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 l l l FREDSKALENDERN  

 

Fredsnytt är Kristna Fredsrörelsens 
medlemstidning. Den kommer ut 
2 gånger om året med en upplaga 
om ca 1 500 ex. Kristna Fredsrörel-
sen arbetar för en värld utan våld, 
krig och förtryck. Det gör vi genom 
att:
l  Ge kurser i ickevåld och konflikt-

hantering. 
l  Skicka fredsobservatörer till Gua-

temala, Mexiko och Colombia 
där de medföljer personer och 
organisationer som arbetar för 
fred och mänskliga rättigheter. 

l  Arbeta med information och 
opinionsbildning, till exempel 
mot Sveriges handel med va-
pen. 

l  Uppmana och stödja kyrkor och 
andra trossamfund att verka 
för fred och rättvisa och att ta 
avstånd från våld.  
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Den här tidningen har delvis finan-
sierats med bidrag från Svenska 
missionsrådet. Svenska missionsrå-
det har ej medverkat vid utform-
ningen och tar ej ställning till de 
synpunkter som framförs.

FREDSnytt

10–12 april
STOCKHOLM Välkommen på rörelsehelg med 
årsmöte! Förutom årsmöte blir det också after work 
om kärnvapennedrustning, kreativ aktivism, insam-
lingsfest och fredsgudstjänst. Läs mer och anmäl dig 
senast 1 april på krf.se/rorelsehelg2015. Vi ses!

13 april
HELA VÄRLDEN Global Day of Action on Military 
Spending äger rum och fredsinstitutet Sipri släpper 
siffror över världens militära utgifter under 2014. 

3 maj
UPPSALA STIFT Ta med vänner och bekanta till 
gudstjänst i Svenska kyrkan. Kollekten går till 
Kristna Fredsrörelsen. 

8–10 maj
GÖTEBORG Välkommen på ”Hopp & Motstånd”, 
en reträtt om civil olydnad och ickevåld. Helgen 
erbjuder workshop där reflektion och träning sker i 
mindre grupper istället för storgruppssamlingar och 
föredrag. Helgen anordnas av bland andra Kristna 
Freds Smeder. Läs mer på ickevald.net/catholicwor-
ker/hoppmotstand2015.htm

22–24 maj
STOCKHOLM Första träffen med Kreativ aktivism-
kursen. Vill du lära dig mer om kreativ aktivism och 
ickevåld? Sök senast 6 april. Läs mer på krf.se/krea-
tivaktivism.

20 juni
STRÄNGNÄS STIFT Ta med vänner bekanta till 
gudstjänst i Svenska kyrkan. Kollekten går till 
Kristna Fredsrörelsen.

20–24 juni
HELSINGBORG Välkommen på en sommarkurs i 
religionsdialog och fredsbygge med Salaams vänner 
på Sundsgårdens folkhögskola. Fokus ligger på reli-
gionens roll i fredsprocesser och att lyfta samexistens 
och samarbete. Läs mer på www.sundsgarden.se.

kreativ  
aktivism
l l l Vill du utveckla 
din kreativitet och lära 
dig mer om hur du kan 
använda konst och hant-
verk i ditt engagemang 
för fred? Passa då på att 
söka till Kristna Freds-
rörelsens kurs i Kreativ 
aktivism och ickevåld 
som startar i maj. 
l Läs mer om kursen 
och hur du ansöker på 
krf.se/kreativaktivism. 
Sista ansökningsdag är 
6 april.

Bli medlem 

2015
Kom ihåg att betala din medlemsavgift för 2015

BG 900-0316 
www.krf.se
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l l l Generalsekreteraren har ordet
 

Mitt ute i den vidsträckta Algeriska öknen 
ligger flyktinglägret Smara. Här lever 
runt 100 000 västsahariska flyktingar, 

helt beroende av omvärldens vattentillförsel och 
matleveranser. 40 år efter Marockos ockupation av 
Västsahara finns det få ljusglimtar för människorna 
som lever här, omvärlden vänder konsekvent ryg-
gen till det västsahariska folkets strävan efter frihet, 
självständighet och demokrati. Habib Lahwaimad 
har levt i lägret i nästan 20 år, efter att han släpptes 
ur fängelse där han tillbringat 13 år av sitt liv. Han 
har ett hopp om att länder som Sverige trots allt ska 
kunna påverka situationen, till exempel genom ett 
officiellt erkännande som vi nyligen gjorde med Pa-
lestina. Under tiden odlar han några plantor utanför 
sitt hus. Det dyrbara vattnet som egentligen är till 
honom offrar han för växterna. Varje dag tittar han 
och barnbarnen om plantorna har växt. Odlingen 
påminner om ett annat liv, en annan plats och för 
barnen är det en övning i tålamod. Även om inget 
verkar förändras på ytan, så sker förändringen långt 
därnere i jorden. 

 
I DET HÄR numret av Fredsnytt får ni möjlighet att 
läsa mer om människor som lever under ockupa-
tion, och om hur det är möjligt att under så extrema 
förhållanden ändå bevara sina drömmar, sitt hopp 
och sin kraft till fredlig förändring. Men numret 
handlar också om hur även vi i den priviligierade de-
len av världen kan bevara vår vilja och kraft att vara 
den förändring vi vill se i världen. Hoppas du får en 
intressant lässtund!

PS. 
Missa inte heller att svara på läsarundersökningen 
som följer med detta nummer. Dina svar är värde-
fulla!

Sofia Walan
Generalsekreterare  
för Kristna Fredsrörelsen

Hoppet i en liten planta
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Tyck till om Fredsnytt
l l l Tycker du Fredsnytt är för kort, hand-
lar om tråkiga ämnen eller kommer för sällan? 
Eller är den kanske alldeles perfekt? Vi vill 
veta vad du tycker! Med detta nummer följer 
en läsarundersökning med några frågor. Svara 
på dessa och skicka in dina svar till oss (adress 
finns på pappret och porto är betalt). Du kan 
också svara på frågorna i vår webenkät som du 
hittar på krf.se/lasarundersokning. Dina svar 
är viktiga och hjälper oss att göra en bättre tid-
ning. Tack för din medverkan!

