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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 Fredsrörelsen 
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 vapen. 

l  Uppmana och stödja kyrkor och 
andra trossamfund att verka 
för fred och rättvisa och att ta 
avstånd från våld. 

Ansvarig utgivare 
Charlotte Sjöström Becker

Grafisk form och layout 
Ulrika Forsberg

Redaktör 
Jöran Lindeberg 
joran.lindeberg@krf.se 
Tfn 08-453 68 45

Omslagsbild 
Foto: Anja Grahn 

Människorättsförsvaren Angélica 
Chocs make Adolfo Ich mördades 
2009 vid deras gemensamma hem 
av säkerhetspersonal från en gruva.

Tryck 
Wikströms tryckeri AB

Kontaktuppgifter 
Kristna Fredsrörelsen 
Box 14038 
167 14 Bromma 
Telefon 08-453 68 40 
info@krf.se  
www.krf.se

Gåvor pg 90 00 31-6/bg 900-0316

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

Ge en gåva
till Kristna 
Fredsrörelsen
l l l Genom din 
gåva kan Kristna 
Fredsrörelsen göra 
ännu större skillnad. 
Ge en gåva via krf.se/
ge-en-gava eller för 
över en summa till 
bankgiro 900-0316. 
TACK för ditt stöd!

Jämna tisdagar
UPPSALA Bor du i eller 
i närheten av Uppsala 
och vill prata med andra 
om fred och ickevåld? 
Kom då till träffarna med 
lokalgruppen i Uppsala, 
som träffas 19:00–21:00 i 
Uppsala Missionskyrka.

4 december
UPPSALA STIFT I Uppsala 
stift kommer hela stifts-
kollekten för den andra 
advent att gå till förmån 
för Kristna Fredsrörelsens 
arbete. Tack för din viktiga 
gåva under denna dag!

16 januari
HELA LANDET Den 16 ja-
nuari är det dags för Martin 
Luther King-dagen. Missa 
inte utdelningen av årets 
Martin Luther King-pris, 
och håll gärna i ett evene-
mang kopplat till Martin 
Luther King i din försam-
ling eller lokalgrupp!

3–6 januari
RÄTTVIK På Rättviks 
kursgård firar Svenska 
kyrkan Global trettonhelg 
– Att skapa fredliga och 
inkluderande samhällen – 
med bland andra Kristna 
Fredsrörelsen som samar-
betspartner.

För fler aktiviteter, se krf.se/kalendarium

Ny styrelse söker förbättra kommunikationen
l l l Vid årsmötet i Umeå i april 
valdes en styrelse med över hälften nya 
ledamöter. Ordföranden Minna Fre-
driksson, även hon ny i styrelsen, ser 
både för- och nackdelar.

– En del tid har gått åt till att sätta sig 
in i KrF:s rutiner, lära känna varandra 
och skapa en god gruppdynamik. Det 
har varit en väldigt bra, nyfiken och 
förutsättningslös stämning, eftersom 
få kände varandra sedan tidigare, säger 
hon.

Så vad gör styrelsen? ”Bollplank” är ett 
ord som Minna Fredriksson återkom-
mer till för att beskriva relationen med 
generalsekreteraren. Förra verksamhets-
året utarbetade styrelsen bland annat 
ett policydokument som satte Kristna 
Fredsrörelsens ståndpunkter i frågor som 
kärnvapen, civil olydnad och många an-
dra frågor på svart och vitt. Policyn kan 
laddas ner från krf.se/om-oss.

Under innevarande år försöker sty-
relsen bland annat att förbättra samord-
ningen mellan Kristna Fredsrörelsens 
olika delar. En enkät har redan skickats 
ut och blivit besvarad av lokalgrup-
perna. 

– Hur kan vi hjälpa olika delar av 
organisationen att kommunicera bättre 
med varandra? 

Styrelsen ser en stor potentiell kraft i 
att bättre sammanlänka de olika delarna 
av organisationen och har därför tillsatt 
en arbetsgrupp för medlems- och lokal-
gruppsstrategi.

En annan större fråga för styrelsen det 
här året är att utarbeta en riskanalys för 
verksamheten.

l l l Vill du stifta närmare  
bekantskap med ledamöterna i styrelsen så 
gå in på krf.se/styrelse.
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Kristna Fredsrörelsen INFORMERAR

l l l Generalsekreteraren har ordet
 

Tänk, vi är en svensk folkrörelse som i snart 
hundra år kämpat för en vapenfri värld utan 
våld, och vi har gång på gång upprepat att 

fred är vägen till fred. Att våld löser ingenting, utan 
bara leder till mer våld. Att sätta ”Hårt mot hårt” 
löser heller ingenting då ”öga för öga gör världen 
blind”, som Gandhi sa. 

Kristna Fredsrörelsen började exportera icke-
våldsmetoder till konfliktdrabbade områden under 
90-talet. När klimatet nu hårdnat i Sverige ser vi att 
våra erfarenheter därifrån blir allt mer relevanta 
att ta tillbaka hit till hemmaplan, att vi måste agera 
med ickevåldsmetoder där vi står. I våras startade vi 
pilotprojektet Medföljare, där vi tagit delar av våra 
lärdomar från att ha haft fredsobservatörer som 
jobbat med preventiv närvaro i Latinamerika, till 
att använda dessa metoder för att skapa trygghet på 
asylboenden genom interreligiösa team av volontä-
rer. Projektet har varit igång i ett halvår i Stockholm 
och startas nu även upp i Göteborg, och vi har redan 
sett att de vi träffat och samtalat med på asylboen-
dena har fått ökad förståelse för andra religioner, fått 
ett större socialt nätverk och fått en bättre inblick i 
hur det är att bo i Sverige.

Kristna Fredsrörelsen vägrar att tystna eller accep-
tera domedagsprofetiorna. Vi ser att där ett litet gäng 
väljer att fjutta eld på ett asylboende, så erbjuder 
tusentals svenskar sitt hem och sin fritid åt att väl-
komna och hjälpa flyktingar och nyanlända.

Utmaningarna återkommer över hela världen, 
våra ickevåldslösningar likaså.

Välj fredens väg var dag 
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l l l Vi vet att det 
finns en stor potential 
för en stark folkrörelse  
i Sverige för fred, och 

att lokala församlingar 
är platsen där en sådan 

rörelse kan frodas! Vill du 
engagera din församling i freds- 

och säkerhetsfrågor, att vi besöker din gudstjänst 
eller ta upp en kollekt för vårt fredsarbete i Sverige 
och världen? Kontakta kansliet på info@krf.se eller 
08-453 68 40 och berätta om hur du vill aktivera din 
församling! Om du vill ha inspiration, läs gärna på 
sidan 4 om Katarinauppropet och hur Katarina för-
samling i Stockholm engagerar sig för nedrustning.

LÄS
blogg.krf.se

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare  
för Kristna Fredsrörelsen

Projektet Medföljare  
är igång!
l l l Sedan i maj finns numera utbildade 
Medföljare på ett asylboende i Stockholm, där 
de är moraliskt stöd till personerna som bor 
där. Projektet har blivit väl mottaget av asyl-
boendet och fått stor uppmärksamhet i media 
av bland annat Sveriges Radio och tidningen 
Dagen. All information om projektet Med-
följare hittar du på krf.se/medfoljare. Sedan 
november finns även ett projekt i Göteborg.

Sandra Håkansson är en av de medföljare som 
sedan maj kontinuerligt har besökt personer som 
bor på ett asylboende i Stockholm. 
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Miljoner människor flyr krig, 
förtryck och fattigdom, bort från 
konflikthärdar. Konflikter som 
göds av global vapenhandel. 

