
Ceremoni vid FN-minnesmärket i Stockholm 

Fredag 29 maj 2009, Peace Keeping dagen 

 

Mina damer och herrar, 

Välkomna till den internationella Peace Keeping dagen och ceremonin här vid FN-

monumentet. Vi är samlade för att uppmärksamma och hedra vår personal i 

internationella fredsbevarande operationer och för att hedra minnet av dem som har mist 

sina liv i dessa operationer.  

 

Sedan FN:s fredsbevarande insatser inleddes har 100 000 svenskar deltagit. Vi har all 

anledning att känna tacksamhet och stolthet över de bidrag som så många svenskar har 

gjort och för närvarande gör. 

 

79 av våra svenska kamrater har genom åren mist livet i samband med sin tjänstgöring. 

De har betalat det yttersta priset i sin insats för freden. Vi är också många som i fredens 

tjänst mött kriget på så nära håll att det aldrig någonsin försvinner ur vårt minne. Det 

förtjänar allas vår respekt. 

 

Genom Sveriges engagemang i FN för världsfreden kan vi öka chanserna för att Sverige 

skall kunna fortsätta leva ett liv i fred och säkerhet. Det är ett engagemang som gagnar 

vår egen trygghet och som säkrar vår demokrati. 

 

Jag är nyligen hemkommen efter besök av förbanden i Kosovo, Afghanistan och 

Adenviken utanför Somalia.  

 

Insatsen i Afghanistan är ett bevis på att morgondagens konfliktförebyggande och 

konfliktdämpande insatser kräver förband med hög förmåga och bred kompetens. Det är 

en motiverad styrka med stor skicklighet.  

 

Jag var även ombord på våra fartyg som nyligen har inlett sitt uppdrag i EU-insatsen i 

Adenviken. Vår personal har den kompetens som krävs. Deras insats denna vecka då 7 

pirater greps visar stor skicklighet och ger oss stolthet.  
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Just nu deltar 960 svenska män och kvinnor i fredsfrämjande insatser. För att klara dessa 

uppdrag lägger vi ner mycket kraft och resurser på vår övningsverksamhet. Det är min 

ambition att Försvarsmakten ska bli än mer närvarande.  

 

FN:s förmåga att lindra mänskligt lidande bygger på de enskilda människornas insatser. 

Det är genom deras engagemang och uppoffringar som FN får sitt förtroende och mandat 

att verka i världens olika hörn där dess insatser så väl behövs. Insatser i vilka vår personal 

har vunnit ett välförtjänt erkännande. 

 

Men insatserna för freden är inte utan risk. Varje utpost innebär dagliga risktaganden. 

Under det gångna året har en officer, Major Mats Norhult mist livet i samband med 

tjänstgöring i UNMIN, Nepal. Det är en uppoffring vi aldrig får glömma. 

 

Jag vill härmed tacka alla er som har verkat och verkar i fredsfrämjande insatser i olika 

delar av världen. I detta inräknar jag även alla anhöriga till dem som gjort insatser 

utomlands. Utan ert stöd är det inte möjligt för Sverige ge de viktiga bidrag till fred och 

säkerhet i världen som vi gör. Jag är övertygad om att vi alla har viktiga uppgifter även i 

framtiden. 

 

 

Slut 
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