FREDSKristna fredsrörelsens  tidning # x l 2012 nytt

Tema  ickevåld under ockupation

FREDSKristna fredsrörelsens  tidning # 1 l 2015 nytt

”Vi vägrar vara fiender”

I världen:  

Med satir  
som vapen  i colombia  /12

Porträttet:  

Ärkebiskop antje Jackelén   /11

På palestiniern Daoud Nassers gård Tent of Nations utanför Betlehem  utspelas en ickevåldskamp som  inspirerar människor från hela världen.

Ny storfilm om Martin Luther King
”Selma” ställer  

viktiga frågor om  
vår egen samtid.

/6

Förnya medlemskap
l l l Nu är det dags att förnya medlemskapet 
för 2015. Från och med i år finns två medlemska-
tegorier: ordinarie medlemsavgift (320 kr/år) och 
reducerad medlemsavgift (120 kr/år), för personer 
som av någon anledning inte har möjlighet att betala 
ordinarie avgift. Familjemedlemskap på 30 kr/år har 
tagits bort, enligt årsmötesbeslut 2014. Medlem som 
bor på samma adress som annan medlem uppma-
nas istället betala reducerad avgift. Möjligheten att 
registreras som familj, för att slippa flera likadana 
utskick till samma adress, finns dock kvar.

LÄS
blogg.krf.se

Varför plast  
runt tidningen?
l l l Detta nummer av 
Fredsnytt kommer inplastad. 
Det beror på ändrade regler 
hos Posten, som gör att 
tidningen från och med nu 
måste ha ett omslag. Kristna Fredsrörelsen ser 
över om det finns möjlighet att skicka tidning-
en utan omslag.
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I slutet av 2014 och början av 
2015 skedde flera hatbrott mot 
moskéer och synagogor, både i 
Sverige och Europa. I januari hölls 
manifestationer för ett öppet och 
solidariskt samhälle på olika plat-
ser i Sverige, med anledning av 
flera brandattacker mot moskéer. 

Det var den andra januari. Året 
hade just börjat och det var kallt i 
dubbel bemärkelse då det nya året 
inletts med attentat mot svenska 
moskéer. Med anledning av detta 
kontaktade Svenska muslimer för 
fred och rättvisa (SMFR) Kristna 
Fredsrörelsen, med önskan om att 
delta i manifestationer.

På MyNTTORGET I Stockholm 
samlades människor från olika håll 
och organisationer. Där i myllret 
som fyllde hela torget fanns många 
medlemmar så väl från SMFR som 
från KrF. Före detta ordföranden 
Peter Lööv Roos var en av dem och 
han var en av talarna.

Samtidigt i Göteborg höll Lotta 
Kronlid och Mikael Risenfors från 
KrF:s lokalgrupp tal på en liknande 
manifestation. I Malmö fanns styrel-
seledamoten Sara Svensson på plats. 

Det är det här Kristna Fredsrö-
relsen har tränat på i Salaams vän-
ner, KrF:s gemensamma satsning 
tillsammans med SMFR: att stå 
upp för varandra och manifestera 
vilken värld vi vill leva i.

INNAN KULTUR- och demokratimi-
nistern fick ordet på Mynttorget höll 
Bodor Hashmi från SMFR ett allvar-
samt tal som möttes med ovationer. 

– Hatbrott och de här attacker-
na skickar ett budskap att vi inte 
är välkomna här! Och det är spe-
ciellt vi muslimska tjejer som rå-
kar illa ut.

Vidare betonade hon vikten av 
förebyggande åtgärder. Allmänhe-
ten behöver utbildning och myn-
digheter behöver prioritera hat-
brottsärenden , för att bekämpa is-

Manifestation för ett 
kärleksfullt samhälle

Både unga och 
gamla samlades  
i början av januari 
för att manifestera 
för ett solidariskt 
och kärleksfullt 
samhälle. Mani-
festationerna 
ägde rum med 
anledning av 
flera attacker mot 
moskéer.

Hatbrott
Under 2013 
anmäldes 
193 anti-
semitiskt 
respek-
tive 327 is-
lamofobiskt 
motiverade 
hatbrott i 
Sverige. 

källa: Brottsföre- 
byggande rådet.

l FAKTA

lamofobi, antisemitism, antiziga-
nism, afrofobi med mera. Hashmi 
avslutar med orden;

– Jag vill leva i ett Sverige där jag 
känner mig trygg när jag går till 
moskén, lika trygg som när jag var 
liten. Jag vill leva i ett Sverige där 
vi bryter den här trenden och ska-
par ett tryggt samhälle för alla.
Kerstin Bergeå
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l l l I kölvattnet av Saudiaffä-
ren 2012 tillsatte regeringen en 
parlamentarisk utredning (den s.k. 
KEX-utredningen) med syftet att 
skärpa regelverket för svensk va-
penexport. Dess slutsatser kom-
mer att presenteras i april i år. 
Kristna Fredsrörelsens farhågor är 
dock att utredningen paradoxalt 
nog kan komma att gröpa ur nu-

varande regelverk på vissa punk-
ter, istället för att skärpa det. Till-
sammans med andra svenska civil-
samhällesorganisationer har Krist-
na Fredsrörelsen träffat KEX-kom-
mittén för att framföra hur vi an-
ser att nuvarande svenskt regelverk 
bör skärpas. Läs mer om de punk-
ter som lyftes, på Kristna Fredsrö-
relsens blogg: sverige.krf.se.

Osäkert läge kring svensk vapenexportlagstiftning
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Aktuellt i nyhetsflödet  

Bland det första Sveriges nya 
regering gjorde var att erkänna 
staten Palestina. Beslutet möttes 
av både ris och ros men väckte 
också frågan om en tvåstatslös-
ning över huvud taget är möjlig.

”Israel och Palestina lever redan i 
dag sida vid sida. Målet är att de 
ska kunna göra det i fredlig sam-
existens med säkra och erkän-
da gränser” skrev utrikesminister 
Margot Wallström i DN när er-
kännandet tillkännagavs. Reaktio-
nerna lät inte vänta på sig och från 
officiellt israeliskt håll kom skarp 
kritik. 

