
"Fredens mojligheter i vir tid: En bUck framit - och en iterblick"

Tal vid oppnandet av Fredsmuseum pi Uppsala slott
fredagen den 16 december 2005

av

Ambassador Hans CoreD
Forenta Nationernas riittschef 1994-2004

Arade Iorsamling,

Vi bar samlats ror att inviga Fredsmuseum pa Uppsala slott. Till de ansvariga vill jag
framfOraett tack ror att jag tatt det hedersamma uppdraget att tala vid denna
ceremoni.

Vi vander oss forst sarskilt till Ann-Cathrine Haglund, rorutvarande landshovding i
Uppsala Ian, och Olle Nordberg, chef ror Dag Hammarskjolds Minnesfond. De har
lett arbetet med att inrlitta detta museum. Vi tackar dem och framfor vara
gratulationer.

Vi tackar ocksa hela styrelsen for Foreningen Fredsmuseum pa Uppsala slott. Det ar
manga som medverkat har. 80m fore detta FN-tjansteman vill jag naturligtvis sarskilt
namna Forbundet Fredsbaskrarna 8verige.

80m amne for mitt anforande har jag valt "Fredens mojligheter i var tid: En blick
framat - och en aterblick". Aterblicken foranleds av att vi i ar hogtidlighaller minnet
av Dag Hammarskjolds Iodelse -landshovdingesonen som vaxte upp pa detta slott
och som sa smanmgom blev Forenta Nationemas generalsekreterare.

Vi halsar valkommen Dag Hammarskjolds brorsdotter Marlene Hagstrom som strax
kommer att rorklara museet invigt.

Utstiillningen pa museet skall handla om fred, om konflikter, om hat, hot och heder.
Utstiillningen riktar sig framst till ungdomar, och museet skall Varaen plats dar
ungdomar kan ta diskutera svArafragor. Mitt anforande riktar sig darfor sarskilt till
de ungdomar som nu besoker museet och som kommer att besoka det i framtiden.

InIedningsvis kan vi konstatera att vi tatt uppleva ganska dramatiska forandringar
under de senaste aren. Efter det kalla krigets slut och den eufori som bredde ut sig nar
alIa trodde att vi skulle ta en fredlig utveckling med avspanning mellan varldens
stormakter, bar vi tatt Varamed om en period som faktiskt inger bekymmer for
framtiden.

Under 1990-talet tick vi uppleva att konflikter som tidigare sopats under mattan
plotsligt blossade upp. I allmanhet rorde det sig om intema konflikter; krig mellan
stater ar inte det vi i forsta hand tar koncentrera oss pa idag.
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Inom FN tiek vi se hur sakerhetsradet boIjade fungera som det var tankt fran boIjan,
oeh i de fall radet varit enigt har FN kunnat agera pa ett kraftfullt satt. Men i det
ogonbliek da en stat som ar foremaI fOrsakerhetsradets uppmarksamhet konstaterar
att radet inte kan haIla samman, utnyttjar staten denna situation omedelbart. Ett
exempel pa detta ar hur Saddam Hussein kunde spela ut sakerhetsradets medlemmar
mot varandra under den tid sanktionema mot Irak pagiek.

En sarskild kalla till oro ar att den stat som var den framsta tillskyndaren nar FN
bildades m 1945, namIigen USA, inte ger organisationen det stod som man kunde
forvanta. FN skall givetvis kritiseras nar det ar befogat. Men samtidigt maste
organisationens maktigaste stat stodja den helhjartat. Annars blir talet om FN:s
marginalisering sjalvuppfyllande. Man staller sig fragan vart det statsmannaskap som
visades av USA:s presidenter under oeh efter andra varldskriget tagit vagen.

Men inte nog med det: Vi har oeksa tatt bevittna hur en demokrati oeh en rattsstat
plotsligt tappat sin rattsliga oeh moraliska kompass i kampen mot ett nytt hot mot
intemationell fred oeh sakerhet: terrorismen.

Terrorismhar funnits i alIa tider, men angreppen mot World Trade Center oeh
Pentagon den 11 september 2001 forandrade situationen. Det nya hotet maste tas pa
allra storsta allvar, men terrorism bekampas inte med medel som kranker manskliga
rattighet~r.

