
Bidrag till Clartédebatten 
 
Del 2 – Ett Clarté som går emot EU-imperialismen är till hjälp.  

Clartéförbundet och dess tidskrift  kan hjälpa fredsrörelsen och gör det. Tillsammans med bla 
Jordens Vänner, lokala grupper i Svenska Freds och Kvinnor för fred på initiativ av Aktivister 
för fred ordnades mötet Dags för Fred! i Stockholm 20 maj förra året. Här förde Magnus 
Göransson från Clartéförbundet fram det kloka i att fokusera på svensk imperialism. Mikael 
Nyberg från Clarté tog också upp ett lika viktigt inslag i våra dagars politik, privatiseringen av 
försvarsplaneringen som lades ut till amerikanska konsulter. Bägge aspekter viktiga för 
fredsfrågan idag som försummats av fredsrörelsen.   
 
Stig Henriksson har använt sig av kritiken mot privatiseringen inte bara när det gäller 
försvarsplaneringen utan också när det gäller datalagring. Den kan utsträckas mot en än mer 
övertydlig fråga, privatiseringen av civila beredskapen som numera lagts ut på varje enskild 
medborgare samt att livsmedelskedjorna och kommunerna ska göra något åt saken, möjligen 
med lite statlig support i bakgrunden.  
 
Civila beredskapen och privatisering  var en fråga som vi tog upp på två möten om rättvis 
omställning och naturbruk i Broddetorp. Där deltog också Mikael Nyberg en av dagarna 
tillsammans med många bönder och miljövänner långt bortom vänsterenhetens slutna värld. 
Att se till att vi har en civil beredskap som tryggar livsmedelsförsörjningen för vilket det 
behövs bönder kan vara en viktigare fråga för fredsrörelsens som enar många mer än att 
befästa Gotland som Benny Andersson ser som centralt.  
 
Aktivister för fred följde upp de EU-kritiska mötena i Stockholm och Broddetorp som enda 
fredsorganisation i samverkan med Jordens Vänner, Latinamerikakgrupperna, Folkrörelsen 
Nej till EU och Corporate Europe Observatory i samband med EU-toppmötet i Göteborg i 
november. Där ordnades seminariet Ett annat Europa är möjligt – ja till rättvis omställning, 
gemensam välfärd, fred, miljö och mot rasism. Här fördes den syn fram som tagits upp under 
Dags för fred! riktad mot svensk imperialism, EU och Nato.  
 
Benny Andersson deltog på seminariet efter inrådan av Clartéförbundet för att diskutera 
alternativ till EU:s åtstramningspolitik. Om han hade velat hade han haft möjlighet att 
diskutera sin syn på hur farligt der är att fredsrörelsen skönmålar rysk imperialism med Dave 
Webb som framträder i RT då andra vägar är stängda. Han är ordförande för den välkända 
brittiska fredsorganisationen CND och vice ordförande i den 126 år gamla Internationella 
Fredsbyrån, världens bredaste fredsorganisation. Eller med My Leffler från Kvinnor för fred 
som är den fredsorganisation som ibland pekas ut som företrädare för ett rysk synsätt av 
Natoanhängare.  
 
Erfarenhetsutbyte är ett av syftena med att ordna möten. Om clarteister tar del av de 
erfarenheter som utbyts på de möten Clartéförbundet är med och arrangerar är svårt att veta. 
Utvärderingen av Dags för fred! är framtagen tillsammans med Clartéförbundet men har inte 
publicerats på Clartébloggen.  



 
På Dags för fred! mötet framgick att EU-imperialismens aggressiva ekonomiska expansion i 
länder som Lettland och Ukraina med Sveriges benägna hjälp skapar stora problem. Sveriges 
framträdande roll i denna expansion är en fråga som etablerade fredsrörelsen inte vågat att ta i 
lika lite som man tagit tag i frågan om fredliga lösningar på Ukrainakonflikten. Det är frågor 
av central betydelse för kritiken mot Nato och svensk upprustning och för Moldavien i 
spänningsfältet mellan transatlantiska och eurasiatiska ekonomiska och politiska system.  
 
Nu tycks clartedebattörerna inte heller vilja ta tag i den frågan. Den inhemska vänsterenheten 
är det överordnade, inte att organisera en fredsrörelse som tar itu med vår tids konflikter. Det 
är som om EU inte existerar och än mindre EU:s förhållande till grannländer som underordnas 
EU:s ekonomiska modell utan att ha fördelar av medlemskap.  
 
Men vi lever inte längre i en enklare tid då det handlade om nationell suveränitet utan i en tid 
där Moldaviens sak är vår inte bara moraliskt utan bokstavligt genom vårt EU medlemskap. 
Clartedebattörerna undviker att förhålla sig till moldaviske presidentens pressade situation. 
Det är ett tecken på politisk lathet och intellektuell oförmåga.  
 
Kanske problemet är större. Clarteisterna har kanske ingen tydlig linje när det gäller EU och 
dess imperialism, bara att det är motståndare till rysk imperialism. Bättre kan Clatrté, en 
teoretisk tidskrift som är av vikt för att folkrörelser ska kunna få hjälp med fortlöpande analys 
av samhällsutvecklingen i sin helhet.  
 
Tord Björk 

Källor: 

Dags för Fred! – Rapport från fredsmöte i Stockholm 20 maj 2017 https://
aktivisterforfred.wordpress.com/2017/09/09/dags-for-fred-rapport-fran-fredsmote-i-
stockholm-20-maj-2017  
 
Jan Myrdal och Nya tider på konferens i Moldavien, Margareta Zetterström - 22 december 
med kommentarer från clartédebattörerna och andra.  
http://www.clarte.nu/bloggen/10149-jan-myrdal-och-nya-tider-pa-konferens-i-moldavien 

Clarté ylar med vargarna… Knut Lindelöf – 4 januari  2018 med kommentarer från 
clartédebattörerna och andra.  
https://www.lindelof.nu/clarte-ylar-med-vargarna 

Hur Knut Lindelöf drog ut i strid mot sekterismen. Och fann den utbredd inom hela vänstern, 
Benny Andersson - 6 januari 2018.  
http://www.clarte.nu/bloggen/10225-hur-knut-lindelof-drog-ut-i-strid-mot-sekterismen-och-
fann-den-utbredd-inom-hela-vanstern 
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