– Många palestinier uppskat-
tar Sveriges erkännande. Det är 
ett viktigt steg som kan få EU att 
agera tydligare för fred, säger Sara 
Lindblom, Kristna Freds-medlem 

med stor erfarenhet från Israel och 
Palestina.

– Samtidigt är andra palestinier 
kritiska till erkännandet. Chanser-
na för en tvåstatslösning finns inte 
på marken, varför då ens prata om 
det? fortsätter hon. 

SVERIGES ERKÄNNANDE gav 
hopp om att omvärlden kan gö-
ra något mer än bara vara passiv 
åskådare, menar Joakim Wohlfeil, 
policyrådgivare på Diakonia.

– Reaktionerna från israeliskt 
håll är ganska intressanta, säger 
Joakim. Många professionella dip-
lomater och veteraner inom isra-
elisk politik, exempelvis Avraham 
Burg (ordförande i World Sionist 
Organization, reds anm), har pe-
kat på att erkännandet ligger i Is-
raels intresse just för att den nuva-

Reaktioner på Sveriges erkännande av Palestina
rande politiken förstör möjlighe-
terna för en tvåstatslösning som 
Burg menar är nödvändigt inte 
bara för fred, utan även för ett de-
mokratiskt och internationellt er-
känt Israel. 

EN RISK ÄR DOCK att debatten 
landar i nationalism när allt för 
stort fokus läggs på en tvåstatslös-
ning, hävdar Sara Lindblom. 

– Som ickevåldsrörelse måste vi 
ha målet i sikte: en situation där 
både palestinier och israeler kan 
leva i fred och säkerhet. Slut på 
ockupationen och tvåstatslösning 
är steg i rätt riktning. Men hur 
kommer de två staterna se ut? Om 
människors rättigheter kränks i 
dessa framtida stater – då har vi ju 
inte kommit någon vart.
Maria Gilljam

135 länder har erkänt Palestina

Aktuellt i nyhetsflödet

135 länder 
har erkänt 
Palestina. 
Sverige var 
det första 
EU-landet i 
modern tid 
som erkände 
landet.

l FAKTA



6 Fredsnytt • # 1 • 2015

BåDE PALESTINIER och väst- 
sahariernas rätt till självbe-
stämmande har stöd i FN-
stadgan och FN:s deklara-
tion om avkolonialisering 
från 1960.
l Ockupationsmakten 
är enligt Genèvekonven-
tion IV skyldig att så långt 
som möjligt säkerställa 
befolkningens säkerhet och 
behov gällande bland annat 
livsmedel och sjukvård.
l Förflyttning av egen civil-
befolkning till ockuperat ter-
ritorium är inte tillåtet enligt 
Genèvekonvetion IV.

I och med Osloavtalet 1993 
delades Västbanken in i tre 
områden: A, B och C. Område 
A står under full palestinsk 
kontroll. Område B är under 
palestinsk civil kontroll samt 
delad palestinsk och israelisk 
säkerhetskontroll. Område C 
är under fullständig israelisk 
kontroll. De beigea områdena 
på kartan motsvarar område A 
och B. De bruna är område C.
Källa: OCHA

Aktuellt kultur

om rasism och ickevåldskamp  
i ny storfilm

I filmen Selma 
porträtteras 
medborgar-
rättsrörelsens 
ickevåldskamp  
i USA på 
60-talet.

 l folkrätt och  
ockupation

 l film

Filmen Selma, om Martin Luther 
King och medborgarrättsrörel-
sen, ställer viktiga frågor om vår 
egen samtid.

När filmen Selma nådde de ame-
rikanska biograferna slog den ned 
med kraft i ett USA sargat av dis-
kriminering och polisövervåld. 
Landet skakades av kravaller i Fer-
guson efter att en obeväpnad afro-
amerikansk pojke vid namn Mi-
chael Brown skjutits ihjäl av en vit 
polis. Detta var bara en i raden av 
liknande händelser. 50 år efter fil-
mens historiska skildring berör 
den fortfarande frågor som rör 
djupt vid det amerikanska sam-
hällets själ.

I SELMA FåR vi följa berättelsen 
om medborgarrättsrörelsen med 
Martin Luther King i spetsen och 
deras kamp om rösträtt för afro-
amerikaner. Denna skildring får 
sitt klimax i den historiska vand-
ringen från Selma till Montgome-
ry, Alabama. Denna vandring blev 
avgörande för medborgarrättsrö-
relsen och bidrog till att slutligen 
införa The Voting Rights Act 1965.   

I en scen håller Martin Luther 
King ett minnestal på en begrav-
ning. Bara dagar innan har en ung 
afroamerikansk man vid namn 
Jimmie Lee Jackson mördats av 
en vit polis. King frågar besökar-
na: ”Vem sköt Jimmie Lee Jack-
son?”. Kings fråga sätter fokus på 
att det avgörande inte är vem som 
sköt, utan varför det samhälle 
King fann sig i var, och är än idag 
ett samhälle präglat av rasism. Här 
ställer filmen också viktiga frågor 
till vårt svenska samhälle. 

Under nyårsnatten vaknade 
människor i Uppsala när de hörde 
ett fönster som krossades. Det vi-
sade sig att en maskerad man hade 
försökt att bränna ned en moské. I 
höstas vaknade en grupp romer av 
att det luktade bensin. Det visade 
sig att någon hade fyllt dagvatten-
brunnen med bensin. En cigarett-
fimp i brunnen hade kunnat sluta 
i en katastrof. Är dessa två händel-
ser enskilda företeelser i vårt sam-
hälle? Jag tror inte det. Vi behöver 
istället ställa oss frågan: Hur kom-
mer det sig att vi lever i ett samhäl-
le där dessa brott begås?