Sa till det positiva. Konflikter mellan stater ar numera sallsynta. Det intemationella
norinsystemet boIjar faktiskt fungera. Tvister lOsesi allt okande utstraekning med
fredliga medel. Pa folkrattens omrade har det under de senaste men gjorts stora
framsteg. Framfor allt bor namnas det som ibland kallats for den felande lanken i det
intemationella rattssystemet, namligen det forhaIlandet att det inte fanns en permanent
intemationell brottmaIsdomstol.

I juli 1998 antog en FN-konferens Romstadgan for den intemationella
brottmaIsdomstolen. Stadgan ratitieerades i rekordfart, oeh i mars 2003 kunde
domama i domstolen avlagga sin hogtidliga forsman. Idag har vi oeksa sarskilda
intemationella domstolar som tar upp forbrytelser mot den intemationella straffratten
som agt rum i fore detta Jugoslavien, Rwanda oeh Sierra Leone. Snart boIjar oeksa
rattegangen mot de roda khmeremas ledare i Kambodja.

For narvarande star en fore detta statsehefinfor ratta i en av dessa intemationella
tribunaler. I Irak star landets tidigare diktator infor en specialdomstol. Allt detta ar
teeken pa att statssamfundet pa ett mer systematiskt satt boIjat angripa ett av
mansklighetens storsta problem, namIigen straffiosheten for folkmord,
krigsforbrytelser oeh brott mot den humanitara ratten.

Det ar viktigt att komma till ratta med sadana foreteelser. Statema maste namligen
koneentrera sig pa storre oeh mera svarhanterliga fragor. Med gemensamma
anstrangningar maste de angripa de problem som nu hotar hela manskligheten oeh
som orsakar stora lidanden bland manmskor over hela varlden. Fattigdom, sjukdom,
vattenbrist, miljoforstoring, klimatforandringar, gransoverskridande brottslighet oeh
korruption - alIa dessa foreteelser utgor allvarliga hot mot manskligheten oeh maste
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angripas med beslutsamhet och i endrakt. Dessa hot har ocksa det gemensamt att de,
atminstone pa sikt, hotar intemationell fred och sakerhet.

Det ar angelaget att unga mfumiskor satter sig in i och diskuterar dessa problem sa att
de i framtiden kan hantera dem pa ett battre satt an vad vi i var generation formatt
gora.

Mot denna bakgrund ar det illavarslande att varldens maktigaste nation i dag verkar
vifta bort en av de grundlaggande principema i FN-stadgan, namligen att militart vaId
inte Jar anvandas annat an efter sakerhetsradets uttryckliga godkannande. Jag bortser
har fran den situation da en stat Jar agera i sjalvforsvar.

Vad som maste astadkommas for framtiden ar att alIa stater, ocksa de stora och
maktiga, respekterar den intemationella rattsordning som vi har kommit overens om.
Att, sasom skett, forsvara angreppet mot Irak med att man agerade for att uppratthaIla
sakerhetsradets auktoritet ar rent hapnadsvackande. I sjalva verket fungerade
sakerhetsradet i mars 2003 precis som det var tankt; radet gav inte tillstAndtill att
vapenmakt skulle ta anvandas mot Irak. Och eftersom det inte rorde sig om
sjalvforsvar, var angreppet pa detta land alltsa olagligt.

Nu fragar du: Varfor denna ensidiga kritik mot en av FN:s medlemsstater nar det fInns
manga stater som borde kritiseras for att de inte genomfort demokrati och for att de
fortrycker sina medborgare. Kan man inte till och med rikta sadan kritik mot Kina,
permanent medlem i sakerhetsradet, den institution som har medlemsstatemas
uppdrag att svara for uppratthaIlande av intemationell fred och sakerhet?

Det ar alldeles riktigt, och bar maste forbattringar ske. Men pa USA och andra
vaststater maste man stalla hogre krav. USA:s agerande pa senare tid, sarskilt
overtrampen i kampen mot terrorismen, ar mycket allvarligt, inte minst darfor att det
underminerar vara anstrangningar att stiirka rattsstaten bade nationellt och
intemationellt.

Pa detta och andra omraden har FN en viktig funktion att fylla ocksa i framtiden. Det
ar da av betydelse att organisationen leds av en handlingskraftig generalsekreterare.

