.

En fullspäckad dag som inleddes tidigt på eftermiddagen
med den ﬁna invigningen. Arrangörerna hade förvandlat
Royallokalerna till bland annat
en utställningslokal, en scen
och e café.
Farida Al-Abani folkhälsovetare och hälsoaktivst startade en
av i raden många föreläsningar
som dagen hade a erbjuda.
Farida pratade om feminin och
drogfrihet i föreläsningen “Kan
feminister supa?”. E viktigt
samtal om nykterhet, hur feminismen ser ut idag med en
ganska drogpositiv inställning
och hur vi ska förändra strukturer inom de a område.
Transförsvarets Steph Swanson
fortsa e sedan med a berä a
om organisationen och kampen
för transrä igheter. Vi ﬁck höra
om Transförsvaret som startade
i Maj 2016. Organisationen blev
i November 2016 uppmärksammad i media då de ockuperade

IDUN

Socialstyrelsen i Stockholm.
– Vi betraktades inte ﬁentligt,
berä ade Steph, och tillade a
dom verkade förstå varför vi
var där.
De hade med sin kravlista till
Socialstyrelsen, som innehåller
krav på a transpersoners rä igheter ska uppfyllas i landet,
till exempel i vården.
Lokalen var fylld med konst
ifrån många olika konstnärer
som visar en mångfald av allt
från kollage till en stickad tröja.
Fotograﬁer av Mio Ludvig
Schörling som visar sköra och
starka bilder på sin kropp i olika konstellationer. Även förfa aren och konstnären Elias
Ericson ställde ut sina serieillustrationer, som är otroligt berä ande.
Lite senare på eftermiddagen
inledde Hippo och Alexs samtal om (trans)-organisering på
mindre orter. De berä ade om
sina erfarenheter och vad de
lärt sig av a organisera sig på
mindre orter.
Dagen bjöd även på poesi som
IDUN presenterade med sin gitarr. Det var en melankolisk
blandning av tonårsångest och
ifrågasä ande av kapitalismen.

Mot kvällningen fortsa e föreläsningarna med Joseﬁne Nylander och samtal om kroppspositivitet. Hen berä ade bland
annat om aktivismen inom
kroppspositivismen som är väldigt stort på instagram. Ordet
tjock, kommer där upp i ljuset
och vi ﬁck samtal kring hur ordet har för mening för oss.
Carolina Salahova ökade den
redan entusiastiska stämningen
med a dansa för oss mellan
föreläsningarna.
Den sista föreläsningen för dagen hölls av Jêran Rostam som
jobbar för RFSL ungdom med
HBTQ och asylrä . Jêran visade
upp statistik, lagar om asylrä i
Sverige och Europa som visade
mer än nog av hur situationen
ser ut för asylsökande personer
i Sverige idag.
Efter en lång dag så intog Cnidariel scenen med en energisk
och stark musikupplevelse som
inte lämnar någon oberörd.
Därefter spelade bandet Na frost, med framträdande gitarr
och texter om livet. Kvällen och
Etown queer fest avslutades
med med DJ Dgeral. En fylld
dag med mycket intressanta
och även roliga aktiviteter a ta
del av.
Linnéa Eriksson

Joseﬁne Nylander

Cnidariel

eFOLKET

MANIFESTATION LÖRDAG 23/9
FRISTADSTORGET ESKILSTUNA, 11.00
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Sven Hirdman

“Sverige har blivit en gläfsande hund”
Tidigare Moskva-ambassadören Sven Hirdman
är bekymrad
– Sverige har blivit en gläfsande
hund som försöker gläfsa llsammans med den amerikansk hunden.
Huvuduppgi en för Sverige har i
200 år varit a minska spänningen
mellan stormakterna, vilket vi borde
fortsä a med, men vi har idag ingen
dialog med Ryssland.
Så u rycker sig den svenske diplomaten Sven Hirdman, som har 40 års erfarenhet av diploma sk arbete
gentemot Sovjetunionen och Ryssland. Mellan 1994 och 2004 var han
Sveriges Moskva-ambassadör.
Hirdman lu ar sin kri k i ETC (1/8),
och i intervjun kommer han också in
på den stundande NATO-övningen
Aurora 17, som med e stort inslag
av soldater och stridsvagnar från USA
kommer a äga rum i Sverige mellan
den 11e - 29e september.
USA:s och NATOs deltagande i en övning i Sverige, med e scenario som
går ut på a Ryssland a ackerar Gotland, anser den forne diplomaten vara “provoka vt”.
– Ur rysk synpunkt är det inte Ryssland som ﬂy at fram sina gränser
e er Sovjets kollaps. Enligt det perspek v de har så är det NATO och
USA som ﬂy at fram sina posi oner.
Hirdman e erlyser sans och ini a v
ll dialog. Han framhåller hur Sverige
arbetade för avspänning under det
kalla kriget, och tycks förespråka en
återgång ll den linje som förknippas
med Olof Palme. Finlands dialoginriktade och ak va rela on gentemot
Ryssland ser han mycket posi vt på.
– President Sauli Niinistö är e föredöme.
Tomas Widén