FILMEN SELMA för oss in i med-
borgarrättsrörelsen kamp och i en 
mening är deras kamp tidlös. För 
kampen att avslöja förtryckande, 
diskriminerande och rasistiska 
strukturer är alltid lika aktuell. Re-
gissören Ava DuVernay har lyckats 
skapa en film som får mig att ställa 
frågor om det samhälle jag lever i 
idag.       
Martin Karlsson

Selma hade 
svensk 
biopremiär 
den 6 mars. 
Filmen vann 
en Oscar för 
bästa origi-
nalsång och 
var nomine-
rad för bästa 
film. Regissör 
är Ava 
DuVernay 
och i rollen 
som Martin 
Luther King 
syns David 
Oyelowo.

l FAKTA

l Karta över Västbanken



Tema

Ickevåld är 
vägen framåt 

Tema ickevåld under ockupation

Efter flera decennier av ockupation är frustrationen stor hos 
många västsaharier. Likaså i Palestina, där drömmen om fred 
känns längre bort än på länge. Men det finns också de som 
vägrar att ge upp. Möt Daoud och Abida, två personer som har 
insett att ickevåld är enda vägen framåt.

Från gården Tent of Nations utanför Betlehem 
syns flera illegala bosättningar. ”Vi vägrar 
vara fiender” är mottot för familjen som  
äger gården. 
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I Betlehem händer det saker hela 
tiden, människor rör sig, trafiken är 
oftast kaosartad, det kommer ljud 

från alla möjliga håll och marknaderna 
är många. Det är också en stad där 
religiösa pilgrimsvandrare och politiska 
aktivister samlas, ibland helt ovetande 
om varandras tankar kring staden och 
allt som pågår samtidigt.

Utanför Betlehem, på en stor kulle lig-
ger gården Tent of Nations. Detta är den 

mest känslofyllda och samtidigt mest 
lugna plats jag någonsin varit på. Histo-
rien om Tent of Nations är lika tårfylld 
som hoppfull. Gården ägs av de pales-
tinske bröderna Nasser och ligger om-
ringad av fem stycken israeliska bosätt-
ningar. Det är ett under, men samtidigt 
familjens förtjänst och tålamod som gör 
att det fortfarande är deras mark. Daoud 
Nasser, en av bröderna menar att bosät-
tarna och israeliska myndigheter vill få 
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ten är alltid vegetarisk, de jobbar med att 
gården ska generera mer resurser till jor-
den än vad den tar. Framför allt har de en 
attityd där de inte vill verka för att vara 
fiender utan istället sträcka ut en hand. 
Daoud har flera historier om människor 
han mött som varit negativa till Tent of 
Nations. Under åren har det bland annat 
funnits bosättare som har attackerat går-
den genom att kasta stenar mot den. Då 
behåller Daoud sitt lugn och bjuder hem 
dem, istället för att svara med våld. Han 
bjuder på te eller middag för att visa att 
han inte är där för att vara fiender. Han 
vill att de ska knyta andra band till var-
andra.

ATT HELA TIDEN leva under ockupation, 
att ständigt påminnas av den och få sitt 
liv begränsat tar på krafterna. Samtidigt 
har familjen Nasser en tydlig vision, ett 
mål över hur de vill övervinna ockupatio-
nen och börja leva i fred. Genom att få ur 
sin frustration genom kreativitet och ick-
evåld lyckas de hämta kraft och behålla 
hoppet i en annars väldigt tung situation.
Anna Kristiansson
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bort dem från deras mark så att bosätt-
ningarna runt om ska kunna kopplas 
ihop. Kampen om marken äger rum he-
la tiden men eftersom familjen har pap-
per som sträcker sig så långt tillbaka som 
1916 har de i rättegångar kunnat visa upp 
att de har rätt till marken.

Försöken att få bort familjen Nasser 
från Tent of Nations har varit många, 
rivningsorder kommer regelbundet och 
de har flera gånger blivit erbjudna sto-
ra summor pengar för att lämna gården. 
Daoud har en seriös blick när han pratar 
om att värdesätta gården i något ekono-
miskt.

– Marken är som vår mamma, och vi 
skulle aldrig sälja vår mamma, säger han 
flera gånger.

VI SOM HAR åkt till Tent of Nations 
är kursen Kreativ aktivism som Krist-
na Fredsrörelsen anordnar under 
2014/2015. Vi får möjligheten att under 
en kväll prata med Daoud och höra mer 
om deras ickevåldskamp. Det är varmt, 
solen håller på att gå ner och Daoud be-
rättar att han precis har kommit hem från 
en föreläsningsturné i USA. När jag bör-
jar lyssna på honom märks det att han 
är en bra talare, jag kan inte koncentrera 
mig på något annat än det han säger.

Daoud pratar intensivt och samtidigt 
lugnt om hur gården gång på gång har 
fått varningar om att den ska rivas. Han 
berättar om hur bygget av separations-
muren kommer komplicera tillvaron för 
dem ännu mer. Detta skulle göra att det 
blir svårare för dem att ta sig till Betle-
hem, vilket innebär stora problem. Bet-
lehem är den närmaste större staden, och 
även om gården är självförsörjande på 
många sätt behövs fortfarande tillgången 
till staden för att gården ska gå runt.

Det skulle vara lätt att bli förtvivlad 
av allt Daoud säger, lätt att känna hopp-
löshet. Men det känns snarare tvärtom. 
Daoud pratar om ickevåldets kraft, att de 
på Tent of Nations har bestämt sig att vä-
gen till fred och rättvisa är genom aktivt 
ickevåld. 

– Ickevåld måste vara en livvstil för att 

du ska kunna tro på det, säger Daoud.
Han berättar om alla projekt de har på 

Tent of Nations, allt de gör för att leva i 
den fredliga värld som är deras mål. Hur 
de är en självförsörjande gård och att de 
anordnar sommarläger för barn som ska 
få möjlighet att hitta sina kreativa intres-
sen så de får nya kanaler att ventilera de 
tankar och känslor som man får när man 
växer upp under ockupation. Daoud 
nämner att de håller på med ett projekt 
för att stärka de kvinnor som bor i by-
arna runt om i Palestina. Han säger att 
en vision de har är att en dag kanske få 
starta en skola.

LEDORDET FÖR Tent of Nations är ”vi 
vägrar vara fiender – människor bygger 
broar” och det blir tydligare och tydliga-
re ju mer man är på gården och ser sig 
omkring. Överallt finns det konst med 
budskap såsom ”bekämpa våld med kär-
lek” eller målade händer som håller i var-
andra.

