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SEMINARIEPROGRAM
LÖRDAG 23 JULI
14.30–15.30 ÖPPNING AV SEMINARIET 
15.30–16.00 PAUS  
16.00–17.30 SEMINARIER / FÖRELÄSNINGAR / WORKSHOPS  
17.30–19.00 PAUS / MIDDAG  
19.00–20.30 SEMINARIER / FÖRELÄSNINGAR / WORKSHOPS

SÖNDAG 24 JULI
10.00–11.30 SEMINARIER / FÖRELÄSNINGAR / WORKSHOPS  
11.30–12.00 PAUS  
12.00–13.30 SEMINARIER / FÖRELÄSNINGAR / WORKSHOPS  
13.30–15.00 PAUS / LUNCH  
15.00–16.30 AVSLUTANDE DISKUSSION

Varmt välkomna till en fullspäckad helg av 
internationella seminarier där vi tillsammans 
kräver ett stopp på krig och militarism!

Krig och förtryck är endast möjliga om de får 
förberedas och tränas för i våra samhällen. 
Just här i norra Sverige !nns Europas största 
militära övningsområde över land, NEAT 
(North European Aerospace Testrange), där 
världens krigsmakter övar bomfällning, testar 
obemannade strids"ygplan och utvecklar nya 
vapensystem, Men vi vet att vi kan agera och 
påverka, att krig och militarism är beroende av 

att vi accepterar dess logik . Militära övningar, 
vapenindustrin och krigskultur har fått fortgå 
ostört alltför länge, men under aktionslägret 
War starts here blottlägger vi militariseringen 
av våra samhällen. Under lägret och helgens 
seminarier vill vi stärka konstruktivt motstånd 
mot militarism, göra kopplingar mellan olika 
kamper, samla alla våra erfarenheter, kunska-
per och brinnande hjärtan från hela världen 
och tillsammans kräva ett slut på militarism.

Seminariehelgen kommer att starta lördag 23 
juli kl.12.00 med en manifestation på Storgatan 

i centrala Luleå med tal, och sedan fortsätta 
med föreläsningar, diskussioner och work-
shops lördag eftermiddag och kväll och söndag 
dag på gymnasieskolan Lärkan. 

Öppning av seminariet och den avslutande 
diskussionen kommer vara gemensam för alla 
deltagare i aulan på våning 7. Seminariepass 
1, 2, 3 och 4 kommer pågå parallellt i aulan på 
våning 7 och i klassrum på våning 1.

INTERNATIONELLA SEMINARIER 23–24 JULI

ATT SAMMANKOPPLA FOLKBILDANDE KAMPANJER OCH SKAPA ENHETLIGA STRATEGIER ÖVER GRÄNSER

INTERNATIONELLA SEMINARIER UNDER AKTIONSLÄGRET WAR STARTS HERE I LULEÅ,  23–24 JULI 2011 
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 LÖRDAG 23 JULI  

 14.30–15.30 ÖPPNING AV SEMINARIEHELGEN 

AULAN (VÅNING 7), FÖR ALLA DELTAGARE

ÖPPNINGSTAL, GEMENSAM 
AKTIVITET OCH PRAKTISK INFO 
OM SEMINARIERNA.

 15.30–16.00 PAUS 

 16.00–17.30 SEMINARIEPASS 1 

Parallella seminarier i aulan (våning 7) och klassrum (våning 1).

AULAN (VÅNING 7)

DEN MILITÄR-INDUSTRIELLA 
KEDJAN OCH DEN GLOBALA 
VAPENINDUSTRIN 

TALARE: Howard Clark (WRI, Spanien), Frida Berrigan (War Resisters League, USA), Anna Sanne Göransson 
(Ofog, Sverige)

Krigsindustrin och de pengar den genererar är en av grundpelarna till utvecklandet av krig. Det militär-
industriella komplexet har en lång historia av att trycka på för att utveckla krigsindustrin och skapa områden 
för att testa sina produkter. Hur pengar tjänas på krig sker i många former och har många effekter. Den 
mest kända formerna av att tjäna pengar på krig är vapenindustrin och vapenhandeln, men det !nns också 
många andra former, till exempel företag som deltar i ”krigsrekonstruktion”, företag som lägger militära 
funktioner på entreprenad, !nansiella institutioner som backar upp krigföring, företag som utnyttjar resurser 
i kon"iktområden och mycket mer. Detta seminarie kommer att ha en panel mer personer från olika regioner 
som presenterar krigsindustrin i deras region och länder och tittar på möjligheter för kampanjer. 
TALARE: Rafael Uzcategui (WRI, Venezuela), Javier Garate (WRI, Chile/Storbritannien), Annika Spalde (Ofog/
Avrusta, Sverige), Frida Berrigan (War Resisters League, USA), Laura Pollecutt (Cease!re campaign, 
Sydafrika) 
SPRÅK: engelska och spanska

