
Aldrig mer krig – Vad kan Europa lära sig? 
 
Över hela Europa högtidlighålls den 11 november, den dag år 1918 då 
vapenstilleståndet slöts efter första världskriget.  
 
Liksom förra året markerade vi fyra Europaföreningar, Europarörelsen, SKEN, 
Svenska Paneuropaföreningen och Unga Européer denna dag genom en 
gemensam aktivitet där vi diskuterade vad vi lärt oss av de snart 100 år som 
gått sedan första världskriget bröt ut. 
 
Idag kan vi i Europa åter se flera av de strömningar som utgjorde grogrunden 
för det första världskriget. Förändrade etniska, religiösa, politiska och 
ekonomiska bindningar och allianser utmanar den politiska och ekonomiska 
balansen och riskerar att få oförutsägbara följder. Den ekonomiska krisen har 
bidragit till att gamla politiska, nationalistiska och etnocentriska rörelser 
kommit upp till ytan. 
 
Inledde gjorde Frankrikes ambassadör Lacroix som poängterade det lugn som 
gynnas av avtalet mellan Frankrike och Tyskland att lösa konflikter med 
fredliga metoder efter 1945 inom ramen för Europeiska Unionen. Serbiens 
ambassadör Dusăn Cmogorčevic påminde om att de första världskriget följde 
efter ett tidigare Balkankrig i början av 1900-talet. Ambassadör Mats Åberg 
gav en exposé över enfaldiga och våldsamma lösningar på konflikter i Europa 
under perioden 1914 till 1945 och det nya Balkankriget som avslutade 1900-
talet.  
 
Därefter följde vittnesmål från tidigare oskriven 1900-tals historia: författaren 
Carsten Otte, ”En tysk och en svensk barndom”, och dramaproducenten 
Hedda Krauzs om den miljon sovjetiska kvinnor som deltog som soldater 
under andra världskriget. ”Kriget har inget kvinnligt nsikte!”.  
 
Årets europé Marika Markovits, chef för Stadsmissionen och Crossroads 
vittnade om oförmågan i det svenska samhället att tackla det nya tiggeri som 
präglar gatorna i dagens Sverige. EU-minister Birgitta Ohlsson artikulerade 
förhoppningen att regeringarna och EU ska klara de nya fascistiska 
strömningar som följt i den ekonomiska krisen med ökad ojämlikhet. Hundra 
deltagare kom och fyllde upp konferenslokalen i Europahuset på 
Regeringsgatan 65. Det blev en minnesvärd kväll. 