Ickevåldet är inte bara en vision för 
gården, utan även något de försöker ef-
tersträva och leva efter varje dag. Ma-

Marken är som vår mamma, och vi skulle 
aldrig sälja vår mamma.”

Daoud Nasser är 
en populär talare 
och har ett flertal 
gånger varit i USA 
och Europa för 
att berätta om sin 
kamp.
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träning i ickevåld blev 
ögonöppnare för abida
Abida Mohamed är en av de unga män-
niskor som engagerar sig i ickevålds-
gruppen NOVA som, med stöd från 
Kristna Fredsrörelsen fått utbildningar 
i ickevåld och mänskliga rättigheter. 
Ickevåld är för henne ett mycket an-
vändbart verktyg, både för livet i all-
mänhet men framför allt i kampen för 
självständighet.

– Människans kapacitet att tänka ratio-
nellt är det som skiljer oss från de andra 
djuren. Även om vi kan ha samma in-
stinkter som dem, t.ex. att vilja attackera 
tillbaka när vi blir attackerade, gör den-
na förmåga det möjligt för oss att använ-
da metoder som kan bygga istället för att 
förstöra, säger Abida.  

I vardagen använder Abida ickevåld 
som en metod för att hantera konflikter 
och bygga det samhälle hon vill ha.

– Våldet är som en avgrund, vi försö-
ker ge ett utlopp för den frustrationen ut-
an att använda våld och styra den energin 
mot något som är mer produktivt än kri-
get. Vad vi vill är att bygga ett samhälle 
som grundar sig i en människorättskultur 
och där alla människor blir respekterade.

HON ÄR NOGA med att inte kalla hen-
nes meningsmotståndare för fiender. När 
Abida gick sin första workshop i ickevåld 
2012, genom Kristna Fredsrörelsen, var 
det som en ögonöppnare för henne. 

– Här fanns något väl genomtänkt och 
som hade haft framgångar på många 
platser och våra viljor och idéer sam-
manföll med den metodologin.

Utmaningarna är dock många. Många 
unga västsaharier har tröttnat på att det 
politiska läget inte förändras och vill ta 
till vapen igen.

Abida Mohamed har genom utbildning i ickevåld fått redskap att använda i arbetet för 
självständighet.

Västsahara är det enda kvar-
varande landet i Afrika på FN:s 
lista över ”icke-självstyrande 
områden som väntar på avkolo-
nisering”. Redan 1990 beslutades 
det att en folkomröstning skulle 
äga rum så att västsaharierna 
själva fick bestämma sitt öde och 
en FN-mission instiftades för att 
övervaka processen. Folkomröst-
ningen har fortfarande inte ägt 
rum. Många västsaharier lever 
under extremt svåra omständig-
heter i flyktingläger i sydvästra 
Algeriet. De som är kvar i sitt 
hemland förbjuds av Marocko att 
verka för självständighet. Kränk-
ningar av mänskliga rättigheter 
är vanligt förekommande.

l VÄSTSAHARA

Tema ickevåld under ockupation

– Vår omvärld gör alldeles för lite och 
folk har tappat förtroendet för FN och 
det internationella samfundet.  Vi lider 
dagligen under våldet, får våra mänskli-
ga rättigheter kränkta och ingen reage-
rar, säger Abida.

– Kristna Fredsrörelsen är som vår 
gudmor eller gudfar och ni kan ge oss 
verktyg att fortsätta vårt arbete.
Milosz Kusz

Vi lider dagligen 
under våldet, 
får våra mänsk-
liga rättigheter 
kränkta och 
ingen reagerar.
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Tema aktivitet

agera mot ockupationen...
…med medborgarmakt
Sverige har sedan 2012 ett riksdagsbeslut om att 
erkänna Västsahara. Det drevs igenom av S, V, MP 
och SD men beslutet har hittills inte verkställts, 
varken av den dåvarande regeringen eller nuva-
rande. Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisa-
tion i Västsahara anser att ett svenskt erkännande 
skulle vara positivt och har potential att skapa en 
snöbollseffekt i EU.

Våra politiker är inte längre bort än ett mejl. Om 
du vill att Sverige ska erkänna Västsahara, mejla 
dina åsikter till regeringsföreträdare och påminn 
dem om beslutet!
 
Statsminister Stefan Löfven: 
stefan.lofven@regeringskansliet.se
Utrikesminister Margot Wallström: 
margot.wallstrom@gov.se

…med konsumentmakt
Ett sätt att undvika stöd till ockupationen av 
Västsahara och Palestina är att bojkotta varor som 
producerats av ockupationsmakterna på ockupe-

rat territorium. Men vilka företag bör man bojkot-
ta? På hemsidor som bdsmovement.net och www.
wsrw.org (Western Sahara Resource Watch) kan du 
lära dig mer. Även på schysstapensioner.nu finns 
information om hur våra pensionspengar bidrar 
till brott mot mänskliga rättigheter och vad vi kan 
göra för att förhindra detta.

Lär dig mer om Västsahara! 
Bli månadsgivare till Kristna Fredsrörelsen så får 
du boken ”Tyst territorium”, en reportagebok 
om Västsahara, skriven av journalisterna Lars 
Schmidt och Fredrik Laurin. 

Hör av dig till info@krf.se eller ring 08-453 68 40 
om du vill bli månadsgivare!

Gå med i aktionsnätverket
Genom aktionsnätverket får du information via e-
post när KrF skickar uppmaningar till myndigheter 
och beslutsfattare, både i Sverige och utomlands. 
Du kan då välja att skriva under och på så sätt öka 
trycket. Gå med genom att ange din epostadress 
på krf.se/aktionsnatverket.

Du kan vara  

med och agera  

mot ockupationen 

av Västsahara och 

Palestina.
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Porträttet ÄrkeBiskop antJe Jackelén

Antje Jackelén har varit ärkebis-
kop sedan juni 2014. Fredsnytt 
fick lite tid i hennes hektiska 
schema för att höra om hennes 
tankar om kyrkans uppgift i ar-
betet för fred och ickevåld

Vilken är Svenska kyrkans viktigaste 
uppgift när det gäller arbete för fred 
och mänskliga rättigheter?