Vad har Sverige för roll i detta?  
Varför är det så tyst? Det undrar 
initiativtagarna till Katarinaupp-
ropet. Att Katarina församling på 
Södermalm i Stockholm tillsam-
mans med ärkebiskop emeritus 
KG Hammar nu går i bräschen 
för att kyrkor än tydligare kan 
bedriva fredsarbete hoppas de ska 
inspirera fler. 

DET BÖRJADE MED att författaren 
Olle Sahlström i våras lanserade 
sin bok Vänd andra kinden till, 
vandring i flyktingarnas och va-
penexportens land i Katarina kyr-
ka. Med i den stora skaran som 
samlats i Katarina kyrkas försam-
lingssal var KG Hammar, som 
skrivit förordet till boken, och 
även kyrkoherden och författaren 
Olle Carlsson.

EFTER SAMLINGEN konstaterade 
många upprymt att ”Nu måste 
vi bara göra någonting åt vapen-
exporten”.  Sagt och gjort Olle 
Sahlström, Olle Carlsson och KG 
Hammar antog utmaningen och 
samlades igen, då också i sällskap 
med Kristna Fredsrörelsens ut-
bildningssekreterare Kerstin Ber-
geå. 

– Tillsammans har vi lagt upp 
en ickevåldsstrategi med ett första 
tydligt delmål som består i att för-
ändra Svenska kyrkans grundhåll-
ning gällande vapenexport. Det 
ska vara en självklarhet att kyrkan 
är profetisk och att Svenska 

kyrkan tar ställning mot vapen-
export. Och eftersom så tyvärr 
inte är fallet bör det bli en tydlig 
fråga för kyrkan inför kommande 
kyrkoval, säger  Kerstin Bergeå.

KAMPANJTIDEN STRÄCKER sig där-
för fram till och med kyrkovalet 
2017 och startade i höst med en 
serie av onsdagsmöten i Katarina 
församling som utmanar svensk 
vapenexport. 

– Med dessa möten vill vi lyfta 

Katarinauppropet tar ställning 
mot vapenexporten

frågan och ge kunskap och inspi-
ration till enskilda personer och 
församlingar att göra detsamma. 
Vi vill hitta en form för spridning 
till andra församlingar runt om i 
landet, säger Olle Sahlström. 

Initiativets större vision är att 
församlingar ska vilja bli freds-
kyrkor och fredsförsamlingar på 
riktigt. KG Hammar liknar det 
vid zoner och oaser som genom-
syras av den ”stora freden”. 
Jöran Lindeberg

l l l I höstas visade en rapport 
som Diakonia tagit fram tillsam-
mans med Sveriges Konsumenter 
inom samarbetsinitiativet Fair  
Finance Guide hur Sveriges sju 
största banker investerar i kontro-
versiell vapenexport. 

– Bankerna har sedan flera år 
tagit ställning mot att investera i 
klusterbomber och personminor 
eftersom vapnen ofta drabbar civi-
la. Det är samma problematik när 
det gäller kontroversiell vapenex-

port. Här måste bankerna ta större 
ansvar och se till att svenska spar- 
och pensionspengar inte stödjer 
den här typen av verksamhet, sä-
ger Jakob König, projektledare för 
Fair Finance Guide på Sveriges 
konsumenter, i ett uttalande.
Har du besparingar hos Danske 
Bank, Handelsbanken, Länsförsäk-
ringar, Nordea, SEB, Skandia eller 
Swedbank så kan du skriva till dem 
och protestera eller mejla genom 
www.fairfinanceguide.se
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Svenska banker investerar i vapen till Saudiarabien

Kristna Fredsrö-
relsens Kerstin 
Bergeå tillsam-
mans med ini-
tiativtagarna till 
Katarinauppro-
pet: författaren 
Olle Sahlström, 
kyrkoherden 
Olle Carlsson 
och ärkebiskop 
emeritus KG 
Hammar.
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Aktuellt I NYHETSFLÖDET 

Under 2016 är Kristna Fredsrörel-
sen tack vare sin mångåriga erfa-
renhet av arbete i komplicerade 
och våldsamma sammanhang en 
resurs för Svenska Missionsrådets  
satsning på konfliktkänslighet.

REKA Fred står för resurskapacitet 
i freds- och konfliktfrågor, och är 
ett pilotprojekt som Kristna Freds-
rörelsen bedriver med Svenska 
Missionsrådet. Målet är att bidra 
med kunskap, bygga färdigheter 
och utveckla metoder kring kon-
fliktkänslighet för Svenska Mis-
sionsrådet med medlemsorganisa-
tioner (där Kristna Fredsrörelsen 
ingår).

– Ett sätt att förklara konflikt-
känslighet utan att förlora sig i 
teknikaliteter är att föreställa dig 
att du står framför en sjö med en 
sten i handen, som du funderar 
på att kasta i, säger Teresia Carl-
gren som arbetar med projektet 

hos Kristna Fredsrörelsen. Hon 
fortsätter:

– Sjön är kontexten, och stenen 
är den insats, projekt eller liknan-
de som du vill göra. Först mås-
te du studera sjön, sedan kan du 
titta på stenens egenskaper. Först 
då kan du analysera hur just den 
här stenen kan tänkas påverka 
just den här sjön. Denna liknelse 
hjälper dig också att undvika att 
blanda samman kontexten med 
insatsen, vilket annars är lätt hänt, 
säger hon.

GENOM PROJEKTET ger Kristna 
Fredsrörelsen och Life and Peace 
Institute särskilt stöd till två med-
lemsorganisationer i Svenska  
Missionsrådet i konfliktkänslighet 
genom exempelvis stöttande  
i planering av projekt. En förstu-
die har också gjorts för att kart-
lägga behoven och kunskapsnivån 
om konfliktkänslighet. 

Nytt projekt  
i konfliktkänslighet

Aktuellt I NYHETSFLÖDET
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Lisa Minnhagen på Svenska 
Missionsrådet ser att förstudien 
visar på ett stort behov av mer 
kunskap.

– I förstudien kunde vi se att 
det hos våra medlemsorganisatio-
ner finns kompetens kring kon-
fliktkänslighet, men att den behö-
ver bli mer strategisk eller struk-
turerad. 

HON ÄR HOPPFULL om att insat-
serna som görs inom REKA Fred-
projektet kommer att vara till stor 
nytta.

– För att skapa bra utvecklings-
projekt behövs kompetens i kon-
fliktkänslighet, för att förhindra 
att insatser gör mer skada än nyt-
ta. Jag hoppas och tror att vi ge-
nom projektet tagit ett stort steg 
för att bättre göra skillnad och 
nå det som är våra gemensamma 
mål, säger Lisa Minnhagen.
 Julle Bergenholtz

I regionen Chocó  
i Colombia där Kristna  
Fredsrörelsens 
fredsobservatörer 
medföljer hotade män-
niskorättsförsvarare 
är illegal gruvdrift ett 
stort problem. Utvin-
ningen orsakar förore-
ningar och förknippas 
ofta med väpnade 
grupper och organise-
rad brottlighet.

”För att 
skapa bra 
utveck-
lingspro-
jekt
behövs 
kom-
petens i 
konflikt-
känslig-
het.”

”
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Är du intresserad av att lära 
dig mer om väpnade kon-
flikter och säkerhetsfrågor i 
världen? Kristna Fredsrörel-
sen tipsar här om några sätt 
att förkovra sig i ämnet.

Konflikt i P1

Konflikt är ett radioprogram 
som återger röster från kon-
fliktsituationer runt om i 
världen ur olika perspektiv. 
Programmet lyfter konflikter 
som tar stor plats i media, 
men också nyheter om kon-
flikter som sällan når Sverige. 
Ofta ges skildringar från kon-
flikterna av människor som 
lever i konflikten själva.