Om Dag Hammarskjold hade tatt uppleva den situation vi bar i dag, skulle han sakert
ha kant igen sig. Han fIck sjalv hantera mycket svara fragor och rakade i vissa fall i
motsattning mot nagra av organisationens medlemmar. Just darfor ar det intressant att
vid detta tillfalle peka det kanske mest betydelsefulla som Dag Hammarskjold
lamnade efter sig, namligen hans klargorande av den intemationelle tjanstemannens
skyldigheter och det exempel som han statuerade.

Enligt artikel97 i FN-stadgan ar generalsekreteraren organisationens hogste
tjansteman. I ett beromt tal i Oxford den 30 maj 1961 understrok Dag HammarskjOid
emellertid att tva andra artiklar i FN-stadgan ger en annan bild. Enligt artikel98 skall
generalsekreteraren bland annat fullgora de uppgifter som FN-organen tilldelar
honom, och enligt artikel 99 har han ratt att fasta sakerhetsradets uppmarksamhet pa
varje omstandighet som enligt hans asikt kan hota intemationell fred och sakerhet.
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Enligt Dag HammarskjOldmedfor detta att det ibland kan vara svart fOr
generalsekreteraren att visa den neutralitet som intemationella tjansteman skall iaktta.
Hammarskjold menade att generalsekreteraren har en roll som gar langt utover
begreppet ieke-politisk tjansteman oeh in pa ett omrade dar denne i sin
ambetsutOvningkan tvingas fatta beslut med ett politiskt kontroversiellt innehaIl.
Detta inverkar enligt honom uppenbarligen pa hela FN-sekretariatets roll.

Nar det galler verkstaIlighet av beslut i kontroversiella fragor menade Dag
HammarskjOldatt generalsekreteraren inte har nagot val. Lagen, alltsa FN-stadgan, ar
kIar. Generalsekreterarens ansvar enligt stadgan kan inte sattas asido bara darfor att
verkstaIligheten av besluten kan komma att orsaka politiska kontroverser. For det
amne som museet oeh utstaIlningen vill belysa fOrtjanarfoljande eiteras ur hans tal:

"Generalsekreterarens ansvar enligt FN-stadgan kan inte sattas asido
bara darfor att de beslut han verkstaller sannolikt kommer att vara
politiskt kontroversiella. Generalsekreteraren fOrblirskyldig att
genomfora beslut oeh riktlinjer som de antagits av FN-organen; det
absoluta kravet ar att han gor detta endast pa grund av sitt uteslutande

~ intemationellaansvaroeh inte fOratt tillgodosenagonenskildstatseller
statsgrupperings intresse."

80m exerp.pelpa kontroversiella fragor namnde han ett antal resolutioner som angiek
MeHanostem oeh Kongo. Vi kan konstatera att situationen i dessa regioner alltjamt
hor till FN:s storsta problem.

HammarskjOldsslutsats star sig 8.nnUidag, i synnerhet som de beslut som skall
verkstaIlas blivit allt mer komplieerade. Vi kan bara erinra oss resolutionema om
Kosovo, Ostra Timor oeh Irak. Dag Hammarskjold menade oeksa att kontroversiella
fragor rar en sarskild dimension om nagon eller nagra av stormaktema ar involverade.

I sitt Oxford-tal framholl Dag Hammarskjold att en tjansteman inte kan beskyllas fOr
bristande neutralitet bara darfor att han tar staIlning i en kontroversiell fraga nar denna
skyldighet inte kan undvikas. Det aterstar emellertid ett allvarligt intellektuellt oeh
moraliskt problem nar man kommer in pa det omrade dar det personliga omdomet
spelar in, sade han, oeh understrok samtidigt att det har handlar om integritet oeh
samvete.

Dag Hammarskjold ansag att man maste vara beredd att ta den kritik som till slut inte
kan undvikas. Reglema oeh erkanda rattsprineiper maste vara ledstjarnoma, havdade
han oeh avslutade:

"Om integritet i meningen respekt fOrlagen oeh respekt for sanningen
skulle drlva tjanstemannen till staIlningstaganden som kommer i
konflikt med det ena eller andra intresset, da ar denna konflikt ett teeken
pa hans neutralitet oeh inte pa hans bristande fOrmagaatt vara neutral -
da ar den i linje med, inte i strid med hans skyldigheter som
intemationell tjansteman."

