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5 mars
MaLMö Pernilla Nordvall har nyligen kommit tillbaka från Sverige 
efter att ha varit en av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer i 
Guatemala. I ABF-huset kl 19 hör du henne berätta om arbetet där. 

15 mars
STOCKHOLM En stödfest anordnas av de åtta fredsobservatörer 
som i mars kommer hem från Guatemala och Mexiko. Kom för 
att lyssna på musik, umgås, ha kul och stöd samtidigt Kristna 
Fredsrörelsen! För mer information se www.krf.se  

17 mars
jERuSaLEM Sista ansökningsdag för höstens ickevåldsutbildning 
skräddarsydd för dig som arbetar eller är engagerad i församling. 
Syftet är att lära sig utbilda i ickevåld och sprida engagemang 
för ickevåld som förändringskraft. En vecka i Jerusalem ingår i 
utbildningen. För mer information se www.krf.se eller kontakta 
utbildningssekreterare Kerstin Bergeå, kerstin.bergea@krf.se. 

18-28 mars
NEw YORK Efter flera års hårt arbete av Kristna Fredsrörelsen 
och många andra organisationer möttes FN-staterna i juli 2012 
för att förhandla fram ett internationellt regelverk för vapenhan-
del. Tyvärr blev det inget avtal då, men i mars ger man avtalet en 
sista chans. 

22-24 mars
LINKöPING Välkomna på årsmöte som arrangeras tillsammans 
med lokalgruppen i Linköping. Helgen bjuder på förhandlingar, 
samtal, manifestation och samvaro och inleds på fredagkvällen 
med mingel och fika. På lördagen hålls årsmötesförhandlingar 
och en diskussion med tema vapenexport och Jas. Helgen avslutas 
med fredsmässa på söndagen. Mer information på www.krf.se   

24-28 mars
öREBRO/KaRLSTaD/KaRLSKOGa Freds- och påskvand-
ring som inleds samtidigt i Karlstad och Örebro och avslutas i 
Karlskoga. Vandringen innehåller reflektion, andakt, möte med 
Bofors och vidareutbildning om vapenhandel och ickevåld, och 
hämtar inspiration från både politiska marscher och pilgrimsrö-
relser. All information finns på www.krf.se

 lll FREDSKALENDERN  

Kristna Freds  InFo

 
lll Generalsekreteraren har ordet

Vi ses på årsmötet 22-24 mars!
åRSMöTE I mars möts Kristna Fredsrörelsen för sam-
tal, samvaro, manifestation och vision - denna gång i 
Linköping. Upptakten sker på fredagen den 22 mars kl 
17.30 med fika och mingel med lokalgruppen.Lörda-
gen ägnas åt förhandlingarna, men det finns också gott 
om tid för samtal (förhoppningsvis med SAAB), mani-
festation och en rolig avslutning på kvällen. Söndagen 
rundar av med en fredsmässa i S:t Lars kyrka, kyrkkorv 
och avsked. Läs mer www.krf.se/kallelse-valkommen-
till-linkoping-pa-arsmote-2013.
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Fredsnytt är Kristna Fredsrörelsens 
medlemstidning. Den kommer 
ut 3-4 gånger om året med en 
upplaga om ca 1 500 ex. Kristna 
Fredsrörelsen arbetar för att sprida 
en ickevåldskultur, bland annat 
genom att:
•  Ge kurser i ickevåld och konflikt-

hantering. 
•  Skicka fredsobservatörer till Gua-

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

•  Arbeta med information och 
opinionsbildning, till exempel 
mot Sveriges handel med vapen. 

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

Redaktör & ansvarig  
utgivare 
Marija Fischer Odén 
marija.fischer.oden@krf.se 
Tfn 08-453 68 45

Grafisk form 
Ulrika Forsberg

Redigering och layout 
Marija Fischer Odén

Omslagsbild 
Salaams Vänner manifesterar mot 
svensk vapenexport i Almedalen. 
Foto Peter Lööv Roos

Tryck 
PrintOne

Kontaktuppgifter 
Kristna Fredsrörelsen 
Box 140 38, 167 14 Bromma 
Telefon 08-453 68 40 
info@krf.se, www.krf.se

Gåvor 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

vaPENExPORT Efter många år av ökad svensk 
vapenexport till diktaturer hamnade frågan i 
rampljuset efter avslöjanden om en planerad 
vapenfabrik i Saudiarabien våren 2012. Påtryck-
ningar av bl.a. Kristna Fredsrörelsen gjorde att 
en parlamentarisk kommitté tillsattes som ska 
utreda frågan. Den 11 februari förde Kristna 
Fredsrörelsen fram synpunkter i en hearing i 
Riksdagen. Utredningen är ett stort steg framåt 
för oss som länge ifrågasatt vapenexporten till 
länder med stora brister i demokrati och res-
pekt för mänskliga rättigheter. 

