PROPOSITION

CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL NYTT IDÉPROGRAM
Förstagångsbeslut

Inledning
Ur Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens stadgar:
”§1.1 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens vision är hållbar fred i
världen. Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening som verkar för mänsklig säkerhet och global nedrustning. Vi är
övertygade om att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av
väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred.
Svenska Freds verkar genom riksorganisation, lokalföreningar, grupper,
nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Vi tar fram fakta, sprider
kunskap, bildar opinion samt påverkar beslutsfattare och makthavare. Med
stöd av våra analyser och argument verkar vi för att förändra normer,
attityder och politik.
Svenska Freds är del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans
med andra freds- och civilsamhällesorganisationer. Genom att ge
människor möjlighet att organisera och engagera sig för att påverka
politiska processer, bidrar Svenska Freds till att stärka demokratin.
Vår gemensamma värdegrund bygger på demokratiska värderingar och
respekt för allas lika värde i engagemanget för hållbar fred i världen.”
Svenska Freds idéprogram sammanfattar vilken värld vi vill ha och hur vi
ska nå dit. Allt föreningen gör och kommunicerar i riksorganisation,
lokalföreningar, grupper, nätverk samt som enskilda medlemmar ska ha
stöd i idéprogrammet.
Därför behövs Svenska Freds
Våld och väpnade konflikter ödelägger människors liv världen över. De
humanitära, miljömässiga och ekonomiska kostnaderna är enorma. Den
dominerande utgångspunkten är idén om att säkerhet handlar om militärt
skydd av staters gränser och territorier, vilket leder till fortsatt
militarisering, militär upprustning och omfattande vapenhandel. En övertro
på att militära lösningar kan bygga fred leder till att icke-militära

säkerhetshot och risker, till exempel klimatförändringar, inte prioriteras
eller förebyggs tillräckligt.
Ett militariserat säkerhetsperspektiv försvårar arbetet för mänskliga
rättigheter, demokrati, utveckling och hållbar fred. Rådande maktstrukturer
bygger på patriarkala och rasistiska idéer. Brist på mänsklig säkerhet som
orsakas av sociala orättvisor, fattigdom, klimatförändringar, uttömda
naturresurser, bristande demokrati, ojämställdhet och kränkningar av
mänskliga rättigheter är grundorsaker till konflikter och hindrar framväxt
av hållbart fredliga relationer och samhällen. Brister i mänsklig säkerhet
skapar otrygghet och lidande i människors vardag.
Vapenhandel och militär upprustning ökar risken för krig, förvärrar och
förlänger pågående väpnade konflikter, upprätthåller regimer med
bristande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter och är därför ett
allvarligt säkerhetshot. Militära samarbeten och allianser och utveckling av
nya vapensystem ökar risken för ytterligare militarisering. Desinformation,
medveten polarisering mellan grupper, störande av viktiga
samhällsfunktioner och annan digital krigföring är ett annat hot mot
mänsklig säkerhet.
Så bygger vi hållbar fred i världen
Hållbar fred innebär att konflikter och dess grundorsaker hanteras utan
våld. Detta är en process, inget statiskt tillstånd. För hållbar fred krävs
institutioner, normer och en stark internationell rättsordning som
säkerställer att konflikter förebyggs och att de konflikter som ändå uppstår
hanteras fredligt och konstruktivt.
För hållbar fred måste mänsklig säkerhet prioriteras, med utgångspunkt
från människan i stället för nationers territoriella och militära säkerhet.
Med begreppet mänsklig säkerhet menar vi att allas rätt till klimatsäkerhet,
matsäkerhet, hälsosäkerhet, ekonomisk och politisk säkerhet tillgodoses.
Alla människors lika värde, egenmakt, rätt till fred och frihet från våld
måste vara utgångspunkten för alla politiska beslut. Att få söka skydd från
krig är en mänsklig rättighet och ingen ska tvingas bära vapen eller utföra
våldshandlingar.
Svenska Freds verkar för en jämlik värld som investerar i fredlig
konflikthantering såsom samtal och diplomati med aktiva medborgare,
fredskultur, aktivt ickevåld och ett starkt civilsamhälle.