Vi kan vara overtygade om att FN:s nuvarande generalsekreterare Kofi Annan har
haft anledning att fundera over detta budskap manga ganger.
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Generalsekreterarens yanda nar han kommer i ett lage dar han anser att statema brister
i respekt fOr"lagen och sanningen" framtrader har. Detta dilemma kan enligt
Hammarskjold inte losas, om inte generalsekreteraren reduceras till en passiv
c'iskadaresom - kanske fOregen bekvamlighets skull- skjuter problemen ifran sig.
Men om det gar dithan skulle mycket ga forlorat. Som jag framhMlit i annat
sammanhang, skulle detta innebara att varldsorganisationen rakar i vanrykte och
fOrlorarsin relevans, sarskilt om de ovriga FN-organen inte agerar som stadgan
forutsatter.

Ett av Dag Hammarskjolds viktigaste bidrag till eftervarlden ar alltsa hans budskap
om den intemationelle tjanstemannens roll. For hans eftertradare ar det viktigt att dra
lardom av dessa hans iakttagelser.

Men vi kan alIa dra lardom av detta. Sarskilt till dig som ar ung vill jag saga: Oavsett
var du hamnar i livet, kommer du att smllas infOrSVclrafragor dar ditt omdome och
din integritet satts pa proVoRespekt for "lagen och sanningen" ar viktiga ledstjamor.
Ett scidantfOrha11ningssattbidrar ocksa till att uppratthMla nagot som du skall vam
mycket riidd om i livet - respekten for dig sjalv!

Den utstallning som nu invigs har Dag Hammarskjold i centrum. Det ar da naturligt
att vi oc~ agnar en tanke at hans person. Jag utgar fran att de unga som vi hoppas
skall samlas bar kommer att ha tillgang till Dag HammarskjOlds "Vagmarken".och
den litteratur som skrivits om honom.

I hans bok finner vi ett vagmarke som vi bOrstanna vid idag:

Du atervander alOOg.
En annan man
finner en annan stade

Sa ar det! Och denna iakttagelse gor sig pamind nar man laser de avslutande orden
om jubeldoktom och den nypromoverade i Dag Hammarskjolds finstamda skildring
"Slottsbacken":

"Den ene gar over backen for att, fore uppbrottet, an en gang se staden dar han
arbetat under langa ar for att lagga grunden fOrsin livsinsats. Den andre mater
infor motet med ungdomsstaden distansen mellan vad han en gang hoppades
och vad han forverkligade. Hur manga atervander som segerherrar? Hur
manga kommer tillbaka?

Pa sitt satt har Dag Hammarskjold kommit tillbaka. Han vilar pa kyrkogarden i sin
hemstad. Nu framtonar han ocksc1genom den byst nedanfor styrbiskop som vi just
:tattvam med om att avmcka - och i detta Fredsmuseum pa Uppsala slott.

Somjag namnde ar avsikten att museet skall vam en plats for ungdomar. Uppsala
kallas ofta fOrungdomens stade Pa ett satt symboliserar Slottsbacken denna ungdom.
Och ungdomen ar ocksa framtiden - det kommande. Lat mig darfor avsluta med
foljande ord ur "Slottsbacken" som en sarskild halsning fran Dag Hammarskjold till
de ungdomar som besoker museet:

"
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"Till slut kommer Valborgsmassan, sHittensoch stadens egen nyarsfest.
Roken full balen drar i skymningen sina band over slatten. Mot aftonen
myllrar backen av folk, och nar studenttaget efter nioklamtningen nar norm
tomet star leden tata. Sangen stiger. Det traditioneUa talet varieras anyo. Men
knappt har stamningen skapats och upplevts i ett ogonblicks gemenskap,
f6rriin den f6rflyktigas och allt ar over. Snart ligger kullen ater ode, viind i
tystnad mot det kommande. Nar himlen redan ar ljusast i norr, kan man 8.nnU
vid horisonten bortom Balinge och Akerby kyrkor skonja enstaka eldar,
glimmande som faUnastjamor. Natten igenom drojer lukten av brinnande tjara
kvar i vinden, blandad med friskheten av naken, fuktig jord."

Det ligger en djup symbolik i att Dag Hammarskjolds byst nu star i Slottsbacken med
blickenvandmot allt detta- i tystnadmot det kommande.