Tillsammans med andra organisationer 
kommer Kristna Fredsrörelsen kräva total-
förbud för vapenexport - och följdleveranser  
- till icke-demokratier och regimer som krän-
ker mänskliga rättigheter, att näringspolitik 
aldrig får gå före respekten för demokrati och 
mänskliga rättigheter samt ökad insyn i kon-
trollen av vapenexporten. 

Håll utkik på www.krf.se för fortsättningen.

Genombrott i kampen mot 
vapenexport till diktaturer

Sök 1
lll  I höst ges 
den allra första 
utbildningen 
till ickevålds-
tränare som är 
skräddarsydd 
för dig som 
arbetar/är enga-
gerad i försam-
ling. En vecka 
i Jerusalem 
ingår i utbild-
ningen. Läs 
mer: www.krf.
se/node/1281/
edit

Sök 2 
lll  Till 
sommaren går 
första kullen på 
Sveriges längsta 
ickevåldsut-
bildning ut på 
Härnösands-
folkhögskola. 
Nu är det dags 
att söka om 
du vill komma 
med i nästa 
årskurs. Mer 
information 
hittar du på 
skolans hem-
sida:  
http://hfs.se

I december besökte jag djungelstaden Quibdó i 
Colombia. Det är en av världens rikaste platser, 
en av de fattigaste och en av de allra farligaste. 

Det som varit hem för ursprungsfolk och afrocolom-
bianer i flera hundra år har också blivit hem för olika 
väpnade grupper. Tillgångarna på guld, platina, och 
andra mineraler är enorma och regeringen har nu 
gett tillstånd för internationella företag att bedriva 
gruvdrift på marken som tillhör befolkningen. 

I den här verkligheten finns också Kristna Fredsrö-
relsens fredsobservatörer. Veckan före advent fick en 
av de organisationer vi medföljer, Cocomopoca, ett 
samtal från en by som ligger tre timmar med flodbåt 
från Quibdó. Byn Ichó har sedan en tid utropat sig 
till ”fredsby” vilket betyder att de vill stå utanför den 
väpnade konflikten. Först kom militären till byn, sen 
Farc-gerillan. 

Byborna vet att besöken inte enbart är hot, tvångs-
rekrytering av barn till gerillan, mord och försvin-
nanden förekommer hela tiden. Många väljer tillslut 
att lämna sina hem, och därför lever över fyra miljo-
ner människor som internflyktingar i landet, sårbara 
och utan tillgångar eller försörjning. 

Till Ichó reste Cocomopoca med medföljning av 
Kristna Fredsrörelsen, för att stärka bybornas möjlig-
heter att bo kvar och motverka våldet. Men också för 
att sända en signal till de väpnade grupperna ”De här 
människorna är inte ensamma, världen ser vad som 
händer” 

Jag träffade Cocomopocas ordförande Americo 
som sa: Utan Kristna Fredsrörelsens medföljning 
hade vi inte kunnat åka till Ichó, utan medföljningen 
skulle vi inte kunna arbeta för våra rättigheter och för 
ett slut på konflikten. 

Det här numret av Fredsnytt handlar om män-
niskor som engagerar sig för fred. Jag är väldigt stolt 
över att representera en fredsrörelse av människor 
som på så många olika sätt bidrar 
till fred och rättvisa, i Sverige och 
i världen. 

Tack för att ni är med!

Sofia Walan

Stolt att vi bidrar till fred

Freds- och påskvandring
Välkommen att fira påsk i den vapenlöse Jesus fotspår
Läs mer: www.krf.se/orebrokarlstad-vandring-i-den-vapenlose-jesus-fotspar

Egyptiska demokratiaktivisterna Esraa Saleh (när-
mast) och Michael  Mouris gästade årsmötet 2012. 
Mellan dem Madi cken Johansson och Lubna Atallah.
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aktuellt I nyHEtSFlöDEt  

Tänk dig ett land där Hells Angels 
och Bandidos sitter i regeringen 
och som är känt över hela världen 
för ohyggligt många våldtäkter 
Joakim Wohlfeil, som tidigare var 
ordförande i Kristna Fredsrörel-
sen, berättar om ett plågat land  - 
och ser en strimma hopp.

I december 2012 intog ett hundra-
tal soldater i regeringsarmén Kon-
go-Kinshasas största stad Goma.  
De var tidigare milismän som an-
ställts av armén, och anfallet var 
en protest mot beslutet att flytta 
dem från det område där de skaf-
fat sig makt över naturtillgångar 
och befolkning.