– Att tillsammans med andra 
goda krafter driva opinion, stödja 
långsiktiga utvecklingsprojekt och 
ge akut humanitärt stöd. Som 
kyrka har vi ett uppdrag och ett 
ansvar som gäller hela världen. 
Utifrån vår kristna tro vill vi bidra 
till en hållbar miljöpolitik, en hu-
manitär migrationspolitik och en 
aktiv fredspolitik. 
I början av september 2014 klottra-
des hakkors på Västerås domkyrka 
och synagogor har utsatts för hat-
brott. Hur ser du på detta och vad 

kan Svenska Kyrkan göra för att 
minska rasism och nazism i samhäl-
let?

– Det är allvarliga händelser, 
som dessutom tycks bli vanli-
gare. Detta är en utmaning för 
hela samhället. I Sveriges inter-
religiösa råd finns en nationell 
samverkan mellan olika trossam-
fund. Under januari och februari 
har vi gjort en gemensam aktion 
mot hatet och hoten, Vägra hata. 
I moskéer, synagogor, kyrkor 
över hela landet har människor 
av olika tro mötts och läst upp 
den budkavle som gått från stad 
till stad. Budskapet har varit ett 
kraftfullt avståndstagande från 
hatbrotten i Sverige och likaså 
från det våld som begås i våra re-
ligiösa traditioners namn. 
Att arbeta med fredsfrågor på ett 
strukturellt plan innebär att också 
bli politisk. Vissa tycker att kyrkan 

inte ska vara så politisk, vad tänker 
du om det?

–Kyrkan finns inte till för sin 
egen skull utan för hela samhäl-
lets. Det betyder inte att vi ska ta 
ställning för ett särskilt parti, men 
det är oundvikligt att kyrkan är 
politisk eftersom evangeliet är po-
litiskt. ”Så älskade Gud världen att 
han gav den sin ende son”, inte ”så 
älskade Gud kyrkan”. 
Hur tycker du att Kristna Fredsrörel-
sen kan inspirera, stötta och upp-
muntra Svenska kyrkan till ett mer 
radikalt fredsengagemang?

– Jag tycker att det finns goda 
exempel på ömsesidig inspiration. 
Vi har ett gemensamt engagemang 
i fredsfrågor och de konfliktföre-
byggande ickevåldsmetoder som 
Kristna Fredsrörelsen arbetar 
med är viktiga också för Svenska 
kyrkan. Vi vill se oss som en del av 
den globala ickevåldsrörelsen.  

Kyrkan finns inte till för sin egen skull
 /// Ärkebiskop Antje Jackelén
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Antje Jackelén
 ålder: 59 
Bor: Uppsala
Familj: Maken Heinz, barn och 
barnbarn 
Egenskaper: ”Jag vill gärna 
vara nyfiken, glad och lyhörd”  
Intressen: Vandra, läsa och 
samtala

l FAKTA

Som kyr-
ka har vi 
ett upp-
drag och 
ett ansvar 
som gäl-
ler hela 
världen.

”
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 l colombia

I ett land som Colombia är det 
inte alltid lätt att föra fram det 
fria ordet. Enligt en rapport från 
Reportrar utan gränser är landet 
det andra farligaste i Amerika för 
journalister att verka i. Sedan år 
2000 har minst 56 journalister 
mördats i Colombia. 

De stora tidningarna har ofta nära 
band till näringlivet och de mäk-
tiga familjerna, såväl  på nationell 
som på lokal nivå, vilket leder till 
ökad grad av självcensur. Ett sätt 
att komma runt detta är att an-
vända satir istället för vanliga ar-
tiklar för att kunna publicera det 
som alla tänker, men ingen vågar 
skriva. 

I Quibdó, huvudstaden i Co-
lombias fattigaste län Chocó, ar-
betar en satiriker under pseudo-
nymen Luigi. Hans teckningar 
syns ofta i den största lokaltid-
ningen, Chocó7días. 

IRONIN OCH SATIREN funge-
rar som ett sätt att få folk att både 
skratta och tänka efter. Men inte 
heller humorn är problemfri. För 
trots att teckningarna oftast ba-
ra handlar om det som alla redan 

tänker, måste också Luigi tänka på 
sin säkerhet. Inte nog med att han 
alltid skriver under pseudonym, 
han använder dessutom två olika 
alias, för att det inte ska se ut som 
om all kritik kommer från samma 
håll. 

CHOCó ÄR EN provins som drab-
bats väldigt hårt av den väpnade 
konflikten i Colombia. Stora delar 
av befolkningen har tvingats läm-
na sina hem och jorden de tidigare 
brukat. De flesta av dessa offer till-
hör antingen urfolk eller afroco-
lombianer, grupper som har väl-
digt starka band till just jorden, 
där marken ägs kollektivt och inte 
individuellt. En jordplätt är där-
för inte bara som vilken vara som 
helst, som går att köpa och sälja, 

utan något som tillhör hela sam-
hället. Att tvingas lämna sin mark 
är därför något oerhört traumati-
serande och efter att ha tvingats 
på flykt är det ofta väldigt svårt att 
bygga sig ett nytt liv inne i staden.

Fast det finns också många som 
kämpar för att kräva sin rätt till 
jorden. 

TyVÄRR HÄNDER DE att dessa 
ledare blir hotade på grund av 
sitt arbete. Och väldigt sällan gör 
staten något åt det. Det är därför 
Kristna Fredsrörelsen arbetar i 
Colombia och i Chocó, för att ska-
pa en politisk kostnad hos förövar-
na och försöka få staten att ta sitt 
ansvar. Så att dessa ledare kan fort-
sätta sitt legitima arbete, utan hot.
Anders Nordenskjöld

Med humorn som vapen

l l l Sedan många år tillba-
ka stöttar Kristna Fredsrörelsens 
CLAVE, ett nätverk av organisa-
tioner som arbetar för nedrust-
ning, mänsklig säkerhet och kon-
troll av små och lätta vapen i La-
tinamerika. I slutet av 2014 blev 
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nätverket ett stöd för den peru-
anska medlemsorganisationen i 
att utforma en nedrustningplan. 
Men hjälp av expertis och erfa-
renhet inom CLAVE stöttades 
tjänstemän i att utforma en ned-
rustningsplan för landet.