Mänsklig säkerhet 
Nätmagasinet Mänsklig Säker- 
het (www.manskligsakerhet.se)  
är en plattform där organisa-
tioner, politiker och personer 
debatterar säkerhetspolitiska 
frågor i Sverige och världen. 
Kristna Fredsrörelsen har 
bland annat medverkat  
i magasinet med en debatt-
artikel om Västsahara samt 
säkerhetsanalyser skrivna av 
fredsobservatörer i Mexiko, 
Colombia och Guatemala.

Oxpeace
I Oxpeace, en engelskspråkiga 
podcastserie från Oxfords 
universitet, kan lyssnaren ta 
del av analyser inom freds- 
och konfliktfrågor. Bland annat 
diskuteras konflikten i Syrien, 
klimatrelaterat freds- och kon-
fliktsarbete och hur framtidens 
fredsbygge kommer att se ut.

Du hittar den på  
podcasts.ox.ac.uk

Aktuellt KULTUR

Ickevåld ur fyra perspektiv l Konflikt och  
säkerhet i kulturen

en konflikt och att bemöta dessa 
konstruktivt.

Fredsrörelsens utmaningar
I bokens avslutande kapitel pre-
senterar Sofia Walan hur Kristna 
Fredsrörelsens arbete ser ut i Väst-
sahara och Sydsudan, med berät-
telser från vardagslivet i de västsa-
haraiska flyktinglägren i Tindouf till 
de religiösa motsättningarna i Syd-
sudan och hur civilsamhället försö-
ker bygga broar genom ickevåld. 

TILL BOKEN FINNS även en studie-
guide, där faktafrågor om texterna 
blandas med självreflekterande 
frågor och värderingsövningar. 
Aktiviteterna och frågorna kan 
användas för att leda samtals- eller 
cirkelgrupper för att öka gruppens 
kunskaper om ickevåldets roll i 
freds- och konfliktsammanhang.

l l l Ge en ickevåldslig julklapp! 
För 300 kr får du boken tillsammans 
med en skyddsängel att ge bort till 
någon som är dig kär. Beställ genom 
att senast den 15 december skicka 
e-post till info@krf.se där du anger 
ditt namn, adress och hur många 
exemplar du vill ha. 

Författarna:
Isak Svensson 
är professor 
i freds- och 
konfliktstudier 
vid Uppsala 
universitet
Bitte Ham-
margren är 
journalist och 
har i många år 
varit statione-
rad i Mellanös-
tern.
Joel Halldorf 
är lektor vid 
Teologiska 
högskolan 
som främst 
forskar om 
religion.
Sofia Walan är 
före detta ge-
neralsekretera-
re hos Kristna 
Fredsrörelsen.

l FAKTA

I september gav Kristna Fredsrö-
relsen tillsammans med Studie-
förbundet Bilda ut boken Ickevål-

dets vägar – fred i terrorns tid, en 
antologi där flera ickevåldspro-
filer skriver om ickevåldets roll i 
fred och konflikt. 

Boken har skickats till alla Kristna 
Fredsrörelsens medlemmar, och här 
får du en introduktion till innehål-
let och tips på hur du kan använda 
boken till studier.

Boken tar upp ickevåld utifrån 
fyra olika perspektiv, där samtliga 
redogör för ickevåldets roll i arbetet 
kring fred och väpnade konflikter.  

Det kidnappade ickevåldet
I bokens första kapitel ger Isak 
Svensson en bild av hur ickevål-
dets metoder har använts bland 
annat under den arabiska våren, 
men hur det längs vägen har bytt 
ägarskap från protesterande folk-
rörelser till människor och orga-
nisationer som inte har demokrati 
som slutmål. 

Ingen hållbar fred utan rättvisa
I bokens andra kapitel berättar Bit-
te Hammargren om hur människ-
or påverkas och tvingas fly undan 
konflikterna i Mellanöstern och 
Nordafrika, samt hur EU, Ryssland 
och USA på olika sätt är inblan-
dade i konflikterna genom vapen-
export, flyktingavtal med Turkiet 
samt ökad rasism och islamofobi.

Religion och våld
I bokens tredje kapitel argumente-
rar Joel Halldorf att religion inte är 
en orsak till våldsamma konflikter, 
utan att religionen oförtjänt har 
fått denna stämpel. Istället menar 
Halldorf att det är nödvändigt att 
identifiera de faktorer som göder 
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Tema VÄPNADE KONFLIKTER

Ingen hållbar fred  
i skuggan av våldet
I Colombia står freden i farstun, men i Guatemala fastnade den 

på pappret. Följ med Sandra Eriksson från Kristna Fredsrörelsens 

Fredstjänstprogram på en resa genom väpnade konflikter och 

förgängliga hopp om verklig fred. 



K ristna Fredsrörelsens vision, ni vet det där som kan 
tyckas ouppnåeligt men som en ändå vill sikta emot, 
är hållbar och rättvis fred.

Stora ord för en liten organisation kan tyckas, men om 
en tänker efter så är det Kristna Fredsrörelsens yttersta mål 
som all vår verksamhet strävar mot. Från internationell när-
varo och fredsobservatörer i Latinamerika till icke-vålds-
utbildningar och engagemang för nedrustning, till stöd till 
icke-vålds organisationer i Västsahara och Sydsudan, till 
medföljning på asylboende i Sverige.

Som Mahatma Gandhi sa ”Det finns ingen väg till fred – 
fred är vägen”.

FRED ÄR MER ÄN AVSAKNAD av en väpnad konflikt. Fred är 
jämlikhet, jämställdhet, rättvis fördelning av resurser, för-
soning och kompensation till offren, social och ekonomisk 
rättvisa. En fredsprocess är en lång och mödosam väg att gå 
där fokus måste ligga på alla dessa utmaningar. Det vet ci-
vilsamhället i Colombia och det visste civilsamhället i Gua-
temala.

Fredsavtalet mellan regeringen och Farc-gerillan i augusti 

2016 – ett historiskt avtal är i hamn och Colombia kan änt-
ligen vara på väg mot den fred som folket i Colombia käm-
pat för efter ett halvt sekel av krig. Vägen är lång. Det vet 
inte minst Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer 
och de människorättsförsvarare som vi stöttar genom inter-
nationell närvaro.

FÖR 20 ÅR SEDAN VAR det Guatemala som efter ett mer än 
tre årtionden av inbördeskrig skrev under ett fredsavtal. 
REMHI, katolska kyrkans sanningskommission, uppskatta-
de att minst 200 000 dödats varav minst 45 000 blev utsatta 
för påtvingat försvinnande, och ytterligare 100 000 tvångs-
förflyttade.Ett blodigt saldo som innebar en lång väg till fred.

I dessa två fredsprocesser finns både olikheter och likhe-
ter. Det finns också en hel del lärdomar för Colombia att dra 
av Guatemalas fredsprocess. Kanske kan de fredsförhand-
lingar som ägt rum i Havanna och den fortsatta fredsproces-
sen i Colombia blåsa nytt liv i Guatemalas dito där fredsav-
talet aldrig till fullo implementerades.
Sandra Eriksson

programsekreterare inom Fredstjänstprogrammet

Både Guatemala och Colombia är 
länder där stor social orättvisa råder. 
Urfolk och afrocolombianer får utstå 
diskriminering. 