– 2006, när man bildade en sam-
lingsregering efter fredsavtalet in-
kluderades miliser som deltagit i 
kriget i regeringen. Det är lite som 
att ge  Hells Angels och Bandidos 
regeringsplatser för att de ska sluta 
strida. För att bli av med miliser-
na gav man deras soldater plats i 
regeringsarmén, berättar Joakim 

Wohlfeil – som arbetar med kon-
flikt och rättvisa på Diakonia.

KonGo-KinSHASA har varit oro-
ligt ända sedan självständighe-
ten 1962. Det maktvakuum som 
uppstod efter att president Kabila 
störtades 1994 utnyttjades av mi-
liser. För att finansiera kriget mot 
miliserna erbjöd regeringen inter-
nationella företag och grannlän-
der tämligen oreglerad tillgång till 
Kongos rika naturtillgångar mot 
finansiering. 

– Jag brukar säga att Kongo är 
ett av världens rikaste länder, men 
med ett av världens fattigaste folk. 
De utländska företagen betalar en 
löjligt låg summa till den kongo-
lesiska staten trots de enorma ri-
kedomar de gör på utvinning av 
naturtillgångarna. Företagen bi-
drar lika mycket per person som 
jordbruket - som i princip handlar 
om självförsörjning, säger Joakim 
Wohlfeil. 

Trots alla svårigheter finns dock  

Listigt ickevåld en strimma hopp i Kongo
strimmor av hopp även i Kongo. 
Civilsamhället är starkt och kvin-
norna har gått ut i enorma freds-
demonstrationer likt de i Liberia. 

– En metod som fungerar bra 
kallas courtesy debates. Då inter-
vjuas folk om problem och utma-
ningar i en by eller stadsdel under 
fler månader. Sedan har de offent-
liga möten och ställer tjänstemän 
och politiker till svars, berättar 
Joakim Wohlfeil. 

Som TidiGAre ordFörAnde i 
Kristna Fredsrörelsen känner han 
igen vad det är som fungerar i me-
toden. 

– Det är gammal Kristna Freds-
rörelsen-metodik – att åtgärda 
problem genom att föra upp dem 
i ljuset med ickekonfrontativa me-
toder. Utan de listiga ickevålds-
metoderna skulle det inte fungera 
– det är så viktigt att det inte slutar 
i ännu fler konflikter utan blir en 
väg framåt, säger han. 

marija Fischer odén 

Länder som krigat med andra länder 
Sverige behöver rusta militärt för att 
klara sig när ryssland anfaller. Så har 
det låtit i debatten efter öB:s uttalan-
de om Sveriges militära försvarför-
måga. men hur vanligt är det egent-
ligen att länder krigar? det finns fler 
svar, men konfliktdatabasen UCdP 
vid Uppsala universitet svarar åtta 
gånger sedan kalla kriget (1990).  
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Vapenhandel i fokus  
på kyrklig konferens  
lll I 10 år har Göteborgsproces-
sen samlat trossamfund från hela 
världen i samtal om de etiska ut-
maningarna kring den ökande glo-
bala vapenhandeln. I februari blir 
det en ny konferens, i Sydafrika 
med bl.a. fredspristagare Desmond 
Tutu, som starkt kritiserat försälj-
ningen av Jas till Sydafrika 1999.

en sista chans för  
ATT i mars 2013
lll Efter flera års arbete kulmi-
nerade ansträngningarna för ett 

starkt FN-avtal för att reglera va-
penhandeln (Arms Trade Tre-
aty= ATT) i juli 2012. Några få 
kritiska länder förhindrade då 

ett avtal men i mars 2013 görs ett 
sista försök och Kristna Fredsrö-
relsen fortsätter följa frågan.

Den libe-
riska freds-
aktivisten 
Leymah 
Gbowee 
fick 2011 
Nobels 
fredspris 
för den 
ickevålds-
kamp som 
drev ige-
nom fred 
i landet. 
Se gärna 
filmen Pray 
the Devil 
Back to Hell 
för att lära 
dig mer. 

l LIBERIA?

Hamdi Hassan arbetar för demo-
kratiorganisationen idea i Kairo. 
Här berättar han om läget i egyp-
ten och utmaningar för framtiden.

JAG HAr BeVAKAT protesterna i 
Egypten sedan sommaren 2011. 
Nyligen upptäckte jag en ny typ av 
människor bland demonstranter-
na. Inte överväldigande unga, inte 
skäggiga manliga islamister och 
inte medelklass utan helt vanliga 
egyptier som slåss med polisen 
och tänder eld på byggnader. 