Sida 6

USA:s våldsamma historia
Historieprofessorn vid Massachuse s Institute of Technology, John W Dower har i sin
bok The Violent American Century granskat USA:s utrikespolitik sedan andra världskriget.
Han konstaterar a USA inte
har väjt sig för a använda vapen någonstans på vår jord för
a stärka si inﬂytande.
Med avskräckning genom
kärnvapenstyrka skulle USA
garantera trygghet för landets
egna invånare. Men samtidigt
kunde USA runt om i världen
hävda sina intressen genom militärt våld. Listan kan göras
lång på sådana ingripanden:
främst Vietnam, Laos, Kambodja, Indonesien, Iran, Irak
och Afghanistan i Asien; Chile,
Kuba, Dominikanska republiken, Haiti, Guatemala, Grenada
och Panama i Latinamerika;
Angola, Kongo, Libyen och Somalia i Afrika. Ibland med direkt USA-ingripande, i många
fall via reaktionära regimer
som ombud.
Kännetecknande för USA:s ingripande med militärt våld är
a det ofta riktat sig mot civilbefolkningen. John W Dover
konstaterar a denna strategi
inleddes redan under andra
världskriget. Atombomben var
kulmen på en utveckling av ﬂyget, mot allt tyngre bombningar riktade mot såväl militära
som civila mål. USA:s strategis-

ka terrorbombningar nådde sin
höjdpunkt under slutskedet av
kriget mot Japan, då man i stort
se ödelade 64 japanska städer
innan man slutligen släppte
atombomberna över Hiroshima
och Nagasaki.

Mellan 1965 och 1973 var
bombma an mot Vietnam, Laos och Kambodja 40 gånger så
stor som den mot Japan under
andra världskriget. Vietnam
blev dessutom det främsta oﬀret för USA:s kemiska krigföring.
Upplösningen av Sovjetunionen utlovade e slut på kalla
kriget. Men antalet väpnade
konﬂikter i världen har inte
minskat, tvärtom har de ökat
under senare år. Från 1946 till
1989 inträﬀade 110 väpnade
konﬂikter (2,5 per år) och 67 av
dessa betraktas som regelrä a
krig (1,6 per år) medan det från
1990 till 2013 inträﬀade 144
väpnade konﬂikter (6,3 per år).

John Dower granskar USA:s utrikespoli k
sedan andra världskriget

General Curtis leMay som var
ansvarig för bombningar både i
Japan och Korea konstaterade:
“Vi brände ner i stort se
varenda stad i både norra och
södra Korea… Vi dödade över
en miljon civila koreaner och
drev åtskilliga miljoner från sina hem, vars följd oundvikligen orsakade y erligare tragedier”.
Men det skulle bli ännu värre.

❶ h ps://efolket.eu/lagen-mot-krig/
❷ h ps://efolket.eu/det-moderna-usas-valdsamma-historia/

Det våldsamma amerikanska
århundradet tog inte slut, när
det kalla kriget var över. Den
US-amerikanska krigsmaskinen
har tuﬀat vidare och kastar sig
in i allt ﬂera konﬂikter och bryter mot allt ﬂer av kriget lagar
(se recensionen av boken “Lagen mot krig”)❶.
Det som vi nu ser utspela sig i
Västasien och den ökade spänningen i Europa och andra delar av Asien är en konsekvens
av den politiska och militära
strategi som varit vägledande i
USA allt sedan Pearl Harbour
1941.❷
Hans Hjälte
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Thage G Peterson: “Freden är inte naiv”
Jag och ﬂera andra i de socialdemokratiska leden var starkt
emot denna uppfa ning. Vi
stödde oss på Olof Palme:
“Man kan inte utifrån påtvinga
en nation e styrelseskick”,
konstaterade han under Vietnamkriget. Han fortsa e: “Det
kan inte vara demokratins uppgift a sä a sig till förmyndare
för andra folk”.

Thage G Peterson

Det var e stort misstag av det
socialdemokratiska partiet a
välja krigets väg i stället för fredens och a därmed överge
fredslinjen. Det tragiska beslutet togs av den socialdemokratiska partikongressen i november 2009. Det var två skäl som
åberopades: Sverige skulle stå
på USA:s sida i kampen mot
terrorismen efter World Trade
Center 2001. Och a världen
skulle bli bä re och fredligare
med e västerländskt styrelseskick.

Kongressbeslutet från 2009 var
e bro mot en lång ﬁn socialdemokratisk fredstradition.
Under hela 1900-talet var
svensk arbetarrörelse en stark
röst för fred. Hjalmar Branting,
Alva Myrdal, Inga Thorsson
och Maj-Bri Theorin var dess
u olkare. Olof Palme kritiserade våld, krig och förtryck oavse var det skedde i öst eller
väst, nord eller syd. Nu har
västvärlden satsat på krig och
militära interventioner i Irak,
Afghanistan och Libyen och
misslyckats. Världen har under
några år få se hur det slitna
u rycket om a våld bara föder
mera våld har blivit verklighet.