Om hur klimatförändringarna hänger ihop med imperialism och krig, och hur dessa problem ska stoppas. I 
detta seminarium ges en överblick över det kritiska skede klimatförändringarna och ekosystemförödelsen 
be!nner sig i, och grundorsaken till dessa problem. Den handlar även om hur krig och militarism används 
för att bevara en global politisk-ekonomisk ordning, bidrar till klimatförändringar och ekosystemförödelse, 
dränerar de ekonomiska medel som behövs för att kunna bota planeten, samt hur krig och militarism 
förgiftar miljön och hindrar verkligt globalt samarbete för att rädda vår planet. Vi kommer prata om de 
tänkesätt och system som driver den globala eliten/härskande klassen, och diskuterar möjliga strategier för 
att rädda världen mot alla odds. 
FÖRELÄSNING (PÅ VIDEOLÄNK) MED: Maggie Zhou (molekylärbiolog/Climate SOS USA och Kanada/United National 
Antiwar Committee, USA).
SPRÅK: engelska

Vissa tider och programpunkter kommer med all sannolikhet ändras i sista stund, så se till att du är på rätt plats och vid rätt seminarie.

PLATS: Storgatan vid “Gula Paviljongen” 
TID: Lördag 23 juli 12.00–13.00 
TALARE: Angie Zelter, Trident Ploughshares (Storbritannien), Laura Pollecutt, Cease!re campaign (Sydafrika) 
Siv Holma, Vänsterpartiet (Sverige), Lilian Mikaelson, Same Ätnam (Sverige)

MANIFESTATION: KRIG BÖRJAR 
HÄR – VI KAN STOPPA DET HÄR!

KLASSRUM 2525 (VÅNING 1)

KRIG OCH KLIMAT FÖR-
ÄNDRINGAR: SOLIDARITET MED 
JORDEN OCH FÖR BEVARANDET 
AV MÄNSKLIGHETEN



Lördag 23 juli 2011 Sida 3 / 6

 17.30–19.00 MIDDAG / PAUS 

 SEMINARIEPASS 2: 19.00–20.30 

Parallella seminarier i aulan (våning 7) och klassrum (våning 1).

KLASSRUM 2511 (VÅNING 1)

KVINNORS RÄTTIGHETER SOM 
EN FÖREVÄNDNING FÖR KRIG 
OCH KONSEKVENSERNA AV 
KRIG OCH MILITÄRA BASER

KLASSRUM 2510 (VÅNING 1)

PRESENTATION AV EN PARLA-
MENTARISK UTREDNING OM 
NEAT

AULAN (VÅNING 7)

MILITÄRBASER OCH LOKALT 
MOTSTÅND

De smältande isarna har gjort nya fält av gas och olja tillgängliga. USA, NATO-länderna och Ryssland hävdar 
sina delar av värdefulla delar. Föreläsning med Agneta Norberg (Sveriges fredsråd/SKV, Sverige) om USAs/
NATOs nya strategi för de nordiska länderna; krigslekar, installationer och ett nordiskt mini-NATO, och Yury 
Morozow (professor och expert på Arktis- och Centralasienpolitk, Ryssland) om den arktiska regionen: hot 
spot eller region för samarbete?
SPRÅK: engelska.

TALARE: Hilal Demir (WRI, Turkiet/Spanien), Jungmin Choi (Korea Solidarity for Conscientious Objection, 
Sydkorea/Storbritannien), Dominique Saillard (Baskien), Adriana Castano (Red Juvenil, Colombia)
SPRÅK: engelska och spanska

TALARE: Siv Holma, Vänsterpartiet, kommer att presentera en utredning som gjorts för Vänsterpartiet om den 
militära provplatsen NEAT. 
SPRÅK: svenska

Jungmin Choi (Korea Solidarity for Conscientious Objection, Sydkorea/Storbritannien) kommer tala om 
antimilitaristisk kamp i Sydkorea med historisk bakgrund och vad som diskuteras just nu. Gun-Britt 
Mäkitalo (Kvinnor för fred Kiruna, Sverige) kommer tala om hur motståndet mot NEAT började, om hur KFFs 
demonstrationer i Kiruna och mötet med människor har lett dem så här långt, och att de nu inte känner sig 
så ensamma i sitt motstånd längre. Fler aktivister kommer närvara vid denna programpunkt och berätta om 
motstånd mot militärbaser.
SPRÅK: engelska och svenska