Det är möjligt att många av 
dessa människor aldrig har brytt 
sig om att rösta. Att de nu del-
tar i protesterna visar på det här 
landets politiska återvändsgränd 
– och hur viktigt det är att verk-
ligen ta tag i de socioekonomiska 
orättvisorna Egypten lidit under i 
decennier. 

de reVolTer Vi Ser nU har inget 
att göra med det politiska spe-
let mellan islamisterna och deras 
motståndare i Kairo. På två år har 
egyptierna gått till valurnorna sex 
gånger utan att den förändring de 
velat ha förverkligats. Därför kom-
mer oroligheterna att fortsätta tära 
på det sköra egyptiska samhället 

tills det kommer en handlings-
kraftig regering. 

eFTer TVå år AV reVolTer går 
egyptier inte med på utegångs-
förbud. Faktum är att president 
Morsi, enligt officiella rapporter, 
ändrat sig om att införa undan-
tagstillstånd i Suez-regionen när 
han insåg att ingen skulle respek-
tera det. 

I Port Said har soldaterna till-
låtit 2 000 demonstranter att bryta 
utegångsförbudet, och i Ismai-
lia arrangerades fotbollsmatcher 
framför myndighetsbyggnaderna 
för att trotsa utegångsförbudet 
– med regeringssoldater som pu-

”Egyptierna kämpar för hela regionen”

blik. I medierna rapporterades att 
fotbollslaget ”Revolution” ständigt 
slog laget ”Shater” (Shater heter 
den mest inflytelserika mannen i 
det muslimska brödraskapet). 

ÄVen om deT FinnS positiva sa-
ker i det som händer i Egypten nu 
(som att fler människor känner sig 
djärva nog att protestera) är det 
tydligt att det inte går att fortsätta 
på samma sätt. Radikala rörelser 
och politiskt mod behöver institu-
tionaliseras. Jag överdriver inte när 
jag säger att den egyptiska ungdo-
men kämpar för frihet i hela regio-
nen. Om det blir dåligt i Egypten 
blir det ännu värre överallt. 

Krav på etik före vinst 
inom AP-fonderna 
lll Kristna Fredsrörelsen och 
sju andra organisationer har svarat 
på regeringens utredning om AP-
fonderna. Vi kräver bland annat att 
respekt för mänskliga rättigheter 
och miljö inte ska vara underord-
nat avkastningskravet som i dag. I 
utredningen fanns nästan inget om 
detta trots flera års kritik.

Hamdi 
Hassan på 
Tahrirtorget 
på tvåårsda-
gen efter den 
egyptiska 
revolutio-
nen - den 25 
januari 2013.

l rapport från Egypten

1
2

4

5
1. indien–Pakistan 1990–2003(gränskonflikt)
2. Kambodja – Thailand 2011(gränskonflikt)
3. irak–Kuwait 1990
4. ecuador – Peru 1995 (gränskonflikt)
5. Kamerun – nigeria 1996 (gränskonflikt)
6. eritrea–etiopien 1998–2000 (gränskonflikt)
7. USA etc – irak 2003
8. djibouti – eritrea 2008 (gränskonflikt)
 Källa:  UCdP

6
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Tema VArFör FrEDSrörElSE? 

Behöver Sverige en 
stark fredsrörelse?
2014 firar Sverige 200 år i fred innanför sina egna 
gränser. och ännu lever bilden av Sverige som ett 
land som ivrar för och arbetar för rättvisa och fred. 
med så mycket frid och fröjd kan vi väl lägga ner freds- 
rörelsen? Här är fem röster som tycker att den behövs.

aktuellt KUltUr

365 radiopjäser  
om civilkurage
lll Varje dag hela året kl 13.30 
sänder Radioteatern i Sveriges Ra-
dio P1 en kort pjäs om en person 
som ”satt sin tillvaro på spel för 
mänskliga rättigheter, yttrandefri-
het och demokrati” Läs mer och 
lyssna: http://sverigesradio.se/
sida/artikel.aspx?programid=4458
&artikel=5413641

nätkärlek som  
motkraft till näthat
lll Leta reda på din favoritjour-
nalists mejladress och skicka ett 
mejl om vad som gör ”hen” till 
favorit. Det föreslår  Jesper Eriks-
son som upprördes över Uppdrag 
gransknings program om näthat. 
På twitter och facebook uppmanar 
han alla att ta till nätkärlek som 
motkraft till näthatet.

musikfestival i mali  
får yttrandefrihetspris
lll Den världsberömda Öken-
festivalen i Mali - Festival au Dé-
sert har fått pris för sin kamp för 
en levande musikscen i landet 
trots starka påtryckningar från 
militanta extremister. Priset delas 
ut av organisationen Freemuse, 
som arbetar för musikalisk yttran-
defrihet världen över.

