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September 2015 - 2. FN-rapport om mordet på Dag Hammarskjöld

World Citizen Foundation uppmanar Ban Ki-Moon och Jan Eliasson, att reformera FN i Dag 
Hammarskjölds anda

(PM) Den 2 juli i år offentliggjordes FN generalsekreteraren Ban Ki-Moons skrivelse till 
ordföranden i FN:s generalförsamling på FN:s webbplats under referens A/70/132.
I denna uttrycker generalsekreteraren förhoppningen, att NSA bl.a. ställer dokument och 
inspelningar av radiokommunikation till förfogande inför presentationen av den nya 
undersökningsrapport som på nytt avser belysa Dag Hammarskjölds död 18 september 1961. 

I slutet av september 2015 skall den nya rapporten presenteras i New York.

Vice ordföranden i WCF, Stephan Mögle-Stade, som publicerat två böcker om Dag Hammarskjöld, 
är även författare till böcker om de båda f d  FN-generalsekreterarna Kofi Annan och Boutros 
Boutros-Ghali. Vid en presskonferens den 21 juli lämnade han en kritisk kommentar: "NSA 
kommer inte att lämna ut någon som helst dokumentation. Den nya rapporten kommer i bästa fall 
att utmynna i diplomatiska fraser. Att flygplanet störtade som följd av ett attentat är redan klarlagt 
av undersökande journalister och författare.” Troy Davis, ordförande i WCF styrelse, där även 
Sunita Gandhi från Indien ingår, gör tillägget: ”Det skulle vara bra att bringa dessa personers 
oberoende forskningsresultat till allmän kännedom.”

Den 20 juli 1990, med andra ord för 25 år sedan, sände Stephan Mögle-Stadel, från New York och 
på FN:s brevpapper, till ”Bundesamt für Zivildienst” (den tyska myndigheten för civil plikttjänst), 
en skriftlig förklaring till varför han vägrade göra militärtjänst i Tyskland. Den behöriga tyska 
myndigheten accepterade hans beslut, som i grunden var inspirerat av Dag Hammarskjölds 
gärningar och kosmopolitiska uppfattning. I år 1992 genomförde Mögle-Stadel samhällstjänsten hos 
FN i New York, där han även översatte och publicerade tal av FN:s dåvarande generalsekreterare 
Boutros Boutros-Ghali till tyska. Samma år publicerade Boutros Boutros-Ghali sitt FN-reform-
förslaget "Agenda for Peace", för att bygga vidare på 
Dag Hammarskjölds arv.

World Citizen Foundation, som söker en ny representant för Sverige, uppmanar nu Ban Ki Moon 
och hans ställföreträdare Jan Eliasson, att äntligen som ett arv efter Dag Hammarskjöld, gradvis 
genomföra denna "Agenda for Peace". Mögle-Stadel menar: "FN behöver äntligen en egen neutral 
FN-generalstab, som inom 48 timmar skall vara i stånd att rekrytera  fredsbevarande militära 
kontingenter. Dessutom, för att inte längre förbli en ”lekboll” för olika underrättelse- och 
säkerhetstjänsters desinformation, har FN behov av en egen underrättelsetjänst (United Nations 
Intelligence Service). Vid ett veto i Säkerhetsrådet bör detta, enligt WCF, desavoueras och viktiga 
beslut fattas av Generalförsamlingen. Så gjorde Hammarskjöld 1956 under Suez-krisen.

Dessutom förespråkar WCF, att i enlighet med Artikel 22 i stadgan (underordnade organ), ett 
rådgivande organ i FN-ackrediterade icke-statliga organisationer (NGO) etableras.
Mer information, kan intresserade läsare se under länkarna www.worldcitizen.org, 

www.weltdemokratie.de och www.Hammarskjoeld.org
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We can e-mail you the press release also including all links to further information on
different websites. Please let us know by e-mail: pressebuero.globe@gmail.com

Intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: phone 0049-711-699 768 46 (10 am – 16 pm)
SMS 0049 – 176 – 620 710 66

presse@welt-buerger.org (Troy Davis) or institut@hammarskjoeld.org (S. Mögle-Stadel)

World Citizen Foundation, 211 East 43rd Street, Suite 905, New York, NY 10017, USA

Dag Hammarskjöld Institut, Postbox 800 745, D-70507 Stuttgart, Tyskland

WCF-EU-Office, Mr. Troy Davis, 31 Boulevard de la Marne, F-67000 Strasbourg
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Varför blev FN:s generalsekreterare mördad 1961? 

Vid midnatt mellan den 17 och 18 september 1961 blev planet med FN:s generalsekreterare 

Dag Hammarskjöld nedskjutet nära Ndola i dåvarande Nord Rhodesia, skriver Stephan Mögle 

Stadel i sin biografi ”Dag Hammarskjöld – Vision enier Menschheitsetik”. Alltsedan Stephan 
Mögle Stadel läste Hammarskjölds Dagbok ”Vägmärken” vid 18 års ålder har han velat få reda på 
allt om denne man som var människorättsaktivist, initiativtagare till FN-trupper i Suez-krisen 1956 
och talesman för tredje världen i avkoloniseringen.

Stephan Mögle Stadel, v ordf. i WCF (www.worldcitizen.org) och medlem i FN Ystad-Österlen, 
kommer i sitt föredrag på Konstmuseet i Ystad att ställa frågan: ”Vad drev Hammarskjöld? Han som 
1956 ignorerade ett veto från supermakten Sovjet i Säkerhetsrådet och uppförde sig inte som en 
generalsekreterare utan mera som president i en världsregering.”

Stephan Mögle Stadel vägrade göra militärtjänst 1990 i Tyskland och gjorde i stället civiltjänst hos 
FN 1992. Han har skrivit böcker tillsammans med FN:s generalsekreterare Boutros-Ghali (1993 
”UNorganisierte Welt”) och med Kofi Annan (2002 ”UNvollendeter Weg”). Efter studier i 
pedagogik, psykologi och historia arbetade han som docent i pedagogik och publicist. Sedan 2005 
leder han Dag Hammarskjöld Institutet för etik och globalisering i WCF, World Citizen 
Foundation.

Marie-Louise Wentzel är ordf. i FN Ystad-Österlen, initiativtagare till minneshögtiden och ansvarig 
för Backåkraföreläsningarna till Dag Hammarskjölds minne. Hon är också styrelsemedlem i WCF.
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