USAs och NATOs styrkor föredrar att använda nya tekniska former av krig som de hävdar är mindre farliga 
än marktrupper eller stora luftkrig. I verkligheten, är användning av obemannade strids"yg, mark-och 
havsbaserade robotar, användning av rymdbaserade vapen,  och utnyttjande av cyberkrigföring, bär lika 
stora risker som i traditionell krigföring. Esrange, NEAT, och Fauske spelar en avgörande roll i den nya 
automatiseringen av krigföring. Som de nuvarande robotförda krigen i Pakistan, Libyen och andra länder 
visar, är högteknologiska krig inte ett substitut för krig, utan ett sätt att göra krigens offer osynliga för dem 
som bedriver kriget. 
FÖRELÄSNING AV: Loring Wirbel (USA) på videolänk.
SPRÅK. engelska. 

I den första delen av denna workshop kommer vi samla vår gemensamma kunskap för att kunna bryta ner 
och de!niera några av de många sätt som det militärindustriella komplexet orsakar, trycker på, och önskar 
pro!tera på klimatkrisen. I den andra delen av workshopen kommer vi fokusera på hur kamper mot krig och 
militarism kan arbeta mer tillsammans med den växande klimaträttviserörelsen.#  
WORKSHOPEN KOMMER ATT HÅLLAS AV: Natasha Verco och Tannie Nyboe (Climate Collective Köpenhamn och Climate 
Justice Action, Danmark)
SPRÅK: engelska

KLASSRUM 2515 (VÅNING 1)

KAMPEN OM OLJA OCH GAS I 
ARKTIS 

KLASSRUM 2525 (VÅNING 1)

DAGENS OCH MORGONDAGENS 
KRIG - DRÖNARE, SATELLITER 
OCH MILITARISERINGEN AV 
RYMDEN.

KLASSRUM 2515 (VÅNING 1) 
KLIMAT KRIG: - UTFORSKANDE 
AV SAMBANDEN MELLAN 
KLIMATKRISER OCH DET 
MILITÄRINDUSTRIELLA 
KOMPLEXET... 
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Om gatu- och gängvåld, vilket ökar den allmänna nivån på våld i samhället och ofta leder till krav på våld-
samma ingripanden från polis/militär, och krav på “nolltolerans”, vilket motiverar våldsamma institutioner 
(inte bara polisen och militären, men även fängelser ) ... En workshop för att utforska problemen med ovan 
nämnda svar på gatu/gängvåld och att söka icke-våldsamma svar, men också för att se det som en aspekt av 
en “kontinuum av våld”, som kopplar samman våld i nära relationer med med militarism och krig. 
SPRÅK: engelska och spanska

Om kopplingen mellan antimilitaristisk kamp och rätten till land. 
TALARE: Adriana Castano (Red Juvenil, Colombia), Pelao Carvallo (La Comuna de Emma / WRI, Chile/
Paraguay), Lilian Mikaelson (Same Ätnam, Sverige) 
SPRÅK: spanska, svenska

KLASSRUM 2510 (VÅNING 1)

RÄTT TILL LAND OCH MILITARI-
SERINGEN AV URSPRUNGSFOLKS 
MARK

KLASSRUM 2511 (VÅNING 1)

GATUVÅLD OCH MILITARISM

Efter Lissabonfördraget trädde i kraft, och NATOs nya strategiska koncept som antogs i Lissabon i 
november 2010, har förhållandet mellan NATO och EU förändrats väsentligt, med EU som NATOs europeiska 
“strategiska partner”. EUs stridsgrupper – som !nns till förfogande för utryckning inom 10 dagar - är EUs 
militära insatsstyrkor, och kunde ha använts i Libyen - diskussionerna pågick i april. 
 Skulle de har använts skulle Nordic Battle Group - Irland, Sverige och Finland, alla så kallade neutrala 
länder – med snabbinsatsstyrkan baserad i Norrbotten, ha krigat tillsammans med NATO-styrkor som en 
del av kriget i Libyen. Ökat samarbete mellan NATO och EU undergräver inte bara dessa länders neutralitet, 
det suger även alla EUs medlemsländer de facto in i NATO, och det militariserar ytterligare den Europeiska 
unionen. 
SPRÅK: engelska, tyska

Re"exioner och diskussion över massmedias tystnad kring kärnkraften och dess koppling till krig och 
kärnvapen. Delar av en !lm om Tjernobyl “Och stjärnans namn var Malört”. Därefter information om 
kärnkraftskatastrofen i Japan, som dagligen förvärras, och andra pågående kärnkraftshot. 
FÖRELÄSNING MED: My Lef"er.  
SPRÅK: svenska