I konflikterna i Afghanistan, 
Pakistan, Nigeria, och Somalia 
spelar religiösa krav stor roll, 
och det finns tecken på att de 
religiösa motsättningarna ökar 
när våldet eskalerar i Syrien. 
Men är de, som många tror, 
svårare att lösa? Det är inte 
så enkelt visar Isak Svenssons 
nya bok Ending Holy Wars: Re-
ligion and Conflict Resolution 
in Civil Wars. Isak Svensson 
är docent vid institutionen för 
freds-och konfliktforskning 
vid Uppsala universitet

Han visar att religiösa par-
tier som blivit tillåtna valt att 
”strida” genom politiska medel 
istället för med vapen. Isak 
Svensson ser också att reli-
gion nästan aldrig är den enda 
tvistefrågan utan  kombinerad 
med ekonomiska, politiska 
och militära kalkyler. 

Istället för att fastna i att reli-
gion försvårar fredliga lösning-
ar behöver vi ägna oss åt hur 
konflikter med religiösa för-
tecken kan lösas, menar han.

Är filmen om Pi menlös eller exis-
tentiellt intressant? Hans leander  
lutar åt det senare.

Övertalad av en ateistisk vän såg 
jag filmen Berättelsen om Pi och 
blev berörd av filmens sätt att be-
handla religion och gudstro. När 
jag kom hem och läste recensionen 
från SR:s Kulturnytt blev jag häpen. 
Filmens första del är intressant, 
menar recensenten, men det efter-
följande äventyret på Stilla havet är 
en menlös transportsträcka skapad 
endast för 3D-teknikens skull. 

Själv uppskattade jag att filmen 
är religionsvetenskapligt och exis-
tentiellt intressant. Huvudpersonen 
Pi ser sig som troende katolsk hin-
du och är inspirerad av islam. Och i 
ramberättelsen som omger äventy-
ret hävdas att den dramatiska histo-
rien kommer att generera gudstro.

Strukturen med en ramberättel-
se som omger en äventyrsdel för 
tankarna till Jobs bok i Bibeln. Job 
drabbas liksom Pi av lidande. Jobs 
vänner försöker trösta honom och 
säger att han måste be om förlå-
telse för sina synder. Men likt Pi 
har Job inte gjort något fel och 
utmanar Gud i en uppgörelse med 
den teologi i Bibeln som säger att 

lidande är ett resultat av synd.  
Filmens existentiella huvudpo-

äng kommer dock i slutet. Pi be-
rättar för två representanter från 
Japans transportministerium hur 
han överlevt med en farlig tiger 
på en livbåt under flera veckor. 
När de inte tror honom ger han ett 
betydligt mer tragiskt och mörkt 
alternativ. Pi ber dem att välja 
berättelse och de föredrar då den 
med tigern. Pi tackar dem och vi 
kastas tillbaka till ramberättelsen 
och dess nyckelreplik: på samma 
sätt är det med gudstro.

Vilken berättelse föredrar du, 
frågar filmen. Vad som hände 
”egentligen” får vi inte veta. På sam-
ma sätt, antyder filmen, är det med 
människan och Gud - vilket blir ett 
bidrag till en postmodern teologi.

Hans leander, forskare i religion och 

postkoloniala studier 

l Fråga forskaren

Pi är ett bidrag till postmodern teologi

Teologiskt 
intresserad? 
Kristna 
Freds-
rörelsen 
drar igång 
en teolo-
giblogg. 
Kolla in på: 
www.krf.
teolo-
giblogg.se

l TEOLOGI

l Film

Är religiösa 
krig svårare 
att lösa?

Filmen ”Berät-
telsen om Pi” 
är religions-
vetenskapligt 
och existenti-
ellt intressant, 
menar  Hans 
Leander.

”Inte en man - inte en krona till militarismen”.  Demonstration från 1960-talet.
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Xxxxx xxxxxxxxxxxxxTema VArFör FrEDSrörElSE? 

”Fredsrörelsen både påverkar och stöttar”

”Sällan går det att öppna en tidning eller slå på TV:n 
utan att få rapporter om kriser. Fler och fler länder tycks 
sugas ned i en negativ spiral av neddragningar, arbets-

löshet och konflikt. Människors lidande är oerhört. Samtidigt 
väljer USA att lägga 2000 miljarder kronor på att modernisera 
sina kärnvapen. Det är lätt att bli nedslagen. Det är då fredsrö-
relsen gör skillnad, inte bara i våra försök att påverka världen 
i rätt riktning. Vi påminner också varandra om att vi inte är 
ensamma i vår kamp. Genom att organisera oss skapar vi en 
stark och trovärdig röst som inte väjer för att ta ställning. För-
svarsmakten har 100 miljoner kronor per år i sin budget för 
rekrytering. De bedriver just nu en kampanj ”Vad håller du på 

med?” där andra typer av engagemang än militära förlöjligas. 
Du kan visa att du inte håller med. När du hjälper en med-
människa, engagerar dig för en bättre värld, genom kulturen 
får andra att tänka till eller vårdar dina relationer. Lägg upp på 
Instagram, Twitter eller Facebook med hashtaggen #vadhål-
lerdupåmed.  Eller värva en vän till fredsrörel-
sen.Den svenska fredsrö-
relsen har människor som 
står upp för fred. De har 
mig och de behöver dig. 
Svårare än så är det inte att 
vara fredsaktivist. 