Bland annat menar företrädare för Co-
lombias urfolk och afrocolombianska 
befolkning att deras marker blivit en del 
av fredsprocessen, utan att de själva bli-
vit tillfrågade. Delar av deras områden 
i bland annat regionen Chocó kommer 
att tjäna som zoner för återintegrering 
av tidigare Farc-medlemmar. Något som 
väcker starka känslor eftersom civilbe-
folkningen i denna region ofta hamnat i 
korsselden mellan regeringens och Farcs 
styrkor. Olika väpnade grupper närva-
ro i stora delar av Colombias har starkt 
bidragit till att sju miljoner människor 

tvingats på flykt. Urfolk och afrocolom-
bianer har fått lämna jord som de bru-
kat i generationer. Det handlar ofta om 
bördig jord i otillgängliga områden rik 
på mineraler, attraktiv för såväl narkoti-
kaproducenter, illegal gruvdrift och stor-
skaligt jordbruk. 

I REGIONEN CHOCÓ i nordvästra Colom-
bia stöttar Kristna Fredsrörelsen orga-
nisationer som jobbar med markfrå-
gan: Cocomacia, Cocomopoca och Aso-
rewa. Ofta har de människorättsförsva-
rare som protesterat mot dessa storska-
liga ekonomiska projekt blivit hotade, 
godtyckligt fängslade eller till och med 
mördade. Fred betyder inte nödvändigt-
vis slut på social orättvisa och felfördel-
ning. Detta är en lärdom från Guatema-

la som den colombianska staten måste 
lyssna till.

UNDER ÅREN HAR afrocolombianer i syd-
västra Colombia och även i regionen 
Chocó, tvingats bort från sina landom-
råden av paramilitära grupper och Farc-
gerillan. 

Kontrollen av de utbredda kokaod-
lingarna, illegala gruvor och storjord-
bruk i området har gett de olika väpnade 
grupperna goda inkomster, ofta till pris 
av brutala massakrer, övergrepp, tortyr, 
misshandel och våldtäkt på civilbefolk-
ningen. Många anser det djupt orättvist 
att låta Farc leva kvar i området efter ett 
fredsavtal, och det kommer bli en av de 
stora utmaningarna för det colombian-
ska samhället.

 l LÄXA 1 

Fred utrotar inte fattigdom  
eller social orättvisa

Lärdomar av Guatemalas fredsprocess
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En av de viktigaste rollerna vi och våra 
medlemmar kan spela i både Guatema-
la och Colombia är att fortsätta stödja 
människorättsförsvarare. 

Söndagen den 2 oktober röstade den co-
lombianska befolkningen med knapp 
majoritet ”nej” till fredsavtalet. Det var 
en chock för både folket i Colombia och 
för omvärlden. Hoppfullt ändå att både 
Colombias president Juan-Manuel San-
tos och Farc-gerillans högsta ledare, ali-
as Timochenko, i sina tv-sända tal efter 
folkomröstningen lovade att förlänga 
vapenstilleståndet till den 31 december 
2016. I de regioner där folket varit mest 
berörda av den långa konflikten röstade 
en stor majoritet för fred. Att de perso-
nerna är beredda att förlåta och gå vida-
re inger stort hopp för en fortsatt freds-
process. Även om freden trots allt står 
och smyger i farstun i Colombia och det i 
Guatemala för 20 år sedan underteckna-
des ett fredsavtal så fortsätter övergrep-
pen mot människorättsförsvarare.  Och 
Kristna Fredsrörelsens arbete fortsätter. 

 l LÄXA 2

Ett fredsavtal innebär inte automatiskt  
slutet på straffrihet eller korruption
För en hållbar fred krävs någon typ av 
försoning, förlåtelse, rättvisa.

I Guatemala har försoning genom kom-
pensation till offren varit viktig. ”Offer” 
på svenska kan klinga passivt men i Gua-
temala som på många andra platser i La-
tinamerika har det en stark politisk ladd-
ning. Ordet innebär ett erkännande att 
ett brott har begåtts och att rättvisa ska 
skipas. Ett ord med styrka. En del av vä-
gen mot historisk rättvisa.

Historien är en viktig källa till kunskap 
och det finns ibland starka argument för 
att övergrepp i det förflutna bör straffas. 
Guatemala är ett sådant exempel.

”Det systematiska sexuella våldet 
mot kvinnorna utgör ett brott mot hela 
mänskligheten och hela det guatemalan-

ska samhället” slog domare Yassmin Bar-
rios fast då hon dömde två före detta mi-
litärer för brott mot mänskligheten och 
mord respektive påtvingade försvinnan-
den. 

En banbrytande rättegång där sexuel-
la övergrepp som krigsstrategi prövades 
för första gången. Det var en viktig seger. 
Inte minst för kvinnorörelsen i Guatema-
la. Som kvinna, fattig och urfolk har du 
svårt att göra din röst hörd. Kvinnor som 
har modet att anmäla sina förövare löper 
stor risk att bli smutskastade och utfrus-
na och utkastade av sina familjer. Till-
sammans med nätverket Acoguate finns 
Kristna Fredsrörelsens observatörer på 
plats under dessa rättegångar för att le-
gitimera kvinnornas kamp och utgöra ett 
moraliskt stöd.  

 l LÄXA 3

Ett fredsavtal som 
inte implementeras 
ger ingen hållbar 
fred

Ett brott 
mot hela 
mänsklig-
heten-”

Yassmin Barrios om det 

sexuella våldet

”
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Aura Elena Farfán är ordförande i organisatio-
nen FAMDEGUA som grundandes av anhöriga 
till de som försvann under den väpnande 
konflikten och ge dessa historisk rättvisa.
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Mexiko ett av världens
våldsammaste länder

”Vi saknar 43. Det var staten. Levande tog de dem, levande vill vi ha dem tillbaka”.  
I september 2014 bortfördes 43 studenter i delstaten Guerrero, av polis och beväpnade 
män enligt den officiella versionen. Studenterna är fortfarande försvunna. 
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och landets otaliga säkerhetsstyrkor i 
Mexiko når krigsliknande nivåer. När 
staten sviker söker människorättsförsva-
rare alternativa sätt att skydda sig. 

Tillsammans med Syrien och Irak top-
par Mexiko listan över länder med flest 
antal dödade i väpnade konflikter under 
2014, enligt den definition som Inter-
national Institute for Strategic Studies 
(IISS) använder sig av. Syrien rankas 
nummer ett med 70 000 omkomna, 
därefter Irak med 18 000 och Mexiko 
tätt efter med 15 000. 

KRISTNA FREDSRÖRELSEN har under 
drygt 16 år gett skydd åt människorätts-
försvarare i Mexiko, som är en av de 
grupper som drabbas av de höga vålds-
nivåerna i landet. Våldet härleds ofta till 
den organiserade brottsligheten, narko-
tikahandeln och interna strider mellan 
olika karteller. Men situationen i dagens 
Mexiko är mer komplex än så.

– Vi ser att våldet är institutionaliserat. 
Myndigheterna är delaktiga, antingen ge-
nom handling, eller genom att inte ta sitt 
ansvar, säger Kristna Fredsrörelsens med-
följda Marcelo Pérez Pérez, katolsk präst 
och ledare av den sociala rörelsen El Pu-
eblo Creyente (Det Troende Folket).

VID SIDAN OM det knarkrelaterade våldet 
finns en stat som inte lyckas skydda den 
egna civilbefolkningen och som inte säl-
lan är involverad i brott mot landets in-
vånare. Dessutom är straffriheten näst-
intill total, vilket leder till att mycket få 
ställs inför rätta för de brott som begås. 

I ett samhälle där rättssystemet inte 
lyckas skydda befolkningen från det våld 

som råder, växer det fram alternativa 
metoder för att skydda sig mot en våld-
sam tillvaro och en korrupt stat. Kristna 
Fredsrörelsen medföljer åtta människo-
rättsorganisationer som hindras i sitt ar-
bete för ett rättvisare samhälle. 

