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Läs mer på
www.palmecenter.se – Information om globala 
frågor, debatt om kärnvapenförbudet och nyheter från 
arbetarrörelsens solidaritetsprojekt runt om i världen.

www.icanw.org – Organisationen som vunnit Nobels 
fredspris för sin kamp mot kärnvapnen. Palmecentret är 
medlem.

www.sipri.org – Här finns fakta och forskning om 
militärutgifter, konflikter, vapenarsenaler, global säkerhet 
och mycket annat.

www.globalamalen.se/ – Lever världen upp till löftena?

www.abf.se/starta-studiecirkel/ – Där finns information 
om hur ni startar en studiecirkel.

Med stöd av

Ett enkelt sätt att bidra till arbetarrörelsens 
fredsarbete är ett ge ett bidrag till Olof Palmes 
Internationella Center. Swisha till 123 24 060 72 
eller ännu bättre ge ett regelbundet bidrag genom 
att bli månadsgivare på palmecenter.se
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En studiehandledning till rapporten 
Common Security 2022



År 1982 var läget spänt 
mellan supermakterna 
USA och Sovjetunio
nen, mellan Nato och 
Warszawapakten. 
Risken fanns för ett 

kärnvapenkrig med miljontals döda 
och stor förödelse, särskilt i Europa 
där de båda militärpakterna stod mot 
varandra.

I det läget presenterade en inter
nationell kommission under ledning 
av Olof Palme rapporten Gemensam 
säkerhet. I kommissionen fanns med
lemmar från såväl USA som Sovjet

unionen. Men man lyckades ändå enas 
om gemensamma ställningstagande 
som utgick från insikten att efter ett 
kärnvapenkrig finns ingen segrare, 
bara ömsesidig förintelse. Med andra 
ord kan en stat inte säkra sin egen 
trygghet genom fler och kraftigare 
bomber. I stället för hot krävs en sam
verkan med motparten om hur man 
gemensamt ökar säkerheten.

Samtidigt växte fredsrörelsen i 
Västeuropa. I Göteborg marschera
de 1982 hundratusen människorna 
längs gatorna i en mäktig manifesta
tion för fred.

Palmekommissionen 
1982

Olof Palmes Internationella 
Center, världsfacket 
International Trade 
Union Confederation 
(ITUC), och fredsorgani
sationen International 

Peace Bureau tog gemensamt initiativ 
att 40 år efter Palmekommissionen 
åter lyfta fram begreppet gemensam 
säkerhet. En ny internationell högnivå
kommission tillsattes som genom sin 
bredd och erfarenhet formulerade det 
budskap rapporten för fram. En serie 
digitala seminarier genomfördes för att 
belysa viktiga globala ämnen.

Världen har förändrats sedan Palme
kommissionen kom med sin rapport. 
Nya globala hot har tillkommit. Främst 
är det den växande klimatkrisen som 
väcker oro. Men de grundläggande 
tankar som begreppet gemensam 
säkerhet bygger på kan användas för 
att hantera andra globala hot.

Under tiden som Common Security 
2022 arbetade med att ta fram rappor
ten inledde Ryssland invasionen av 
Ukraina. Därmed kom de säkerhets
politiska frågorna att dominera diskus
sionen, på samma sätt som i Palme
kommissionen 40 år tidigare.

Common Security 
2022



Lär dig mer – 
tillsammans eller 
på egen hand
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På www.commonsecurity.org 
finns även en film på 1,5 minuter 
som ger en snabb sammanfatt-
ning av rapporten. Missa inte att 
titta på den.

Rapporten Common Security 2022 
lyfter fram frågeställningar att diskutera 
vidare utifrån.  

Rapporten Common Security 2022 
hittar du på www.commonsecurity.org 

Webbsidan innehåller också inspel-
ningar från de digitala seminarier som 
genomförts inom Common Security 
2022. Titta på dem om du vill fördjupa 
dig i en specifik fråga.

I materialet ingår även sex stycken 
affischer i A4-format, en för varje grund-
princip som beskrivs i rapporten. Ni kan 
skriva ut dem och sätta upp på dem på 
väggen i möteslokalen eller lägga dem på 
bordet framför er. Självfallet kan ni även se 
dem på skärm. Affischerna är tänkta att 
stimulera till diskussion om världen så 
som den borde vara, med andra ord de 
grundprinciper som den globala världs-
ordningen borde byggas utifrån.

Det går att läsa att läsa rapporten 
och se filmen Common Security 
2022 på egen hand, och med hjälp 
av diskussionsfrågorna i det här 
materialet själv fundera kring hur vi 
skapar en säkrare värld. Materialet 
kan även användas för ett enstaka 
möte där ni diskuterar fred och ge-
mensam säkerhet.

Common Security 2022 lämpar 
sig även som grundmaterial i en 
studiecirkel, som träffas minst tre 
gånger. Kontakta ABF lokalt för att 
få tips och råd kring hur ni startar en 
studiecirkel.

Ett tänkbart upplägg för en stu-
diecirkel kan vara en första träff där 

ni analyserar hur dagens globala 
säkerhetshot ser ut (avsnittet Com-
mon security risks today). Därefter 
två till tre träffar där ni diskuterar 
principer och rekommendationer 
och en avslutande träff där ni sam-
talar om hur Sverige bör agera och 
hur ni själva kan arbeta vidare.