”Jag har svårt att ge upp hoppet att Sverige ska fortsätta att vara en 
framstående nation när det gäller rättvisa och fred – trots att den 
svenska jämlikheten naggats ordentligt i kanten. Svenskarna har ärvt 

vackra saker: världens starkaste arbetarrörelse och kvinnorörelse, och ett 
land där internationalism i stor utsträckning blev vår form av patriotism, 
ett land som i många år rankats som etta i FN:s Human Poverty Index. 

Människor i mitt amerikanska hemland, och i andra länder, ser fort-
farande Sverige som ett levande exempel på när progressiva krafter har 
makten. Men sanningen är att Sverige blivit ett typexempel på snabb nyli-
beral omformning, lovordat av en tankesmedja i Washington som landet 
med den snabbaste privatiseringen. Vår utrikespolitk har också inneburit 
ökande vapenexport och handelsfrämjande åtgärder förklätt till bistånd. 

Samtidigt möter jag på mina föreläsningar och workshops om civilkura-
ge runtom i landet det forna, progressiva Sveriges barn och barnbarn. Från 
bloggare som dokumenterar tortyr i Iran och Kina till nyutexaminerade 
unga som är ivriga att bidra i ockupe-
rade Västsahara, Palestina och Tibet. 

De har ärvt drömmen om solidaritet. 
Vår klan för fred- och rättviseaktivister 
är liten och spridd – men fortfarande 
strålande.  

”Den svenska självbilden 
motsvarar inte verkligheten. 
Den svenska identiteten, 

världens bästa demokrati, har 
för länge sedan blivit nedsmut-
sad men det vill vi gärna låta bli 
att låtsas om. Vi accepterar en 
utrikesminister som har händerna djupt ner 
i klusterbombsindustrin och vårt land tjänar 
storkovan på att exportera krigsmateriel. Det är 
upprörande. Vi behöver en fredsrörelse i Sve-
rige som påminner oss om krigets existens med 
allt vad det innebär, dess industri och dess offer. 
En fredsrörelse kan också avslöja förljugna 
självbilder och föra en debatt om vad neutralitet 
på riktigt skulle kunna innebära. Framförallt 
kan fredsrörelsen hävda att 
en annan värld är möjlig – en 
värld utan krig. 

Frida Röhl, konstnärlig le-
dare Teater Tribunalen (som 
2012 satte upp en pjäs om 
den svenska vapenexporten)

”Sverige behöver en stark fredsrörelse för att kunna 
påverka opinionen – och ytterst – de politiska besluten. 
Tyvärr är det inte alltid som ens en stark och uthållig 

opinion får genomslag i beslutsfattandet. Den svenska vapen-
exporten är ett tydligt exempel på ett sådant misslyckande.
Opinionsbildningen om vapenexporten tyder i själva verket på 
att det råder en slags politisk schizofreni inom den allmänna 
opinionen: mellan å ena sidan en vapenexportkritisk majoritet 

inom de flesta politiska 
partier och å den andra 
en politisk elit som 
anser sig själv vara mer 
”realistisk” inom sam-
ma partier, näringslivet 
och de berörda facken. 

Som regel är det förstås denna realistiska majoritet som får 
sista ordet. Denna situation är en utmaning utan motstycke. Vi 
måste vidga våra ansträngningar att både bredda vår opini-
onsbildning och göra den mer långsiktig i samverkan med alla 
kraἀer som delar våra långsiktiga värderingar. Som framgick 
av en gemensam artikel på DN Debatt den 1 december 2012 
av ärkebiskoparna Tutu och Hammar m fl är det mycket som 
tyder på att Jas-exporten till Sydafrika 1999 var genomkorrupt. 
Likafullt har ingen granskning av afffären kommit till stånd. 
Hur står ledande 
svenska politiker och 
höga fackliga företrä-
dare till svars för sin 
tystnad inför denna 
dubbelmoral? 