– Organisationer som bedriver inter-
nationell medföljning bidrar till att stär-
ka den fysiska säkerheten, samt till att 
kräva att statliga institutioner uppfyller 
sina skyldigheter i förhållande till att ge 
människorättsförsvarare skydd och sä-
kerhet. De bidrar till att bygga en rörelse 
av fred och mänskliga rättigheter, säger 
Nataniel Hernández, verksamhetsledare 

på människorättscentret Digna Ochoa. 
Enligt internationell humanitär rätt 

bedöms konflikten i Mexiko, till skillnad 
från i Syrien och Irak, inte som en väp-
nad konflikt. År 2000 förklarade dock 
den dåvarande presidenten Felipe Cal-
derón krig mot knarket och den organi-
serade brottsligheten. Sedan 2006 har fler 
än 150 000 personer i landet mist livet 
till följd av våldet. Men oavsett hur man 
väljer att definiera konflikten, kvarstår 
faktumet att våldet i landet drabbar civil-
samhället och har skördat tusentals liv.
Josefine Sjöberg

 fredsobservatör i Mexiko

Väpnade konflikter där Kristna Fredsrörelsen arbetar
Av de länder som Kristna Fredsrörelsen arbetar i pågår i folkrättslig mening väpnade 
konflikter i Colombia och Sydsudan. I Guatemala pågick en väpnad konflikt mellan 
1960 och 1996. I Mexiko pågår ingen väpnad konflikt, och Internationella rödakors-
kommittén (ICRC) talar inte heller om Zapatistarméns uppror 1994 i termer av väpnad 
konflikt. I Västsahara pågår en ockupation.

l FAKTA



I en annan  
del av landet

Tema VÄPNADE KONFLIKTER

Kontrasterna mellan olika delar av Colombia är stor. I Chocó  

har afrocolombianer och urfolken drabbats hårt av strider. 

Människor är oroliga och deras röster har knappast hörts vid  

de officiella fredsförhandlingarna.
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Den afrocolombianska 
befolkningen i regionen 
Chocó fortsätter kämpa 
för att få sin röst hörd  
i den colombianska 
fredsprocessen.
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Med sin tjocka djungel, långa 
Stillahavskust, många floder 
och gräns mot Panama är Co-

lombias nordvästra hörn Chocó magiskt 
vackert. Platsen ligger strategiskt bra 
för odling och smuggling av narko-
tika. Gerillor och paramilitära grupper 
har trupper i området och den civila 
befolkningen drabbas inte bara av de 
väpnade gruppernas framfart utan även 
av militärens bombardemang. Statens 
besprutningar av glyfosat mot kokaod-
lingarna lämnar marken där obrukbar. 
Olaglig utvinning av guld ur flodslam-
met sprider kvicksilver och ändrar till 
och med själva flodernas gång.

I området bor främst afrocolombianer, 
en befolkning som kämpat för och vun-
nit rätten till att ha egna territorier. Det 
är självbestämmande områden med kol-
lektivt ägd mark och med personer som 
dagligen kämpar för att förbättra livet för 
befolkningen i samhällena. De är perso-
ner som får utstå hot från olika intressen 
på grund av sin kamp. 

Kristna Fredsrörelsen medföljer styrel-
semedlemmar från två av dessa organisa-

tioner. Den ena organisationen är Coco-
macia (Consejo Comunitaro Mayor de la 
Asocacion Campesina Integral de Atrato 
ungefär översatt: Atratoflodens bondeor-
ganisation). Fanny Rosmira Salas Lenis 
är ledare för denna organisation. Hon är 
en karismatisk och stark person som inte 
räds att säga sin mening om varken ge-
rilla eller stat.

FANNY ROSMIRA HAR varit på Kuba för att 
som representant för civilbefolkningen 
lyfta deras röster. Men det är tydligt att 
hon känt sig överkörd när hon försökt ge 
uttryck för afrocolombianernas oro och 
problemet att deras inflytande i fredspro-
cessen varit mer eller mindre obefintlig. 
Fanny Rosmira säger att det är helt oac-
ceptabelt att de civila, som drabbats mest 
av kriget, inte funnits representerade vid 
förhandlingsbordet, och att civilsamhäl-
lets röster har inte blivit hörda.  

– Jag träffade Farc-ep i Havanna för att 
beskriva vad som händer i våra territo-
rier. De har aldrig gjort något för oss el-
ler våra samhällen, mer än att skapa våld 
och lidande. De som främst drabbats av 

konflikten är vi på landsbygden, men det 
är vi som har minst att säga till om i för-
handlingarna. Att det blir fred är oerhört 
viktigt för oss, vi bor ju mitt i striderna. 
De i Bogotá lever inte i konflikten så som 
vi gör, säger Fanny Rosmira Salas Lenis.

Vid folkomröstningen om fredsavtalet 
vann nej-sidan, ledd av den tidigare pre-
sidenten Álvaro Uribe, en knapp seger. 
Efteråt uppmärksammade många att nej-
rösterna främst lagts i områden av Co-
lombia där den väpnade konflikten inte 
längre gör sig lika påmind. I Chocó rös-
tade fyra av fem istället ja till fredsavtalet. 

I skrivande stund pågår komplicerade 
förhandlingar om fredsavtalets framtid. 
Om det trots allt i slutändan går igenom 
finns förhoppningar om att situationen 
ska förbättras för civilbefolkningen. Men 
det finns också en fruktan för vad det 
innebär för de bosatta i territorierna. 

Många känner en oro över den jord-
reform som ska genomföras. Reformen 
behövs, Colombia har en mycket ojäm-
lik fördelning av mark där en liten över-
klass äger uppemot hälften av all jord-

Samhallet Auro Buey 
är vackert belägen vid 
floden Buey i Chocó.
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Cocomacia
Cocomacia arbetar för att försvara rätten för den afrocolombianska befolkningens 
territoriella, sociala och kulturella rättigheter samt autonomi i Chocó. Organisationen 
var drivande i den folkliga mobilisering som ledde fram till lag 70 år 1993, en lag som 
ger den afro-colombianska befolkningen äganderätt till kollektiva territorier. Som ett 
resultat av detta blev Cocomacia laglig ägare till sin mark som innefattar nära 700 000 

hektar i Chocó.

l FAKTA

Kristna Fredsrörelsen har 
medföljt Cocoamcia i flera 
år. Här är fredsobservatören 
Julia Qwist tillsammans 
med en av Cocomacias 
ledare, Ramón Livis Pestaña 
Agualimpia.

Fanny Rosmira Salas Lenis ser inte fredsavtalet som något som är enbart positivt. ”Vi vill att våra liv ska 
respekteras. Om inte det kan garanteras, vad för slags fred pratar vi om?”, säger hon.
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Tema VÄPNADE KONFLIKTER

bruksmark. Det som nu skapar oro hos 
både den afrocolombianer och urfolks-
grupperna är att de tilltänka områdena 
inte tas från denna elit utan från de re-
dan marginaliserade gruppernas mark. 
Många är också oroade över hur det ska 
gå när gerillans medlemmar ska återin-
tegreras i samhället. Samtidigt finns en 
medvetenhet om att det bland dessa ge-
rillasoldater även finns bröder och syst-
rar till dem i samhällena.

– Vi har kämpat mot orättvisorna och 
vi vill fortsätta ha vår självbestämmande- 
rätt. Vi vill att våra liv ska respekteras, 
om inte det kan garanteras vad för slags 
fred pratar vi om? Samtidigt vet vi att det 
hos gerillan även finns familjemedlem-
mar. Om vi vill ha en varaktig fred i våra 
territorier så behöver vi komma ihåg att 
avtalet kanske sluts i Havanna, men fre-
den är något vi skapar här tillsammans, 
säger Fanny Rosmira Salas Lenis.