De senaste dagarnas krigsförbrytelser i Irak understryker
de a.
Med FN och EU i spetsen måste
en ny fredslinje utarbetas för a
förebygga krig och konﬂikter.
Jag tror a skolan och kulturen
kan bädda för fred. Redan i förskolan bör fredsfrågorna vara
e obligatoriskt ämne på schemat med sikte på en fredsutbildning i staternas regi.
Krig skapar djupa sår som är
svårläkta. Sorgen etsar sig fast
och lämnar efter sig smärta och
svårläkta bölder. Sorg och dysterhet i e samhälle förmörkar
och drar ner framtidstron. Krig
förråar människors sinnen och
tänkande. Och samhällena blir
därefter…
Thage G Peterson var medlem av samtliga socialdemokratiska regeringar från
1975 till 1998, industriminister
1982-1988, riksdagens talman 1988 till
1991 och försvarsminister 1988-1991.
Texten är e utdrag ur en artikel Thage G
Peterson den 8 juli i år på Aftonbladets
kultursida.
Red.

Skall USA och NATO bestämma svensk
säkerhetspolitik?
samarbetet med USA.
Nu är det dock så a Sverige är
e alliansfri land och inte med
i NATO, vilket den socialdemokratiska partikongressen så
sent som i våras slog fast. De a
har hi ills gällt för Sveriges
Riksdag även om de borgerliga
partierna under senare år talat
sig varma för e NATO-medlemskap…
Maj-Bri Theorin

“Fredsvänner, Ni får förlåta
mig men jag är förbannad och
måste börja med de a: Skall
USA och NATO bestämma
svensk säkerhetspolitik? När
blev det acceptabelt a USA
och NATO bestämmer över
svensk säkerhetspolitik? Det
kan man fråga sig efter Svenska
Dagbladets artikel om a den
amerikanske försvarsministern
i brev till Peter Hultqvist varnat
Sverige för a ratiﬁcera det
kärnvapenavtal som arbetades
fram i somras. Det skulle menligt inverka på det militära
❶ h ps://efolket.eu/norden-som-fredsaktor/

Nordkoreas agerande är hotande inte bara för den delen av
världen. Med en narcissistisk
president i USA som beter sig
som en bortskämd 4-åring ﬁnns
all anledning till oro för e krig
med kärnvapen. Då behövs alla
metoder för a tona ner kärnvapnens roll inte a förstärka
dem.
Sverige har varit en ledande nation för a avskaﬀa alla massförstörelsevapen. Det tog 14 års
arbete vid nedrustningskonferensen i Genève a arbeta fram
e avtal som förbjuder forskning, utveckling, produktion

och användning av alla kemiska vapen samt avskaﬀar alla
kemiska vapen. E avtal som
kärnvapenländerna ställer sig
bakom om a förbjuda alla
kärnvapen kommer a kräva
e långvarigt och seriöst arbete
där den allmänna opinionen
blir viktig. När 122 länder nu
undertecknat e sådant avtal är
det viktigt a det ratiﬁceras av
ländernas parlament för a
därifrån och i NPT och andra
organ aktivt driva frågan om
totalförbud mot alla kärnvapen…
Om Sverige efter påtryckningar
från NATO och USA avstår
från a ratiﬁcera kärnvapenavtalet innebär det a vi till och
med utan a vara medlem i
NATO accepterar NATOs kärnvapendoktrin. Det är otänkbart!”
De a är e kort utdrag ur Maj-Bri Theorins tal vid Stockholms Fredsseminarium 2 september. Hela talet ﬁnns
på eFOLKET.eu❶

Ingela Mårtensson

E Natomedlemskap ökar
inte säkerheten
“Militära allianser, upprustning och
hot är en förlegad och patriarkal
maktpoli k”, skriver Ingela Mårtensson, från Kvinnor för Fred i Fria Tidningen. “Man kan inte arbeta för fred
genom a förbereda sig för krig, anser Kvinnor för fred i likhet med Ellen
Key för över 100 år sedan. Militära
allianser, upprustning och hot är en
förlegad och patriarkal maktpoli k.
Det visar inte minst invasionerna i
Irak och Libyen som har le ll kaos
och människor på ﬂykt. Dessa ingripanden av Natostater har påverkat
säkerheten i Mellanöstern såväl som
Europa på e mycket nega vt sä .
Istället bör vi skapa en gemensam säkerhetspoli k som utgår från a vi är
ömsesidigt beroende av varandra.
Det kräver e så bre och mul lateralt samarbete som möjligt som även
inkluderar Ryssland. Organisa onen
för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) skulle kunna spela en mycket
mer vital roll i de a sammanhang. I
dag ﬁnns ingen majoritet i riksdagen
eller i befolkningen för e svenskt
medlemskap i NATO. Det ger oss i
fredsrörelsen trots allt hopp om säkerhet i en ny d.”
Ingela Mårtensson, var riksdagsledamot för
Folkpar et 1985 - 1994 och har dessutom
varit ordförande för Folkrörelsen Nej ll EU.
Hon är numera ak v i Kvinnor för Fred, som
är en par poli skt och religiöst obunden förening. Arbetet samordnas på riksnivå men
sker i självstyrande grupper utan hierarkier.
Kvinnor för Freds lokalgrupper ﬁnns i
Eskilstuna/Kungsör, Göteborg, Kiruna, Hudiksvall, Laholm/Halmstad, Lund, Stockholm
och Uppsala.

Kvinnor för Fred
Red.