”Vi behöver en stark fredsrörelse som ger människor 
trovärdiga alternativ till begreppet ”starkt försvar”. Nu 
dominerar den militära synen, och försvarsmakten gör i 

sin senaste reklamkampanj anspråk på att också växa normalt 
civila insatser. Vi behöver en stark fredsrörelse som tydligt vi-
sar att det på sikt är mest effektivt att lösa konflikter utan våld 
och militära maktmedel. Idag matas vi med uppfattningen att 
vapen och upprustning är nödvändiga medan historien har 
visat att vapen inte främjar fred. Vi behöver en fredsrörelse, 
vars styrka finns i övertygelsen om ickevåldets väg, i tro och 
människosyn, i ett JA till liv och frihet.  En rörelse som också 
ser religionernas fredsskapande kraft. I den fredsrörelsen 

finns kompetens på alla nivåer, hemma och långt borta: civila 
experter som politiker, makthavare och media lyssnar på, 
personer som medlar, arbetar förebyggande, En sådan rörelse 
utbildar och utbildas, den stärker männis-kors tro på att vad 
vi själva gör i närsamhället har betydelse. Den vet att du och 
jag är viktiga i fredsbygget.Vi behöver en mångfald organi-
sationer som samar-
betar. Tillsammans 
kan vi åstadkomma 
förändring. Tillsam-
mans är vi en stark 
fredsrörelse! 

Josefine Karlsson, 
generalsekrete-
rare Internatio-
nella Kvinnoför-
bundet för Fred 
och Frihet

Margareta Ander-
mo har ett mång-
årigt engagemang 
inom Kristna 
Fredsrörelsen

Brian Palmer 
är antropolog 
och religions-
vetare – sedan 
2004 bosatt i 
Uppsala.

”den kan hävda att en
annan värld är möjlig”

”Vi ska visa att ickevåld är effektivare än våld”5 röster om  
fredsrörelsen

Bo Wirmark har 
varit engagerad 
i fredsrörelsen 
sedan 1950-talet

”Svensk vapenexport – största utmaningen”

”drömmen om fredsälskande Sverige lever”

Sveriges kärnvapen
lll  I största hemlighet planera-
des för svenska kärnvapen mellan 
1945 och 1972. Motståndare till 
programmet kartlades och trakas-
serades, men de 95.000 namnun-
derskrifter som lämnades till stats-
minister Tage Erlander 1958 och 
andra påtryckningar bidrog starkt 
till att det inte blev kärnvapen.

milošević störtas
lll  Natos bombningar 1999 
hade bara stärkt Serbiens diktator 
Milosevic position, men student-
rörelsen Otpor! fick bort honom 
med humoristiska aktioner, mass-
demonstrationer, strejker och 
arbete för att ena oppositionen. 
I dag tränar Otpor! andra icke-
våldsaktivister. 

Fred i liberia
lll  Inbördeskriget i Liberia 
hade slitit sönder landet och tagit 
så många liv. Då fick Leymah Gbo-
wee nog och startade en kvinnorö-
relse som genom sittdemonstratio-
ner, påtryckningar och att fysiskt 
blockera dörrarna innan fredsför-
handlingarna var klara drev de ige-
nom fred och avväpning.

Läs mer om 
fredsarbete 
som lyckats 
och att det 
faktiskt bli-
vit färre krig: 
på http://
peacemoni-
tor.org.

l LÄS MER

Fredsarbete som har gjort skillnad:
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Hallå Maj Britt TheorinTema AKtIVItEt

Tips på hur du själv 

kan vara del av en stark 

fredsrörelse som gör  

skillnad

Gå med i en  

lokalgrupp!

Kristna Fredsrörelsen 

har nio lokalgrupper. 

http://www.krf.se/ 

engagera-dig

Martin 
Luther 
King-dagen 
och priset

l Dagen fi-
ras i Sverige 
sedan 2003.
l Kristna 
Fredsrörel-
sen är en av 
huvudar-
rangörerna
l Ett pris 
delas ut 
för att fira 
att Martin 
Luther Kings 
anda och 
värderingar 
lever vidare.  
l Mer info: 
www.
martinluth-
erking.se 

övertygelsen om att världen kan 
förändras, och att ingenting är 
mer omöjligt än man gör det, är 
grunden för maj Britt Theorins 
mångåriga arbete. det gäller  upp-
dragen som riksdagsledamot och 
europaparlamentariker, med fo-
kus främst på freds- och nedrust-
ningsfrågor, och som gräsrotsak-
tivist i freds- och kvinnorörelser. 
nyss fyllda 80 år är hon ännu ak-
tiv och får 2013 år ickevåldspris i 
martin luther Kings anda.

Vad har du för relation till King?
– Framför allt tänker jag att hela 
hans kamp och vilja att förändra 
samhället var så betydelsefull. 
Han kunde ge människor en 
dröm och förhoppningar och 
blev en viktig symbol. 