Fanny Rosmira Salas Lenis menar att 
det i en post-konflikt behövs internatio-
nella observatörer mer än någonsin, vil-
ket är något som fler av Kristna Fredsrö-
relsens medföljda också hävdar. 

Det finns också en stark rädsla över 
vad den mindre gerillan ELN och para-
militära grupper kommer att göra när 
Farc lägger ned vapnen. Kommer de för-
söka ta över de områden som nu kon-
trolleras av Farc, med mer våld som 
följd? Fanny Rosmira Salas Lenis är osä-
ker på framtiden.

 – Regeringen säger att kriget är slut 
när avtalet skrivits på, men vi vet att det 
inte är hela sanningen. De har tidigare 
sagt att det inte längre finns paramilitä-
rer, men vi vet allt för väl att de inte för-
svunnit. Det blir inte fred bara för att de 
skriver under ett papper.

De paramilitära grupperna är starka i 
Chocó och deras hot har drivit många på 

flykt. Att de dessutom ofta varit allierade 
med lokalpolitiker, polis och militär gör 
att de som blir hotade har väldigt svårt 
att göra anmälningar eller få hjälp när 
det sker. Kristna Fredsrörelsen är en vik-
tig komponent, att de finns internationel-
la ögon som ökar den politiska kostna-
den för att framföra hot, vilket samtidigt 
minskar risken för att hot och brott sker. 

– Det sista som överger människan är 
hoppet. Självklart vill vi ha fred. En riktig 
och långvarig fred, med social rättvisa. 
Men vi känner en stark oro för vad som 
kan komma att hända med våra territori-
er, säger Fanny Rosmira Salas Lenis.
Julia Qwist 

fredsobservatörer i Colombia

”Självklart vill vi ha fred. En riktig och  
en långvarig fred, med social rättvisa.”
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Vill du tillsammans med andra uppmärksamma ditt närsam-
hälle på globala orättvisor, konflikter eller hur vapen dödar?  
Gör en die-in!

•  Öva gärna  
inför exem- 
pelvis för-
samlings-
medlemmar 
eller vänner 
innan aktio-
nen, för att 
se om deras 
reaktion är 
som ni vill att 
den ska vara
•  Läs på or-
dentligt om 
ämnet ni gör 
er die-in om, 
så att ni kan 
prata med 
förbipasse-
rande utifrån 
fakta
•  Försök att 
ha en bred 
represen-
tation av 
mångfald 
utifrån kön, 
ålder och 
ursprung för 
statisterna, 
så att fler 
åskådare kan 
känna igen 
sig själva.

l TIPS

En die-in är en gatuteater som 
visar hur globala orättvisor häng-
er ihop i en kedja, vilket slutligen 
leder till att människor förlorar 
sina liv. Tanken är att få perso-

ner som rör sig ute på gatan att 
chockas över vad de ser, att skapa 
uppmärksamhet och visa på följ-
derna av vad en die-in handlar 
om. Några personer agerar som 

representanter för olika delar i 
kedjan, medan andra personer 
är statister som dödas i slutet på 
kedjan. För full effekt bör minst 
åtta personer delta i aktionen.

Passande ämnen att göra en die-in om:
l Våld mot kvinnor

l Klimatförändringarna
l Sveriges nya  

migrationspolitik
l NATO

Bege er till ett torg eller annan plats där det rör sig 
mycket folk. De som spelar specifika roller står på 
sidan medan statisterna sprider ut sig bland de andra 
på torget. Kedjan börjar med att en person i arbetar-
kläder arbetar med att producera ett vapen. 

Vapnet ges sedan vidare till en svensk politisk re-
presentant som säljer det vidare till en diktator (och 
får låtsaspengar i retur). Diktatorn ger i sin tur vapnet 
till sitt lands militär. Låt vapnet passera ganska 

långsamt och uttala passande repliker. När militären 
får vapnet börjar hen skjuta mot några statister som 
rör sig på torget bland de vanliga männis-
korna. När en statist blir skjuten faller 
den skrikande ihop. När alla statisterna 
är döda börjar skådespelet om. Under 
tiden rör sig någon av deltagarna 
bland åskådarna och delar ut lämpligt 
informationsmaterial.

Lycka 
till med 

aktionen!

Tema AKTIVITET

Protestera genom en die-in!

Die-in om svensk vapenexport till diktaturer

I samband med Svenska Kyrkans 
Ungas riksläger Andetag genom-
förde Kristna Fredsrörelsen en 
die-in på temat Svensk vapenex-
port, där ungdomarna på lägret 
fick agera offer för vapenexpor-
tens effekter.
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Porträttet LOTTA SJÖSTRÖM BECKER

Lotta Sjöström Becker har i 
nästan 15 år jobbat med fred 
och jämställdhetsfrågor i bland 
annat Georgien, Sri Lanka och 
Afghanistan. Men nu väntar en 
ny utmaning: att leda Kristna 
Fredsrörelsens arbete framåt!

Hur började engagemanget  
i fredsbranschen?

– Efter att ha jobbat med mark-
nadsföring och kommunikation i 
sex år kände jag att jag ville ha en 
förändring och arbeta med något 
som kändes mer meningsfullt. 
När mitt jobb genomförde interna 
förändringar sade jag upp mig och 
började plugga, och jag fick ganska 
snart nys om ett projekt i Israel/
Palestina som Sveriges kristna 
råd höll på att starta upp. Det hela 
ledde till att jag blev följeslagare, 
och sen var jag fast i det jag kallar 
för ”fredsbranschen”. Tiden som 

följeslagare var en fantastisk ingång 
till ickevåld, för att se hur det an-
vänds i praktiken. 
Vad är dina erfarenheter inom 
fredsfrågor?

– Jag har bland annat arbetat 
med Forum för fredstjänst, där må-
let var att ta fram metoder och öka 
kunskaper i hur våldsamma kon-
flikter kan förhindras. Vi var även 
med i Global Partnership Against 
Conflict (GPACC), som resulterade 
i en konferens i FN i New York om 
förebyggande av våldsam konflikt. 
Det var väldigt coolt!

– Efter Forum för fredstjänst 
åkte jag till Sri Lanka och jobbade  
för Nonviolent Peaceforce. Under 
de två åren jag var där fick jag 
använda mig av allt jag hade lärt 
mig på Forum för fredstjänst, allt 
från att skapa dialoger mellan 
olika parter och arbeta kon-
fliktsensitivt.

Varför vill du arbeta för Kristna 
Fredsrörelsen?

– Jag tycker att Kristna Freds-
rörelsen har en så vanvettigt stor 
potential. Vår vision, våra metoder 
och vårt sätt att jobba för hållbar 
fred är så precis rätt. Därför vill jag 
vara generalsekreterare så att jag 
strategiskt och operationellt kan bi-
dra till att öka medvetenheten hos 
oss själva och andra om ickevåldets 
kraft som en del i att förebygga 
våldsam konflikt.
Hur ser du att Kristna Fredsrö-
relsen för skillnad i pågående 
väpnade konflikter?

– Genom våra preventiva 
metoder gör vi en enorm skillnad 
som tyvärr inte alltid erkänns, 
just eftersom att vi stämmer i 
bäcken istället för i ån. Både i 
Colombia och Sydsudan stöder 
vi små men ändå centrala aktörer 
för fred och rättvisa.

”Kristna Fredsrörelsen har stor potential”
 /// Lotta Sjöström Becker
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Charlotte ”Lotta” Sjöström 

Becker

Ålder: 42

Bor: Rågsved i södra Stockholm

Gör: Är sedan den 1 juni ny 

generalsekreterare för Kristna 

Fredsrörelsen

l FAKTA

Vår vi-
sion, våra 
metoder 
och vårt 
sätt att 
jobba för 
hållbar 
fred är 
så precis 
rätt.” 
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Sedan självständigheten 2011 
har konflikten i Sydsudan varit 
ständigt närvarande i landet. 
Trots fredsavtal har striderna 
inte ebbat ut. Kristna Fredsrörel-
sens samarbetsorganisation Or-
ganization for Nonviolence and 
Development, ONAD, är oroade 
över utvecklingen.