I denna workshop kommer vi att utforska vårt dilemma som fredliga aktivister när det handlar om att skydda 
folket och missbruk av situationer såsom Libyen för motivering till militär intervention. 
MED: Howard Clark (WRI). 
SPRÅK: engelska

Denna workshop kommer att underlättas av Angie Zelter och Camilla Cancantata från Storbritannien. Vi 
kommer prata om hur feminism har påverkat människors reaktioner på krig och militarism med exempel 
från Storbritannien, Turkiet och Israel, inklusive kvinnors fredsläger vid Greenham Common och Menwith 
Hill, kvinnors avrustningsaktioner i Storbritannien, anti-militarism, feminism och vapenvägrarrörelsen i 
Turkiet, samt arbetet med Kvinnor i svart och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Förutom de 
två underlättarna kommer det att !nnas andra kvinnor närvarande som kommer att tala av egen erfarenhet, 

 SEMINARIPASS 3: 10.00–11.30 

Parallella seminarier i aulan (våning 7) och klassrum (våning 1).

AULAN (VÅNING 7)

NATO, EU, OCH SÅ KALLADE 
NEUTRALA LÄNDER

KLASSRUM 2525 (VÅNING 1)

URAN, KÄRNKRAFT OCH 
KÄRNVAPEN

KLASSRUM 2515 (VÅNING 1)

MILITÄRA INTERVENTIONER 
OCH ATT SKYDDA FOLKET

 SÖNDAG 24 JULI  

KLASSRUM 2511 (VÅNING 1)

KVINNORS KAMPANJER MOT 
KRIG OCH FEMINISTISKA SVAR 
PÅ KRIG OCH MILITARISM

Vissa tider och programpunkter kommer med all sannolikhet ändras i sista stund, så se till att du är på rätt plats och vid rätt seminarie.
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KLASSRUM 2510 (VÅNING 1)

YRKESARMÉER OCH ARBETE 
FÖR ATT MOTVERKA REKRY-
TERING

 11.30–12.00 PAUS 

inklusive Helen John, Sarah Lasenby, Penny Stone och Hilal Demir. Män kommer också att vara välkomna 
att bidra till diskussionen och Sergeiy Sandler från New Pro!le (israelisk feministisk antimilitaristisk 
organisation) kommer att diskutera svar på värnplikt (inklusive värnplikt för kvinnor) i Israel. I sann 
feministisk anda kommer detta inte att vara en föreläsning utan kommer innehålla deltagande diskussioner 
där alla bidrar med sina tankar, erfarenheter och idéer i smågruppdiskussioner.
SPRÅK: Engelska

I denna workshop kommer vi tala om rekrytering till militären i våra olika länder och strategier för att 
motverka rekrytering. 
TALARE: Patrick Sheehan-Gaumer (WRI, USA), Andreas Speck (WRI,Germany/UK), Anna Sanne Göransson 
(Ofog, Sverige)   
SPRÅK: Engelska

TALARE: Hilal Demir (WRI, Turkiet/Spanien), Andreas Speck (WRI, Tyskland/Storbritannien), Sergeiy Sandler 
(New Pro!le och WRI, Israel), Pelao Carvallo (WRI, Chile/Paraguay), Miles Rutendo Tanhira (Gays and 
Lesbians of Zimbabwe, Zimbabwe)

SPRÅK: engelska och spanska

I Arktis hänförande natur har djur och människor under lång tid anpassat sig till att överleva i det 
hårda klimatet. Dessa ekosystem utsätts i dag för stor press från klimatförändringar, föroreningar och 
havsförsurning. För att de ska ha en chans att klara de utmaningar som framtidens klimat för med sig måste 
de skyddas från de ofrånkomliga risker som bland annat oljeutvinning och destruktivt !ske innebär. Sverige 
är 2011-2013 ordförande för Arktiska Rådet och har både en möjlighet och ett stort ansvar att arbeta för att 
skydda den arktiska miljön. Med andra ord kan även Arktis problem delvis lösas i Sverige. Greenpeace har 
och kommer att agera på plats när Arktis miljö hotas av kriget om naturresurserna! 
FÖRELÄSNING MED: August Oscarsson (Greenpeace, Sverige)   
SPRÅK: svenska

I denna workshop kommer vi prata om vad som hjälper oss övervinna våra rädslor och agera.
WORKSHOP MED: Howard Clark   
SPRÅK: engelska