Nätverkande lönar sig

Pressfrihet
Colombia 
kommer 
på 126:e 
plats, av 180 
undersökta 
länder, i Re-
portrar utan 
gränsers 
index över 
pressfrihe-
ten i världen 
2014.

l FAKTA



Fredsnytt • # 1 • 2015 13

Kristna Fredsrörelsen  i vÄrlden

Människorättsförsvarare i Co-
lombia lever i en svår tid. Den 
senast tiden har Francisco Marín 
Gutiérrez mottagit två dödshot 
relaterade till sitt arbete. 

Det var i september och oktober 
förra året som Marín blev ho-
tad till livet för sitt arbete. Hoten 
riktade sig mot honom och an-
dra människorättsförsvarare men 
också mot deras familjer. Kristna 
Fredsrörelsens fredsobservatörer 
var på plats dagar efter att det an-
dra hotet mottogs för att medfölja 
Marín i arbetet och privat, och för 
att genom påverkansarbete sätta 
press på myndigheter att garante-
ra personernas säkerhet och rätt-
en att utföra sitt arbete.

Francisco Marín Gutiérrez bor 
i regionen Nariño i sydvästra Co-
lombia där han är med i organi-
sationen ”Hijos e Hijas por la me-
moria y contra la impunidad” 
(”Söner och döttrar för det his-
toriska minnet och mot straff -
frihet”). Organisationen arbetar 
bland annat med att stärka offrens 
rättigheter i den väpnade konflik-
ten och mot tvångsrekryteringen 
till militären.

EN UTMANING Marín ser i arbe-
tet för de mänskliga rättigheterna 
och en fredlig lösning av konflik-
ten är att aktivt involvera befolk-
ningen i processen, vilket är nöd-
vändigt för att ett fredsavtal ska få 
fäste. 

– Ett fredsavtal kommer inte 
att innebära ett slut på konflikten. 
Många beväpnade illegala grup-
per kommer att står kvar eller om-
mobilisera sig och här står utma-
ningen, säger Marín. Fler i Maríns 

familj är aktiva i civilsamhället 
och när hoten kom uttryckte han 
en stor oro för dem. 

I ”Hijos e Hijas” har de ett sä-
kerhetsprotokoll, utformat i sam-
arbete med KrF, som gett honom 
större kunskap att hantera säker-
hetsriskerna. 

– För oss (Hijos e Hijas) är stö-
det från KrF fundamentalt för att 
vi ska kunna fortsätta med vårt ar-
bete. KrF har öppnat upp många 
vägar för oss och det är lättare att få 
möten med de lokala auktoriteter-
na när KrF står bakom. Dessutom 

Hot mot människorättsförsvarare
 l colombia

l l l I slutet av februari åkte ett 
gäng på 10 personer ut som nya 
fredsobservatörer. Till Mexiko 
åker Josefine Sjöberg, Miriam 
Steinback och Corina Machuca. 
Till Guatemala åker Andrea Bode-
kull, Christopher Eriksson, Stella 

På grund av de hot Fransisco Marín Gutièrrez (höger) utsatts för får han medföljning av Kristna 
Fredsrörelsens fredsobservatörer, här genom Mette Schönström (vänster).  

bemöter de oss bättre, säger Marín.
Sedan hoten har KrF fortsatt att 

medfölja Marín och hans kollegor 
i ”Hijos e Hijas” regelbundet och 
har en ständig dialog med ansva-
riga myndigheter. Den verklighet 
som Marín lever delar han med 
tusentals andra människorättsför-
svare i Colombia som trots döds-
hot och förföljelser fortsätter sin 
kamp för sina rättigheter. För dem 
är det fortfarande långt kvar innan 
Colombia är ett fredligt land att le-
va och verka i. 
Julia Andén

Lundén och Annika Wilhelmsson. 
Till Colombia åker Paulina Myr-
bratt-Sandin, Vinicius Ribeiro och 
Erica Hellberg. Följ deras arbete 
med medföljning av människo-
rättsförsvarare på Kristna Fredsrö-
relsens blogg: blogg.krf.se.

Nya fredsobservatörer

Ett freds-
avtal 
kommer 
inte att 
innebära 
ett slut på 
konflik-
ten.
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Denna termin testar Kristna 
Fredsrörelsens lokalförening i 
Göteborg något nytt: att ge sig 
ut på stan för att lyssna på män-
niskors tankar och erfarenheter 
av ickevåld och rasism. Och de 
har fått höra många viktiga och 
ibland jobbiga berättelser. 

Vid två tillfällen hittills har några 
personer ur Göteborgsgruppen 
varit ute på stan för att lyssna till 
människors berättelser. Med sig 
har de haft plakat med frågor som 
”Hur påverkar rasism ditt liv?” 
och ”När fungerar ickevåld?”. De 
har suttit på torg och bjudit in 
människor till samtal. Idén kom 
delvis som en konsekvens av hös-
tens valresultat och en känsla av 
att många i samhället inte tycker 
de bli lyssnade till. De ville också 
komma i kontakt med personer 
de vanligtvis inte träffar. 

– Ett av mina första samtal var 
med några 12-åringar, berättar 
Lotta Kronlid. De berättade om 
hur upprörda de var över rasismen 
i samhället och hur de oroar sig 
över den. ”Rasism förstör livet för 
min kompis” sa en av dem.

EN ANNAN person berättade om 
hennes mamma, som bär huvud-
duk, och där kollegorna inte häl-
sar på henne på jobbet. 

– Det har varit förvånansvärt 
lätt att få folk att berätta, säger Mi-
kael Risenfors, en annan av grupp-
medlemmarna. De har gett sig hän 
åt frågorna.