Hans Hjälte
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Ryssland
NATO

7,4%, 70M$
92,6%, 881M$

Visste du a …
de europeiska Natoländerna lägger
ned 3,5 gånger mer på si väpnade
försvar, än vad Ryssland gör, 244 miljarder kronor jämfört med 70 miljarder US dollar.
NATOs totala militära kostnader är
13 gånger så stora som Rysslands;
885 miljarder jämfört med 70 miljarder US$
USA militära kostnader är nästan 9
gånger så stora som Rysslands; 611
miljarder jämfört med 70 miljarder
US$
Under 2000-talet har USAs militära
kostnader växt med 211 miljarder
dollar, medan Rysslands har ökat
med 45 miljarder dollar, USA har alltså ökat sin militära kapacitet fem
gånger så mycket som Ryssland på 17
år.❶
Av de 275 försök ll militärkupper
som inträﬀade över hela världen
mellan 1970 och 2009 så hade 165
av dessa väpnade styrkor som få
militär utbildning i USA. Och i 72 av
dessa försök lyckades de ta makten.
Uppgi erna om den svenska krigföringen i Afghanistan är hemligstämplad, vi svenskar får inget veta.
Däremot gav Reinfeldts regering USA
llåtelse a granska hela den svenska militära verksamheten, vilket ge
NATO full insyn i det svenska försvaret.
Källor: Sipri,
Journal of Peace Research,
Kvinnor för Fred

eFOLKET.eu

Dagerns Nyheters och Aftonbladets krigshets
Under de senaste åren har
svenska massmedier gjort sig
till megafoner för politikers och
militärers hets mot Ryssland.
Genom a överdriva Rysslands
militära styrka bearbetas opinionen i Sverige. Genom a skapa en överdriven hotbild försöker man driva in Sverige i NATO för a bli en del av USA:s
militära maktapparat.
“Ryssland har en mer kraftfull
militär kapacitet än tidigare.
Det konstaterar FOI i en ny
rapport om den ryska militära
förmågan. FOI utgår nu från
antagandet a Ryssland tar initiativet till a använda militärt
våld… Försvarsutgifternas andel av BNP i Ryssland har ökat
från 3,6 procent år 2005 till 5,4
procent 2015”. De a skrev Dagens Nyheter den 12 december
2016.
Den 9 januari 2017 har Aftonbladet rubriken: “Ryssland
över för ny storkrig” på sin
första sida. I e stort reportage
i tidningen påstår Forsknings-

Ryssland vs USA 2016

ledaren vid FOI Gudrun Persson “a Ryssland vill ha en ny
internationell världsordning”.
“Forskarna vid FOI” har lyckats räkna ut a USA har sänkt
sina militärutgifter till 3,3 procent av bru onationalprodukten, BNP, medan Ryssland har
ökat sina militära utgifter till
5,4 procent av BNP. Gudrun
Persson kommenterar: “Den
här höga BNP-andelen för försvaret innebär a Ryssland
bland utvecklade industrinationer är e y erlighetsfall…”.
Det är naturligtvis bara trams.
Andelen militärutgifter i förhållande till BNP, säger naturligtvis inget om hur mycket e
land lägger ner på sin krigsmakt, utan endast vilka uppoﬀringar landet gör.
Rysslands militärutgifter är i
själva verket uppseendeväckande låga jämfört med såväl
USA:s och övriga Natoländers
sammantagna försvarsutgifter
som Kinas.

USA vs Övriga världen 2016

Ryssland försvarskostnader
uppgick 2015, enligt Fredsforskningsinstitutet Sipris siﬀror, till 91 miljarder dollar. Det
är därmed bara en sjä edel av
USA:s försvarskostnader som
samma år var 595 miljarder
dollar.
Europas Natoländers sammanlagda försvarsbudgetar är ungefär tre gånger så stor som
Rysslands. Dessutom stationerar USA över 50 000 soldater
enbart i de tre Natoländerna
Tyskland, Italien och Storbritannien. Nyligen annonserade
NATO a man dessutom ska
stationera y erligare 4000 soldater nära den ryska gränsen.
De a är bara några av många
exempel på hur svensk massmedia hetsar mot Ryssland genom a förvränga uppgifter
om krigsmakternas storlek och
rustningar, mer kan du läsa på
eFOLKETs nä idning i artikeln:
Media röjer vägen åt NATO
och USA.❷
Hans Hjälte

Övriga vs NATO 2016

Alla texter i den här dningen ﬁnns
också i vår nä dning, o a i längre
versioner. Där hi ar du också ﬂer
texter om militärövningen Aurora.

Ryssland
USA

70 M$, 10.3%
611 M$, 89.7%

M$ = miljarder dollar
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USA
Övriga

611 M$, 36.2%
1075 M$, 63.8%

Totalt 1686 M$ = 100%

❶ h ps://efolket.eu/usa-rustar-mest-mer-an-under-kalla-kriget
❷ h ps://efolket.eu/media-rojer-vagen-at-nato-och-usa

Övriga
NATO

805 M$, 47.7%
881 M$, 52.3%

Totalt 1686 M$ = 100%
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“Nu behövs fredskämpar”
Lisa Pelling om behovet av
an -militaris sk organisa on
och handling
Veckans försvarsuppgörelse mellan
regeringen och Moderaterna och
Centerpar et ger försvaret totalt
över å a miljarder kronor i ökade
anslag i tre år framåt.