Vilka är de största företagen och hur samordnar vi motståndet? Krigsindustrin har varit ett aktionsmål för 
fredsrörelsen i många år. Kampanjer mot dessa dödliga branscher ger utrymme för olika slags protester och 
effektiva aktioner, och krigsindustrin kan konfronteras från många olika håll. Du kan hålla en manifestation 
utanför din lokala vapenfabrik, störa bolagsstämman för företag som tjänar pengar på krig, sprida 
information om effekterna vapnen som produceras i ett land har på lokalsamhällen många mil därifrån, 
lobba på din lokala politiker, göra en avrustningsaktion, och många andra typer av aktioner. Dessa olika 
taktiker och strategier återspeglas i en mängd olika nätverk, kampanjer och organisationer som arbetar mot 
krigsindustrin. Denna workshop kommer att titta på kampanjer grupperna som deltar är involverade i och 
hur vi bättre kan koppla ihop dem. 
TALARE: Javier Garate (WRI, Chile / UK), Marion Kuepker (DFG-VK, Tyskland)  
SPRÅK: engelska

 SEMINARIEPASS 4: 12.00–13.30 

Parallella seminarier i aulan (våning 7) och klassrum (våning 1).

AULAN (VÅNING 7)

FEMINISM, QUEER OCH 
ANTI-MILITARISM - VAD 
INNEBÄR DET ATT VÄGRA 
MILITARISM PÅ ALLA NIVÅER 
I LIVET OCH AKTIVISM?

KLASSRUM 2525 (VÅNING 1) 
EXPLOATERINGEN AV ARKTIS

KLASSRUM 2515 (VÅNING 1)

HUR HANTERAR/FÖRHÅLLER VI 
OSS TILL RÄDSLA?

KLASSRUM 2511 (VÅNING 1)

KOPPLA SAMMAN VÅRA 
KAMPANJER MOT KRIGS-
INDUSTRIN
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 13.30–15.00 LUNCH / PAUS 

 15.00–16.30 AVSLUTANDE DISKUSSION 

AULAN (VÅNING 7), FÖR ALLA DELTAGARE Vid denna avslutande diskussion kommer vi att re"ektera över de seminarier och workshops vi har tagit del 
av under helgen, ta upp frågor som inspirerade oss, chockade oss, som vi kände saknades, lyfta fram bra 
inspirerande idéer vi har tagit del av eller kommit på, dela med oss av vad vi lärt oss och hur det kommer 
påverka våra planer, visioner, kommande aktioner osv...

PRAKTISK INFO Platsen för seminariehelgen är gymnasiesko-
lan “Lärkan” i centrala Luleå.
 
Adress: Gymnasieskolan Kv Lärkan, Storga-
tan 3, Luleå. 

Skolan ligger bara ett kvarter från huvudga-
tan “Storgatan”, som du lätt hittar både från 
busstationen och busshållplats “Smedjega-
tan”. 
 
Tillgänglighet: 
På Lärkan där seminarierna kommer vara 
!nns hiss till alla våningsplan och det går all-
tså bra att ta sig runt om du kommer i rullstol 
eller om du har svårt att gå i trappor. För att 
komma in i skolan utan att använda trappor 
används ingången till höger om huvudingån-
gen. Toaletter för rullstolsburna !nns på de 
våningsplan seminarier kommer hållas.#

Mat: 
Lördag 23 juli kommer lunch och middag att 
serveras på Lärkan. 
Söndag 24 juli kommer lunch serveras på 
Lärkan. 
 
Språk och översättning:  
De "esta kommer prata på engelska, som 
är lägrets och seminariernas huvudsakliga 
språk, men en del talare kommer prata sven-
ska och spanska. I så stor utsträckning som 
möjligt kommer det !nnas tolkning till de tre 
språken, men eftersom vi inte kan garantera 
alla seminarier kommer att ha tolkar till alla 
språk, är språk som talas i varje seminarium 
utmärkt. Öppningen av seminariehelgen och 
den avslutande diskussionen kommer att 
översättas till alla tre språken. De "esta av 
tolkarna är inte professionella och alla tolkar 
ställer upp ideellt, men de kommer göra sitt 
bästa. För att kunna lyssna på tolkningen 
behöver du något slags radiomottagare (mp3/
telefon) och hörlurar.

Seminariehelgen är del av Grundtvig-projektet Europe for Peace, där Ofog samarbetar med War Resisters’ International, Vredesactie, Deutsche Friedens-
gesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), the Transnational Institute, and Associació per la Defensa de l’Objecció de Consciència del Pais 
Valencià (ADOC-PV). Seminarierna är sponsrade av EU men EU eller Europeiska kommissionen är inte ansvariga för innehållet eller publicerat material i 
samband med ”War starts here”.