Ett tips är att inleda varje träff 
med att se den korta filmen, som 
sammanfattar och väcker tankar. 
För att underlätta diskussionen 
behöver alla ha läst rapporten innan 
ni träffas, men ni kan hjälpas åt att 
reda ut delar i den som är svåra att 
förstå. Använd även affischerna för 
att stimulera till diskussion.

Affischer/utställning

Rapporten

Film

Affischerna och denna studiehandledning kan skrivas ut från  
www.palmecenter.se/studier. Du kan beställa ett begränsat antal  
tryckta studiehandledningar genom att maila till: info@palmecenter.se



Sex grundläggande principer 
Palmekommissionen formulerade 
sex grundprinciper för gemensam 
säkerhet. Common Security 2022 
har uppdaterat de sex principerna 
och anpassat dem till vår tid. 

De beskriver en värld med 
mänsklig säkerhet för alla pla
netens invånare, och en tillvaro 
utan fruktan och nöd. En fredlig 
och hållbara framtid kräver att ett 
förtroendefullt förhållande mel
lan nationer och människor. Det 
krävs även globalt och regionalt 
samarbete och en regelbaserad 
världsordning, det vill säga respekt 
för folkrätten, som är regler och 
principer som reglerar hur stater 
ska samarbeta och agera gente
mot varandra.

De sex principerna säger också 
bland annat det inte kan finnas ge
mensam säkerhet utan kärnvapen
nedrustning och kraftig minskning 
av konventionella vapen, samt 
minskade militära kostnader.

Rekommendationer
Common Security 2022 innehåller 
25 konkreta rekommendationer. 
De är indelade i fyra olika områden 
som handlar om hur vi skapar en 
global struktur för fred, hur vi för 
resurser från militära ändamål till 
fredlig utveckling, om hur vi kontrol
lerar och avrustar kärnvapnen och 

till sist hur vi reglerar och i vissa fall 
helt förbjuder utvecklingen av nya 
högteknologiska vapensystem.

Nutida hot mot vår gemensamma 
säkerhet 
Rekommendationerna handlar i 
huvudsak om säkerhetspolitik och 
nedrustning. Men i rapportens 
längsta del ges en mer övergri
pande beskrivning av hoten mot 
säker heten i vår värld.

Den tar upp de utmaningar som 
hela det globala samarbetet står 
inför, där det finns ett skriande be
hov av ökat samarbete och gemen
samma regler men där vi i stället 
ser ökade motsättningar och höjd 
konfliktnivå. Avsnittet tar även upp 
global uppvärmning och klimatkris, 
ökad ojämlikhet, pandemier, den 
globala tillbaka gången för demo
kratin och militarisering.

High-Level Advisory Commission 
och Steering Committee 
Rapporten har växt fram genom 
diskussioner i en internationell 
högnivåkommission där 18 perso
ner med bred erfarenhet från olika 
områden ingår. En styrgrupp med 
deltagare från de tre deltagande 
organisationerna har lett arbetet 
och författat rapporten. I Common 
Security 2022 kan du se vilka som 
varit delaktiga i arbetet.

# Hur definieras begreppet gemen-
sam säkerhet i rapporten? Hur 
skulle du beskriva det med egna 
ord?

# Hur kan vi få ledarna i kärnvapen
staterna att inse att det är bättre 
med gemensam säkerhet än att 
hota med kraftigare atombomber?

# Vi har upplevt Trump som med
vetet drog USA bort från globalt 
samarbete och Putin som utan att 
tveka startar ett anfallskrig. Kan 
det i dag ses som naivt att prata 
om fred, nedrustning och gemen
sam säkerhet?

# FN lyckas inte stoppa krigen och 
upprätthålla respekten för interna
tionell rätt. Hur reformerar vi FN?

# Hur får vi bort kärnvapnen? Hur får 
vi Sverige att ansluta sig till FN:s 
kärnvapenförbud?

# Hur stoppar vi nya högteknologis
ka vapensystem och militarisering 
av rymden?

# Ökat förtroende mellan stater 
och politiska ledare är grunden 
för gemensamma lösningar på 
globala problem. Men hur pratar vi 
med diktatorerna som för krig och 
förtrycker sina folk?

 # Vi ser växande politiska rörelser, 
även i Sverige, som står för natio na
lism och främlingsfientlighet, som 
vill stänga dörren mot omvärlden 
och minska utvecklingsbiståndet. 
Hur argumenterar vi för globalt sam
arbete och internationell solidaritet?

# Begreppet gemensam säkerhet 
har i huvudsak använts i diskus
sionen om säkerhetspolitik och 
massförstörelsevapen. Är det 
lika användbart när vi tar oss an 
klimatkrisen och andra globala 
säkerhetshot?

# Vågar vi hoppas på ett ”nytt socialt 
kontrakt” – en global satsning på 
välfärd, sociala trygghetssystem 
och anständiga arbetsvillkor?

# Nu ökar åter antalet människor 
i världen som går hungriga. Hur 
påverkar det vår gemensamma 
säkerhet?

# Hur kan det bli fler kvinnor som 
deltar i sammanhang där fred och 
säkerhet diskuteras och beslutas?

# De globala målen för hållbara ut
veckling ska vara uppfyllda 2030. 
Kommer världen att klara den 
utmaningen eller…?

# Hur ska Sverige agera?   
Vad kan DU göra?

Att diskuteraCommon Security 2022 – innehållet i rapporten