Sveriges krig för NATO – i Afghanistan
Efter över 190 års fred halkade
Sverige in i e krig. Det var i
december 2001 som den bri iska regeringen bad Sverige delta
i Afghanistankriget. Observera
det var inte FN som bad Sverige a t ställa upp.
Sverige beslöt i början 2002 a
delta med 45 fredsbevarande
soldater i Afghanistan under
högst två månader. Sverige har
annars en tradition med a just
sända trupper när FN kallar
och då det handlar om a hålla
isär stridande parter. Förbehållet från svensk sida var då a
trupperna skulle stå under
FN:s befäl inte USA:s. Om USA
tog över skulle trupperna tas
hem enligt riskdagens ursprungliga beslut.
Men i Afghanistan blev det något helt annat. Utan någon deba i Sverige så förlängdes och
utvidgades uppdraget. De
svenska styrkorna blev inte

fredsbevarande, utan istället
fredsframtvingande, det vill säga man kom a delta i kriget.
Från början fanns två styrkor
OEF, som bestod av USA:s och
Storbritanniens soldater, samt
ISAF, som utgjordes av USA,
NATO och några andra länder,
däribland Sveriges soldater.
Formellt stod dessa under FN-befäl, men reellt under NATOs
och från 2003 blev ISAF också
formellt en Natostyrka, vars
ledning dominerades av USA,
vilket borde ha medfört a Sverige tog hem sina soldater.
Istället växte styrkan till över
500 man.
…och i Libyen
I östra delarna av Libyen tog en
oppositionsgrupp makten våren 2011 genom väpnad kamp,
när centralregeringen försökte
återta makten med våld utbröt
strider. Den 17 mars antog FN:s

Lagen mot krig
Boken Lagen mot Krig, skriven
av fyra svenska jurister. Rolf
Andersson, Mats Björkenstedt,
Lars-Gunnar Liljestrand och
Per Boström, redogör på e pedagogiskt sä för innehållet i
FN-stadgan och vad som gör
den till en lag mot krig, en lag
mot a länder går till angrepp
mot varandra.

Lagen mot krig

Det var genom FN-stadgan
som e system för kollektiv säkerhet etablerades i världen
och grunderna lades för en internationell rä sordning. Det
som världens ledare var helt
överens om 1945 och något som

❶ h ps://www.youtube.com/watch?v=PATJINsT8o8

säkerhetsråd en resolution, som
uppmanade FN:s medlemsstater a “vidta alla åtgärder för
a skydda befolkningen”. Rådet beslutade också om a man
skulle upprä a en ﬂygförbudszon “som hjälp a skydda civila.” Redan samma dag inledde
NATO en intervention.
Sverige beslöt a delta med
personal och svenska ﬂygplan
till ﬂygförbudzonen. Men NATOs insats gick mycket längre
och det blev istället e bombkrig riktat mot den si ande regeringen i Libyen. Sverige
bombade naturligtvis inte, men
de svenska ﬂygplanen deltog
ändå i kriget eftersom deras insats styrdes av NATO-kommandot. Sverige blev ännu en
gång en del av NATOs krig.
Källor:❶ samt boken Lagen
mot krig.
Red.

anse s helt självklart för alla
svenska riksdagspolitiker under ﬂera decennier har numera
luckrats upp.
Bakgrunden till a den här
boken, Lagen mot krig, har
skrivits är just a länder under
de senaste decennierna brutit
mot FN-stadgan, genom de
olagliga bomb- och angreppskrigen mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libanon, Libyen
och Mali. I bokens granskas
bland annat ingående de bro
mot FN-stadgan som USA och
NATO systematiskt genomförde när Jugoslavien spli rades
upp i ﬂera stater.

