
Ceremoni vid FN-minnesmärket i Stockholm, ÖB tal 

Lördag 29 maj 2010, Peace Keeping dagen  

(3 minuter) 

 

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. Denna dag, den 29 maj, som från 2011 också 

blir vår veterandag.  

 

Genom Sveriges engagemang i FN för världsfreden, stärker vi förutsättningarna 

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.  

 

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

Vi har all anledning att känna tacksamhet och stolthet över de insatser som så 

många svenskar har gjort och för närvarande gör. 

 

Just nu har vi pågående insatser i tre världsdelar, mer än 1 000 svenska män och 

kvinnor delta i internationella fredsfrämjande insatser. I Kosovo närmar vi oss 

slutet på vårt bidrag att stabilisera situationen på Balkan. Det är snart dags att 

lämna över hela ansvaret till det civila samhället.  

 

I Adenviken och utanför Somalias kust leder Sverige EU:s flottstyrka för att 

skydda FN-organet World Food Programme mattransporter till Somalia, samtidigt 

som piraternas verksamhet försvåras så mycket som möjligt.  

 

I Afghanistan pågår arbetet med att bygga upp ett tryggt och fungerande samhälle 

– militär, polis, kommun- och regional ledning, skolor, sjukvård för att ta några 

exempel. Det är ett långsiktigt engagemang där Försvarsmakten arbetar sida vid 

sida med civila aktörer för att nå framgång. Jag har nyligen besökt våra förband 

och de gör ett föredömligt arbete som inger stor respekt. 
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För att klara dessa uppdrag lägger vi ner mycket kraft och resurser på vår 

övningsverksamhet. Men insatserna för freden är inte utan risk. Varje utpost 

innebär dagliga risktaganden, såsom skedde i februari i Afghanistan då kapten 

Johan Palmlöv, löjtnant Gunnar Andersson samt vår lokalt anställde tolk 

Mohammad Shahab Ayouby miste livet. Det är uppoffringar vi aldrig får glömma.  

 

Genom åren har 81 av våra svenska kamrater mist livet i samband med sin 

tjänstgöring. De har betalat det yttersta priset för sina insatser 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. 

 

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 att ge de viktiga 

bidragen till fred och säkerhet i världen som vi gör. Jag är övertygad om att vi alla 

har viktiga uppgifter även i framtiden. 

 

Tack.  


