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Diskussion om Postkoloniala Konflikter
Introduktion 2021 om Postkolonialism 

Video om Kolonial Historia

Hur kan de på nästa sida kort beskrivna aktuella händelserna bidra till klarsyn på
svensk postkolonialism?

Hur påverkas Sverige av postkolonialism inom EU:s dominerande tidigare 
kolonialmakter? 

Hur och varför ersätts militära insatser alltmer av handelskrig, sanktioner och 
informationskrig?

Hur kan kemister och fredliga krafter tydliggöra och motverka destruktiv 
postkolonialism? 

Avskräckande Krigisk Postkolonialism

Dagens svenska postkolonialism måste ses mot bakgrund av västvärldens stora 
postkoloniala militära insatser på 2000-talet där Sverige har medverkat i större 
eller mindre omfattning.

2001 Afganistan attackeras och invaderas av USA som sedan i allians med 
Sverige och flera västländer militärt stött en västvänlig regim. När USA 2021 
drar sig ur sitt längsta krig faller regimen snabbt och talibanerna tar över.

2003 Irak attackeras och invaderas av USA efter falska anklagelser om otillåtna 
vapen. Anfallen mot Iraks sunnimuslimer ledde efterhand till etableringen av 
ISIS som blodigt bekämpades med stöd av amerikanskt bombflyg. 

2011 Libyen invaderas av USA efter att en NATO-stödd flygförbudszon 
etablerats. Libyens ledare dödas och landet störtas in i ett kaos som fortfarande 
råder.

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://www.youtube.com/watch?v=Iuca0jzoK2E
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2021/11/Nykolonialt.pdf
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Svensk Postkolonialism
Koloniala Krig och Konflikter 2022

Året 2022 har börjat i en krigisk atmosfär styrd av en ofta enögd nationalism. 
Fredlig samverkan baserad på ömsesidig respekt mellan nationer har saknats. 
Sverige har via EU kopplats till Europas gamla kolonialmakter. Därför blir det 
särskilt viktigt att analysera och motverka destruktiva postkoloniala attityder.

Takuba och Afganistan

I februari 2022 deklarerar president Macron att Frankrike avbryter sina militära 
insatser i Mali inom projekt Takuba. Närvaron av den illa sedda kolonialmakten 
har mest bara stärkt det väpnade islamiska motståndet. Sverige har medverkat i 
Takuba och nyligen utsågs märkligt en svensk chef under pseudonymen Peter. 
Sverige associeras alltså tydligt med den europeiska kolonialismen i Västafrika. 

Situationen i Mali påminner om Afganistan där USA drog sig ur 2021 efter två 
decenniers militär närvaro som i praktiken ökade stödet för talibanerna. Även 
där medverkade Sverige och fick utrymma hals över huvud. Kanske kan dessa 
insatser markera slutet för svenskt militärt stöd med kolonial prägel.

Attacker mot Integration

Under februari 2022 utsattes Sverige för internationella attacker i nätmedier. 
Anklagelserna gällde att barn tas från sina föräldrar på ett sätt som är orimligt i 
andra kulturer. Politiskt har Sverige ställts in på att massinvandringen skall 
klaras med integration. Migranter förväntas då ställa om till svenska regler och 
värderingar. För nationer med andra kulturer och religioner framstår detta ofta 
som kränkande och allt fler protester kan förväntas.

En dålig lösning som delvis redan etablerats är segregerade lokalsamhällen för 
migranter. En mer ansvarsfull lösning är stöd för återvändare och återförening av
familjer i migranternas hemländer. Där kan nästan alla göra bäst insatser för sina
nationer. Ekonomiska fördelar som driver människor att migrera kan ses som en 
modern form av kolonial slavhandel. Detta har ofta dolts bakom naiva uttryck 
som nyanlända och ensamkommande barn.

https://svenska.yle.fi/a/7-10012899
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/task-force-takuba-nu-under-svenskt-befal/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/frankrike-lamnar-mali
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/