– Det är en av de kra igaste försvarsatsningarna på decennier. Med ökade resurser ll det militära försvaret
ökar behovet av an -militaris ska
röster och rörelser, skriver Lisa Pelling i en ledare i Dagens Arena 18 augus .
I helgen håller S-kvinnor kongress i
Karlstad. Med personer som Alva
Myrdal, Inga Thorsson och Maj-Bri
Theorin ﬁnns det en stark tradi on
av a driva freds- och nedrustningsfrågor i den socialdemokra ska kvinnorörelsen.
– I Sverige var de socialdemokra ska
kvinnoklubbisterna avgörande för a
förhindra utvecklandet av en svensk
atombomb, skriver Pelling.
Hon påminner om a fredskämpar i
alla der har förminskats och förlöjligats, anklagats för a vara naiva, och
för a gå ﬁendens ärenden.
– Idag anklagas den svenska fredsrörelsen ru nmässigt för a vara
aningslösa Pu n-kramare. Trots a
det är just Pu n som förmodligen har
mest a vinna på a andra länder
försöker kapprusta med Ryssland.
Lisa Pelling vill se en stark fredsrörelse som ifrågasä er, granskar och synar. En rörelse som kan driva på för
alterna va, icke-militära lösningar på
konﬂikter och spänningar.
Hon ställer frågan om de pengar som
nu satsas på robotsystem, ubåtar och
jaktplan skulle kunna göra bä re
ny a om de satsades på medling, demokra sering och avspänning.
– Den gamla devisen håller än: försvaret är all ör vik gt för a lämnas
ll militären.
Tommy Jansson
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Billy Bragg gästade
Eskilstuna
Eskilstuna gästades i lördags av en
ar st som gjort sej känd som en rakryggad kri ker av den nyliberala ﬂodvåg som förstört så mycket i våra
samhällen. Vi talar om engelsmannen Billy Bragg som med sin gitarr
och sin kra iga klara röst går ll
storms mot högerpoli k, rasism och
all slags orä visor. Han var en av inslagen på Gainsville Eskilstuna som
gick av stapeln på Strömsholmen.
Han har beskrivits som en vänsterpoli sk bard, och han blandade låtarna
med appeller för ökad empa och för
motstånd mot högerpoli ken. Hans
humanism kan exempliﬁeras med
vad han skrev i samband med Margaret Thatchers död. Många ville ju ﬁra
hennes död men Bragg skrev:
– “Margaret Thatchers död är inget
annat än en tyst påminnelse om hur
Storbritannien hamnade i den sorgliga situa on vi beﬁnner oss i idag. En
påminnelse om varför vanliga arbetare inte längre kan tjäna llräckligt
för a försörja en familj. En påminnelse om varför vi har en brist på anständiga bostäder som vi kan ha råd
med. Om varför cynism och girighet
har blivit vårt samhälles signum.
A höja e glas för a ﬁra en gammal sjuk kvinnas död ändrar inget av
de a. Fira inte – Organisera!”
Undertecknad kom p.g.a. e Stockholmsbesök för sent för a höra de
ar ster som spelade innan Billly
Bragg. Men e er honom kom den
nya svenska konstella onen Amason
med Amanda Bergman som sångerska som med sin speciella pop verkligen gav kvällen kvalitet.
Och Bob Hund som sista band gav
det som deras fans förväntade sej.
Peter Widén

Billy Bragg & Jeremy Corbyn
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Fr.v Åke Eriksson, Peter Hultqvist

Åke Eriksson versus Peter Hultqvist
I de a nummer av eFOLKET
har vi som tema militariseringen, vapenskramlet och Sveriges
allt mer täta samarbete med
NATO. Men det ﬁnns människor som inte bara konstaterar
det tråkiga och farliga som sker
utan istället kavlar upp ärmarna. En sådan person är Åke Eriksson, till vardags aktiv i Bokförläggarna Röda Rummet.
I september kommer han a
delta i en “Fredsövning” som
motpol till den aggressiva militära Aurora-övningen.
Vad innebär “fredsövning”?
frågar vi Åke.
– Övningen kommer a hållas
på demilitariserad mark, nämligen Åland. (När det efter första
världskriget bestämdes a
Åland med sin svensktalande
befolkning skulle tillhöra Finland, bestämdes det också a
Åland skulle vara avmilitariserat. Inga militära installationer
och ingen värnplikt).
– Deltagarna är svenskar och
ryssar (tre io till fyrtio personer) som under e par dagar
ska diskutera och öva hur vanliga civila ryssar och svenskar
kan agera när regeringarna
kommer i allt mer tillspetsade
motsä ningar. Vi kommer a
få en lägesbeskrivning och sedan försöka komma fram till
hur fredsinriktade medborgare
i Sverige och Ryssland kan agera för a motarbeta risken för
upptrappning. Hur mobiliserar
vi mot krigshets och krigsrisk?
Sedan kommer vi a anta a
det trots ansträngningarna blir

e värre läge. Hur agerar vi då?
– Initiativet kommer från
Svenska Freds, Ofog med ﬂera.
Det är alltså e seriöst försök
a öva för fred. Och naturligtvis e försök a motarbeta den
hysteri som nu jobbas fram i
media och av olika politiker.
Ja, det är ju så a det ﬁnns krafter som har en diametralt motsa åsikt. En person som får betraktas som Åke Erikssons motpol är ju försvarsminister Peter
Hultqvist.
Hultqvist har ju gjort sej känd
som ryss-skräcks-propagandist
och för totalt knäfall för NATO
och USA. I e tal på John
Hopkins Universitetet i USA
den 17 maj i år tar han de a till
nya höjder. Han sluter helt upp
bakom den av USA etablerade
världsordningen. (“Sverige och
USA är fullt ut för den världsordning som etablerades efter
andra världskriget”). Han skriver: “Ryssland och Kina vill bli
dominerande makter med intressesfärer. De a är bekymmersamt”. Men USA och NATO är ju dominerande makter
med intressesfärer! Det är inte
Ryssland som omringar USA
med Warszawapaktsländer,
(Warszawapakten lades ned efter Sovjets upphörande, medan
NATO utvidgades!) det är USA
som drar in Rysslands grannländer i NATO. Så här tycker
Hultqvist om NATO-utvidgningen: “Sverige välkomnar USA:s och NATO:s beslut a stärka sina östeuropeiska allierades säkerhet”. Han ex-