Det var i augusti förra året som  
parterna skrev under ett freds-
avtal som skulle innebära slutet 
på den väpnade konflikten som 
pågått sedan slutet av 2013. Men 
i juli förvärrades situationen i 
landet med ökade strider mellan 
president Salva Kiirs regerings-
styrka och rebellgrupper trogna 
vicepresident Riek Machar i 
huvudstaden Juba. 

FN RAPPORTERAR ATT hundratals 
personer i huvudstaden Juba dö-
dades i stridigheterna i juli, och 
att minst 60 000 personer sedan 
juli har tvingats fly sina hem. Hu-
man Rights Watch rapporterar 
även om allvarliga övergrepp på 
civila, inklusive mord och sexuella 
övergrepp, samt att våldet riktats 
mot etniska grupper. Stridighe-
terna i Juba avtog efter fem dagar, 
men oron är stor för en ny eskale-
ring. Detta mindre än ett år sedan 
ett fredsavtal skrevs på efter inter-
nationella påtryckningar.

FN:S SÄKERHETSRÅD beslutade 
i augusti att tillsätta en regional 
skyddsstyrka till Juba för att skyd-
da civila. Salva Kiir har kraftigt 
motsatt sig denna styrka, men har 
ombett landets parlament att ta 
beslut om Sydsudan ska acceptera 
skyddsstyrkan.

Kristna Fredsrörelsens samar-
betsorganisation ONAD arbetar 
med att utbilda nyckelpersoner i 
samhället i ickevåldsmetoder, för 
att de sedan ska sprida kunskapen 
vidare. MMoses Monday John, 
verksamhetsledare för ONAD, är 
tveksam till idén om en regional 
skyddsstyrka. Det återstår att se 
hur den kommer att fungera i 
praktiken.

– Jag hoppas att styrkan kom-
mer att vara klok, disciplinerad 
och förmögen att skydda civila 
och bygga broar, inte bara mellan 
regeringen och väpnade opposi-
tionsstyrkor, utan också med den 
lidande civilbefolkningen, säger 
han.

ONAD:S huvudfokus sedan situa-
tionen i landet förändrade är att 
bedriva påverkansarbete för att 
rädda fredsavtalet från att kol-
lapsa helt. Detta för att övertyga 
parterna om att fredsavtalet är ett 
nödvändigt verktyg för fred och 
stabilitet i Sydsudan. 

– Vi kommer även att arbeta 
mycket i flyktinglägren runt Juba, 
för att tillgodose att civila skyddas 
från övergrepp och motverka 
våld mot kvinnor. Vi kommer 
även att utbilda barn och unga 
i skolor och flyktingläger kring 
mänskliga rättigheter och fred, 
avslutar Moses Monday John.
Julle Bergenholtz

 l Sydsudan

Fredsavtal men strider fortgår

Även om fred 
känns långt 
borta just nu 
gör Moses Mon-
day och ONAD 
vad de kan för 
att ge skydd 
till och utbilda 
kvinnor och 
barn som bor i 
flyktinglägret 
Gumba. 

Fredsavtalet i Sydsudan
Den 25 augusti 2015 skrev president Salva Kiir under 
ett fredsavtal, som innebar reformering av säker-
hetssektorn och bildandet av en övergångsregering 
där rebellrörelsen SPLM(IO):s ledare Riek Machar 
skulle återfå sin post som  vicepresident. I november 
samma år började dock både regeringsstyrkor och 
rebeller öka sina vapeninnehav, och på den syd-
sudanesiska landsbygden fortsatte striderna. Den 
23 juli avsattes Riek Machar, vilket SPML(IO) menar 
bryter mot fredsavtalet. FN har 12 000 personer i en 
fredsbevarande styrka på plats, UNMISS, som kritise-
rats hårt för att inte ingripit för att skydda civila från 
övergrepp under striderna i juli i Juba.

l FAKTA
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Kristna Fredsrörelsen I VÄRLDEN

Våren 2002 gjorde Kristna 
Fredsrörelsen den första resan 
till Colombia, för att undersöka 
möjligheterna att starta upp ett 
projekt med preventiv närvaro 
i landet. Fjorton år senare är 
Kristna Fredsrörelsen en eta-
blerad organisation i landet med 
en av världens mest utdragna 
väpnade konflikter. 

Kari Berg, numera verksamhets-
samordnare på Kristna Fredsrörel-
sen, minns den första resan.

– Vi mötte ett stort behov av in-
ternationell medföljning och väl-
digt utsatta människorättsförsva-
rare. Kristna Fredsrörelsen arbeta-
de vid den tiden redan i Guatema-
la och Mexiko, men där ingick vi 
i sammanhang som koordinerade 
fredsobservatörer, medan vi i Co-
lombia skulle bygga upp ett helt 
eget projekt. Vi åkte hem med en 

tydlig bild av behovet men också 
med insikten om hur mycket som 
skulle krävas av oss.

Mycket har hänt sedan dess. 
Grupper har avväpnats och för-
svunnit, återuppstått och ersatts av 
nya. I alla förändringar har Kristna 
Fredsrörelsen funnits närvarande, 
nära det civila samhället, tillsam-
mans med colombianska männis-
korättsförsvarare. Konflikten i Co-
lombia, med väpnade aktörer från 
alla politiska läger, har pågått i över 
ett halvt sekel och skapat ett sam-
hälle genomsyrat av korruption, 
våld och misstänksamhet. 

– För colombianska männis-
korättsförsvarare, och därigenom 
även för Kristna Fredsrörelsen, är 
den väpnade konflikten den verk-
lighet vi lever i, säger Maria Gu-
erra, koordinatör för projektet i 
Colombia.

– I konfliktens skugga har syste-

matiska kränkningar av mänskliga 
rättigheter kunnat pågå. Samtidigt 
har den väpnade konflikten också 
skapat starka sociala rörelser och 
människor med enorm kämpar-
glöd, fortsätter hon. 

Den 26 september i år skrevs 
ett historiskt fredsavtal mellan 
Farc-ep och den colombianska 
regeringen. Dessutom pågår sam-
tal med landets andra stora geril-
lagrupp, ELN. Men fredsavtalet 
röstades ner med knappt margi-
nal den 2 oktober, och när detta 
skrivs är framtiden oviss. 

– I den förändring som Colom-
bia just nu genomgår är det vik-
tigare än någonsin att människo-
rättsförsvarares arbete stärks och 
att marginaliserade grupper syn-
liggörs så att deras rättigheter kan 
tillgodoses, säger Maria Guerra.
Åsa Svensson

fredsobservatör i Colombia

Lång närvaro i en av världens  
nu längsta väpnade konflikter

 l Colombia
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Kristna Fredsrörelsens första 
medföljningar i Chocó genomfördes 
2005.

Under fysisk medföljning bärs 
Kristna Fredsrörelsens logga  
väl synlig.

Arbetet  
i Colombia 
innefattar 
huvud- 
sakligen:
• Fysisk 
medfölj-
ning – ökar 
säkerheten 
för män-
niskorätts-
försvarare 
via direkt 
närvaro.
• Politisk 
medfölj-
ning hand-
lar om att 
strategiskt 
synliggöra 
männis-
korättsför-
svarares 
situation.  
• Informa-
tionsarbete 
som sprider 
berättelser 
och kunskap 
om medfölj-
ningsarbetet 
i Colombia.

l FAKTA
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Åsa Svensson 
är freds- 
observatör 
för Kristna 
Fredsrörelsen i 
Colombia. Här 
är en hälsning 
från henne di-
rekt från fältet.