Något som är viktigt i en så-
dan här typ av aktivitet menar 
både Lotta och Mikael, är att ställa 
öppna frågor för att undvika ar-
gumenterande samtal. Debatte-

rar gör de ofta annars, nu ville de 
lyssna. De ville få folk att tänka 
fritt och det är svårt att göra det i 
en försvarsställning, menar Lotta. 
Mikael fyller i:

– Det går att ställa följdfrågor 
men idén är att oavsett vad perso-
nen säger så ska det vara intressant 
och lärorikt.

LIKAVÄL SOM det är viktigt att 
lyssna till människors erfarenheter 
av rasism kan det vara viktigt att 
lyssna till de som är fientligt eller 
avogt inställda till människor från 
andra länder och kulturer.

– Det var en person som inte rik-
tigt ville prata. ”Säger jag vad jag 
tycker kommer ni kalla mig rasist” 
sa hon. Hon ville ha hårdare tag 
mot invandrare men insåg också 
problemen med det. I slutändan 
kom hon själv fram till en mer reso-
nerande ståndpunkt, berättar Lotta.

Senare i vår ska gruppen ge sig 
ut på ännu en lyssnar-runda. Så 
om du är i Göteborg den 28 april 
kanske du själv blir stoppad av en 
Kristna Freds-are med plakat som 
vill lyssna på vad du har att be-
rätta.
Maria Gilljam

De tränar sig i att lyssna
 l Göteborg

Britt Sylvén och 
Lotta Kronlid 
från Göteborgs-
gruppen har 
varit ute på stan 
för att lyssna 
till människors 
erfarenheter av 
rasism och tan-
kar om ickevåld.

l l l Den 19 januari uppmärk-
sammades Martin Luther King-
dagen på många platser runt om i 
Sverige. Flera av Kristna Fredsrörel-
sens lokalgrupper anordnade firan-
den, med bland annat utdelning av 
fredspris, orkesterbesök från Mel-
lanöstern och möten över religions-

gränser. I Stockholm delades Mar-
tin Luther King-priset ut till Anna 
Libietis, verksamhetsledare för 
”Svenska med baby”. Hedersom-
nämnande i Rosa Parks namn gick 
till Asylstafetten och Ali Ahmadi. 
Se bilder från några av firandena 
på nästa sida.

Sverige firade Martin Luther King-dagen
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Kristna Fredsrörelsen  i sveriGe

l l l Gästkrönika angela collin
 

Staden Hebron är staden där jag har placerats 
som följeslagare. När jag kom hit var min 
första tanke att här kan jag inte använda något 

av allt ickevåld jag har lärt mig i Sverige. Så gott som 
varje dag innebär möten med tungt beväpnad mili-
tär och israeliska bosättare. Vi följeslagare är här för 
att visa på en tredje väg, inte vapnens, inte tigandets, 
utan ickevåldets väg. 

Vapnen är jag inte rädd för, möjligen de vapen 
som bosättarna bär på. Ett ägg kastat idag, en 
spottloska igår och olika nedlåtande yttranden över 
mitt och mina kollegors huvuden. Hur använder jag 
ickevåldet här? Det är lätt att tro att vi har valt sida. 
Det har vi inte. Vi vill lugna ner de oroliga, bidra till 
att våldet minskar och bevaka att mänskliga rättig-
heter efterföljs. 

Jag blir tvungen att pröva mig fram. I vägspärr 
56 står jag fem dagar i veckan för att med ögonen 
följa ett hundratal barn mellan fem och tretton år till 
skolan. I bästa fall kan min närvaro förhindra att det 
uppstår problem. Soldaterna i vägspärren byts ofta 
ut och nya soldater betyder ofta hårdare tag och fler 
gripanden och fler som hålls kvar. Men, ett leende, 
ett ”God morgon!” eller bara ett ”Hej!” och att se 
soldaten i ögonen verkar så här efter någon månad 
ändå göra god verkan för de som kommer efter mig 
i kön. 

Efter min hälsning står jag några meter ifrån och 
observerar. ”Blir du inte arg”, frågar en förbipasse-
rande turist. Nej, inte varje dag. Varje soldat skulle 
kunna vara min son eller dotter om det hade varit 
vi som kom från Israel och var tvungna att göra vår 
militärtjänstgöring i det ockuperade Västbanken. 
Den tanken hjälper mig att hantera vardagen här i 
Hebron. Eller som Sharon Dolev från den israeliska 
fredsrörelsen tipsade om: ”Även om du inte vill le 
så tänk dig att din lever ler. Då 
kommer i alla fall dina ögon att 
le.” 

Angela Collin
Ekumenisk följeslagare  
i Israel och Palestina

Ickevåld är den tredje vägen

Martin Luther King-dagen

I Helsingborg hölls en konsert med The Middle East Peace 
Orchestra.

I Göteborg samlades människor på Interreligiösa centret för en 
kväll med temat antirasism.

I Stockholm delades Martin Luther King-priset ut till Anna 
Libietis. Hedersomnämnandet i Rosa Parks namn gick till 
Asylstafetten och Ali Ahmadi.
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Välkommen på rörelsehelg
Den 10-12 april är det dags för Kristna Fredsrörelsens rörelsehelg och  
årsmöte. Välkommen till en inspirerande mötesplats där du får träffa andra 
medlemmar och höra mer om vad som är på gång inom fredsrörelsen.
 
Plats: Stockholm

Ur programmet:
l After work om kärnvapenned-

rustning
l Årsmöte då vi bl.a. väljer  

styrelse och beslutar om  
ny portalparagraf

l Workshop i kreativ aktivism
l Insamlingsfest med hemkomna 

fredsobservatörer
l Fredsgudstjänst i Västerleds-

kyrkan

Sista anmälningsdag: 1 april

För anmälan och frågor: se krf.se/rorelsehelg2015 eller ring 08-453 68 45.

B

Bli medlem!

Hjälp oss förverkliga vår 
målsättning om fred och 
rättvisa!

Ge en gåva!

Alla bidrag behövs! Din 
gåva går direkt till våra 
fredsprojekt.

Telefon: 08-453 68 40   E-post: info@krf.se   Hemsida: www.krf.se  PG 90 00 31-6