empliﬁerar den ryska aggressiviteten med: “I Arktis ser vi a
Ryssland ökar sin närvaro. Genom återöppnandet av gamla
sovjetiska arktiska baser, genom mer aktiviteter i Murmanskregionen, i Kola regionen….” Problemet är ju a de a är områden i Ryssland! USA
ökar sin närvaro genom nya baser i Nordnorge, Baltikum, Polen etc. Vem omringar vem?
Hultqvist skryter över den
svenska upprustningen och
deltagandet i gemensamma övningar med USA och NATO.
Och om Gotland säger han:
– Som den fyrstjärniga general
David Perkins sa tidigare när
han besökte ön i våras: “Gotland är som e osänkbart hangarfartyg, och det är bra a vara god vän med kaptenen, Sverige”.
Man kan känna hur Hultqvist
pöser av stolthet inför den amerikanska generalens vink om
a en ﬂygbas så nära Ryssland
vore mumma.
Hela talet är späckat av dylikt.
Vi på eFOLKET kan tillhandahålla hela det avslöjande talet
(än så länge bara på engelska)
till den som är intresserad❶.
Låt oss konstatera a det ﬁnns
två diametralt motsa a inställningar inom det svenska folket,
Åke Erikssons fredslinje och
Peter Hultqvists aggressiva
proamerikanska linje. Kampen
kommer a stå mellan dessa
två poler.
Peter Widén

❶ h p://www.government.se/speeches/2017/05/speech-by-minister-for-defence-peter-hultqvist-on-northern-european-security/
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Eskiltuna Folkhögskola

Kurser 2017/2018
Under hös erminen kommer
över trehundra deltagare a
engageras i Eskilstuna folkhögskola på olika platser.
Munktellstaden:

“Men vad är de a där folkhögskola?”
I Munktellstaden ligger huvuddelen av Eskilstuna folkhögskola med bl.a. allmän kurs. eFOLKET har träﬀat mentorerna för årkurs e , Ellinor
Antswee och Micke Bernthling.
eFOLKET har hört talas om en trevlig anekdot
där ni två och era arbetskamrater hyllades i e
spontant tal på avslutningsdagen. “Min farsa
undrar vad de a folkhögskola är”.
– Jaha just ja, skra ar de båda, det var en av våra
deltagare som i e långt och ﬁnt tal, sa vad hans
pappa hade sagt “Son, jag har försökt a få ordning på dig i över tjugo års tid men inte lyckats,
sen går du tre år på folkhögskola och du blir jä ebra! Vad är de a där folkhögskola?”.
Bra betyg till er och skolan måste man ju säga,
men tillbaka till frågan; vad är folkhögskola?
– Folkhögskola, säger Ellinor och Micke, är e
starkt alternativ och komplement till den traditionella vuxenutbildningen. Skolformen är inte
styrd av centrala läroplaner utan vi går under
Folkbildningsrådet vilket gör det möjligt a bä re anpassa skolan till deltagarnas individuella
behov.
Och det där med a de som går här kallas deltagare och inte elever som i andra skolor?
– Alla är här frivilligt och ges möjligheter till e
aktivt deltagande i sin utbildning. Här lär vi oss
tillsammans och av varandra, där deltagarnas
olika bakgrunder tas tillvara under skoltiden.
När vi läser e ämne är det inte bara e “ämne”
utan hela samhällsbilden beaktas det vill säga a
kunskaperna vävs in i e sammanhang.

på från olika perspektiv. Det ﬁnns ju en problematik där, det är ju inte så enkelt a bara säga
a det är positivt med y randefrihet. Hur långt
får y randefrihet gå innan den passerar gränsen
och skadar människor. En fråga som vi bland
annat ställer är: Är y randefriheten jämlik?
Censur?
– Nej verkligen inte, säger Ellinor och får glöd i
blicken, det handlar om en medvetenhet och e
kritiskt förhållningssä . A inte låta sig manipuleras av ﬁlterbubblor och medieﬂödet i stort.
Vad krävs det för a vara en bra folkhögskollärare?
– Som lärare på allmän kurs där man läser motsvarande grund- och/eller gymnasiekompetens
är det viktigt a ha goda ämneskunskaper eftersom utbildningen ger möjlighet a söka till
högre utbildningar. Eftersom vi ofta jobbar ämnesövergripande är det viktigt a vi ser holistiskt på kunskap och lärande och därför måste vi
lärare lära oss av varandra så a vi inte blir isolerade i våra egna ämnen. En skolvecka på “folkis” är aldrig den andra lik, tex har vi inslag av
föreläsningar, temaveckor, utﬂykter, matlagning
m.m. vilket gör a vi även måste vara bildade
och inte bara utbildade.
Hur ser framtiden ut?
– Jag ser e ökat behov av folkbildningen, säger
Micke, utbildningsklyftorna växer, ﬂer och ﬂer
går ut ungdomsskolorna utan fullständiga betyg.

– Ta till exempel vår pedagogiska idé, där vi skapar förutsä ningar för e aktivt medborgarskap
där utbildning och bildning går hand i hand.

– Där kommer vi in, fyller Ellinor i, här har alla
chansen a förbä ra sina livsvillkor och därmed
gå mot en ljusare framtid. Den personliga utvecklingen stärks av våra individuella studieplaner där vi tillsammans med deltagaren följer
upp och förändrar under resans gång.