Kreativ aktivism 
i kärlekens tecken
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l l l Den 13 juni massakrerades  
49 människor på en gayklubb i Orlando 
i USA av en ensam och tungt beväpnad 
gärningsman. En plats för fest och dans 
blev ett inferno. Från världens alla hörn 
kom ett massivt stöd för de drabbade, 
som denna duk som sattes upp i Hässelby 
veckan efter massakern. Och i USA de-
batterades återigen strängare vapenlagar. 
 

“Vadå, det är väl ingen skillnad på mig och Gandhi?”

Denna kommentar yttrades en kväll av min kära kollega Julia Andén, när vi 

satt i köket hemma i huset som vi delar i Bogotá. Julias kommentar följdes av en 

skämtsam utläggning om att det enda som skiljer henne och Gandhi åt var att 

han utförde sitt arbete i vit dhoti och hon i blå väst. Skämt åsido, alla vi fredsobser-

vatörer är väl införstådda med att vi inte är några Gandhi.

Vi är också väl införstådda med att i vårt jobb så är det inte vi som är hjältarna. 

Nä, hjältarna är alla medföljda. De medföljda, alla de människorättsförsvarare som 

vi medföljer och arbetar tillsammans med, de är de riktiga hjältarna.  

De som enträget kämpar för fred och mänskliga rättigheter i sina länder. Bakom 

ordet medföljd finns Diana, Shaira och alla andra i organisationen Hijos e Hijas, 

som inte bara lever med sorgen av en bortgången nära anhörig, utan också stän-

digt kämpar i motvind för att få upprättelse för sina älskade anhöriga som på bru-

tala sätt tagits ifrån dem. Eller medlemmarna i den etno-territoriella organisatio-

nen ASOREWA, som kämpar för att som ursprungsfolk få behålla sin livsstil och 

sina rättigheter. 

Även om jag är väl införstådd med min roll som fredsobservatör, så händer det att 

jag hänger mig åt drömmar om att göra hjälteinsatsen i det  avgörande ögonblick-

et. Drömmen om den stora hjälteinsatsen är rolig att ägna sig åt ibland, men verk-

ligheten i arbetet för fred och mänskliga rättigheter, den är fantastisk på riktigt. 

I den verkligheten så handlar det många gånger inte om den enskilda insatsen i 

stunden, utan om det kollektiva arbetet på lång sikt. 

Det är just det arbete som jag är glad och stolt över att vi på Kristna  

Fredsrörelsen ägnar oss åt. Vi går upp och sätter oss i flodbåtar på Atratofloden i 

östra Colombia, vi går upp och reser långt ut på landsbygden i södra Mexiko, vi 

vandrar i timmar i Guatemalas otillgängliga vildmark, vi sätter oss vid våra 

skrivbord på ett kontor i Stockholm, vi samlas i våra  lokalgrupper och planerar 

aktioner, vi engagerar oss, vi sprider information, vi protesterar. Kort sagt, vi äg-

nar oss åt ett kollektivt arbete på lång sikt, för fred och mänskliga rättigheter. Och 

det är fantastiskt, på riktigt. 

    Åsa Svensson, fredsobservatör i Colombia
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Kristna Fredsrörelsen I SVERIGE

l l l Gästkrönika Agnes Berge

Jag sitter på ett möte i en kyrka i en liten ort i 
sydvästra Colombia. Omgivningen ser ut som 
ett paradis men det är ett av de lokalsamhällen 

som har drabbats hårdast av den väpnade konflikten. 
Vi är här med Dipaz, en sammanslutning av olika 
kyrkor och trosbaserade organisationer. De vill veta 
mer om församlingens förhoppningar och oro inför 
framtiden nu när fredsavtalet mellan den colombi-
anska regeringen och Farc verkar vara nära. 

Här planeras en av de särskilda zoner där geril-
lan ska samlas för att avväpnas och återintegreras 
i samhället. Befolkningen i området är oroliga för 
ökningen av beväpnade personer nära sina samhäl-
len, såväl gerillasoldater som colombianska militä-
ren som ska vara där för att garantera säkerheten 
i processen. Båda dessa aktörer har en historia av 
övergrepp mot civila. Paramilitära grupper som kan 
försöka ta över när gerillan avväpnas skapar också 
oro. Därför tänker Dipaz upprätta ett humanitärt 
skyddshus här, dit befolkningen kan vända sig för 
stöd om de känner sig hotade. Där ska också finnas 
psykologer och personer som kan stötta det lokala 
försoningsarbetet utifrån sin tro samt informera om 
fredsprocessen och om mänskliga rättigheter.  

I kyrkan säger en kvinna att de står inför en stor 
utmaning när de som gått med eller tvingats med i 
gerillan ska återvända till sina samhällen, ofta efter 
att ha försvunnit därifrån som tonåringar. De som 
bara har lärt sig att använda vapen måste nu lära 
sig att bruka jorden, och försonas med sina familjer 
och grannar för att på nytt kunna leva tillsammans. 
Men trots oro finns det också mycket hopp inför 
framtiden. Vi blir visade församlingens anläggning 
för att rena vatten, byggd av ungdomar som tidi-
gare tillhörde olika väpnade grupper. Som gerilla 
och paramilitärer var de fiender i kriget. Nu har de 
arbetat sida vid sida i den kyrka som stöttat deras 
väg tillbaka. Vem hade kunnat tro att en enkel vat-
tenreningstank skulle vara den bästa symbolen för 
byggandet av en hållbar fred i 
Colombia?

Agnes Berge

fredsobservatör i Colombia

Från vapnen till jorden

Välkommen till vår 
rörelsehelg!

Uppsala den 21–23 april 2017

l l l I vår är det återigen dags för Kristna Fredsrö-
relsens rörelsehelg med årsmöte. 2016 års rörelsehelg 
i Umeå blev en fantastisk upplevelse med aktivism, 
seminarium och visioner, och i vår är det återigen dags 
för oss att mötas och ta beslut om Kristna Fredsrörelsens 
framtid. Denna gång är det Uppsala som är värd!

Motionera till årsmötet
l l l Har du en fråga som du tycker att Kristna Freds-
rörelsen ska driva? Eller har du förslag på ändringar i 
våra stadgar eller styrdokument? Då kan du skriva en 
motion till årsmötet! Både lokalgrupper och enskilda 
medlemmar kan skriva motioner. Motionen ska ha 
skickats in till Kristna Fredsrörelsens styrelse senast den 
21 februari. Du skickar motionen antingen via e-post 
styrelsen@krf.se eller via vanlig post till:
Kristna Fredsrörelsen
Box 14038
167 14 Bromma

l l l Mer information om rörelsehelgen  
hittar du på krf.se/rorelsehelg2017. 
Det kommer också att finnas mer informa-
tion om vad som händer under helgen och 
hur du anmäler dig i kommande medlems- 
utskick.
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Freden har ett pris ...

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

… i form av både engagemang och 
pengar.  Genom ditt medlemskap i 
Kristna Fredsrörelsen bidrar du  
redan till arbetet för fred och rättvisa. 
Men vi vill göra mer! Därför behöver 
vi också mer gåvor. Gärna genom  
autogiro för att minska våra  
administrativa kostnader. 

Att bli givare via aurogiro är lätt. Det du gör är att gå in på 
krf.se/autogiro där du följer de enkla stegen som finns där. 
Om du inte har tillgång till Internet kan du också kontakta Kristna 
Fredsrörelsen kansli för att få en autogiroblankett skickad till dig.