Precisera, tack?
Nu går de båda upp varv och pratar i mun på
varandra.

Full av intryck och en skön känsla lämnar eFOLKET Eskilstuna folkhögskola och tänker: “De a
där folkhögskola” det är ju jä ebra!

– Under kommande läsår har vi enats om e gemensamt tema som kommer a genomsyra hela
skolan, och det är y randefrihet. E aktuellt och
viktigt ämne som vi kommer a vrida och vända

Läs denna artikel i sin helhet på efolket.eu❶ där det även ingår
en intressant intervju om folkhögskolans roll, ekonomi och vad
som är på gång med Biträdande rektor Williams Pereira.

Hur då, kan ni e ge e exempel?

❶ h ps://efolket.eu/men-vad-ar-de a-dar-folkhogskola/

Allmän kurs med sex klasser
Särskilda kurser:
– Konst 1
– Konst 2
– Språk och samhälle
Uppdragskurser:
– Studiemo verande folkhögskolekurs
– Etableringskurs för nyanlända
– Elev- och lärarassistentkurs
Kurser i Raku (helgkurser och distanskurser)
Fotoﬁka
Samt ﬂera olika projekt och föreläsningar
Balsta musikslo :
Allmän kurs med 2 klasser, musikinriktning och skapandeinriktning
ReTuna, återbruksgalleria:
Recycle Design – återbruk
Återbruk tex l 1 (distanskurs)
Returslöjd
Samt ﬂera olika projekt och föreläsningar
Ekobyn Charlo endal, Järna:
E år i Omställning, en kurs inom
ramen för omställningsfrågor och
helhetstänkande (distans)
Energikullen, Katrineholm:
Solceller i teori och prak k, e
samarbete med ETC
I startgroparna ligger:
En utbildning för utlandsfödda läkare
och sjuksköterskor som har kommit
ll Sverige med examen från sina
hemländer.
Se skolans hemsida för en mer fullständig
beskrivning av de olika kurserna samt allt
annat som händer på skolan som tex föreläsningar, utställningar och kortare kurser.
(eskilstunafolkhogskola.nu)

Eskiltuna Folkhögskola – innergård

Red.
Sida 11

eFOLKET
Temanummer om militärövningen Aurora
Det här numret av den tryckta tidningen eFOLKET ägnas till största delen åt Aurora.
Men vi ger också prov på några lokala artiklar från vår nä idning. I Nä idningen
har vi dessutom ﬂera artiklar som handlar om Aurora. Det här numret av eFOLKET
kommer även a ﬁnnas som pdf-ﬁl på nätet efter a papperstidningens lösnummer
sållts. Papperstidningens lösnummer trycks i begränsad upplaga och vi tar betalt för
den, för a täcka kostnaden för tryck och papper. Mi sektionen sidorna 5 till 8 ﬁnns
också som särtryck och kan beställas från eFOLKET, adresser se nedan.
Aurora 17 “kommer a både synas och höras”, basunerar Försvarsmakten ut på sin
hemsida: “Övningen kommer a genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i
hela Sverige kommer a beröras men de största övningsområdena kommer a vara i
Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.” USA sänder bland
annat marinsoldater och helikoptrar till Gotland och Göteborg samt fartyg och
ubåtsjaktﬂyg.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ÖB Micael Bydén vill nu förhindra a
kritiska åsikter om militärövningen Aurora framförs. De skriver gemensamt på DN
deba (2017-05-15): “Det ﬁnns en uppenbar risk för påverkans- och informationsoperationer
i anslutning till höstens militärövning Aurora 17. Om en felaktig bild av övningens syfte och
inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten samtidigt som förtroendet för våra
myndigheter undermineras.” Och de avslutar med a säga: “Sådan aktivitet kommer a
bemötas.”
Eskilstuna kommun har ansvar a informera medarbetare och personer som dom
möter i sin verksamhet. Det kan handla om allt från skolelever och personer i
äldreomsorgen till nyanlända och ensamkommande barn med egna erfarenheter från
krigsdrabbade områden. Kommunen har också till uppgift a hantera social oro som
eventuellt kan uppstå i kölva net av övningen Aurora 17”.

AURORA FÖR FRED
Nato övar mi för nosen på den ryska björnen.

Och skymningen den kom och vek
sin vadmal över jordens rund.
Men vem gör själva na en blek?
– Aurora i sin grynings stund.
PÅLSONS pennstick och lave er →

Och vem i denna na ens lek
gör krösamos av städers hus
och jorden knaprig som en stek?
– Aurora i sin grynings ljus.
Vad våldet skapar skall bestå,
när alla dö får världen ro.
För a vi älskar freden så
skall björnen hetsas ur si bo.

INFO

KONTAKT

BLI MEDLEM

Organisationsnummer:
802498-1287

Email:
kontakt@efolket.se

Vår nä idning:
efolket.eu

Adress:
Föreningen eFOLKETs Vänner
Norra Hamn 3, 633 46 Eskilstuna

Avgift:
200 kr per år. Arbetslösa, studerande
och pensionärer betalar 50 kr per år.
Bankgiro: / Swish:
Bg: 5059-8267 / Sw: 123-4673182