Har du inspirerats?
– Förebild är fel uttryck för mig, 
men hans stora önskan var ju att 
hans barn skulle vägas för sitt sätt 

att vara och inte för sin hudfärg. 
Det är ett fantastiskt arbete. Som 
politiker vet man att saker alltid 
måste komma vid rätt tidpunkt 
för att få genomslag, och genom 
att Rosa Parks satte sig på bussen 
och vägrade att flytta sig öppna-
des möjligheter för det arbete som 
King höll på med. 

Martin Luther King var ju en 
stor kämpe mot Vietnamkriget – 
och hade han levat i dag hade han 
aldrig godtagit Afghanistan. Dess-
utom är det helt förödande att som 
George W Bush använda uttrycket 
”den som inte är med oss är emot 
oss”. Jag blev så förvånad att det av 
alla världens ledare bara var Nelson 
Mandela som inte godtog detta. Vi 
hade kunnat stoppa Bush om fler 
vågat säga emot, men man lycka-
des t.o.m. inbilla svenska ledare att  
man kämpar för FN i Afghanistan 
när det är NATO och USA. 

Därför är det så intressant att 
den gamle försvarsministern Tha-

ge G Peterson nu reser land och 
rike runt, med eller utan mig, för 
att tala om att ta hem de svenska 
styrkorna i Afghanistan. Han och 
Anders Ferm har tagit upp Palmes 
vision om att bygga säkerhet ge-
mensamt med motståndarssidan – 
att vi aldrig kan skaffa oss säkerhet 
på någon annans bekostnad. Det 
försöker vi tala om för vårt gamla 
parti. Själv har jag av Svenska Dag-
bladets chefredaktör kallats för ”en 
värre spion är Wennerström” när 
jag ville minska den militära bud-
geten, så nog har jag fått mothugg, 

Varför är det så kontroversiellt att 
vara emot militära satsningar?

– Det är svårt att ifrågasätta för 
den som inte vet hur det går till. 
Folk litar på dem som skrämmer 
oss för ryssen. Det är mycket kvar 
att göra, men nu får den unga ge-
nerationen ta över tillsammans 
med oss äldre. 

marija Fischer odén 

”King gav människor hopp”

l martin luther King-pristagaren 2013

l FAKTA

Filmtajm! 
Om du vill ha inspiration 
och argument i diskussioner 
om ickevåld är filmen A 
Force More Powerful ett bra 
val. Ickevåldssegrar i bl.a. 
Danmark, Sydafrika, Filip-
pinerna och El Salvador.

Ur motiveringen:

Maj Britt Theorin tilldelas 
Ickevåldspriset i Martin Luther 
Kings anda 2013 för sin till synes 

outsinliga energi och smittande 

entusiasm i sitt livslånga engage-

mang för fred. Maj Britt theorin 

förkroppsligar, som få andra, vad 

Martin luther King en gång sagt: 

”Vi måste bruka vårt förstånd till 

att lika rigoröst planera för fred, 

som vi har gjort det för krig.” 

Vad håller du på med?
FörSVArSmAKTen har inte lyck-
ats rekrytera så många till sina 
utlandsstyrkor som de hoppats. 
Därför har de 100 miljoner kronor  
sin budget för marknadsföring och 
det syns. Det har nog inte undgått 
någon att deras nya kampanj frå-
gar vad vi håller på med - med un-
dertonen att många håller på med 
oviktiga saker och istållet borde 
söka till utlandsstyrkorna för att 
kunna göra nytta. 

”Blixtaktioner ger ett  
annat skydd än livvakter”
Kristna Fredsrörelsen har ett ak-
tionsnätverk som reagerar när nå-
gon som kämpar för fred, rättvisa 
och mänskliga rättigheter hotas el-
ler trakasseras. Ett par gånger per 
år får de människor som är med i 
nätverket en uppmaning att skicka 
ett meddelande till en person som 
bedöms kunna förbättra situatio-
nen - och det gör skillnad. 

− Blixtaktionerna synliggör situ-
ationen för människorättsförsvara-
re och ger ett politiskt försvar som 

Många har reagerat på kampan-
jen och har börjat svara på För-
svarsmaktens fråga med viktiga 
och meningsfulla saker de gör. 

Du kan också vara med. I soci-
ala medier (Twitter och Facebook) 
finns hashtagen #vadhållerdupå-
med. Om du skriver vad du håller 
på med och lägger till den kan du 
bidra till att ifrågasätta att det är 
satsningar på militären som är det 
mest meningsfulla man kan göra.

Klistra Freds!
Bor dU i SToCKHolmSTrAKTen 
och är ledig ibland på dagarna? Då 
har du chansen att på ett väldigt 
handfast sätt göra en insats för en 
stark fredsrörelse. Några gånger 
om året skickar Kristna Fredsrö-
relsen ut brev till alla medlemmar, 
och all hjälp att stoppa brev i ku-
vert och sätta etiketter på kuver-
ten är viktig. Vi bjuder på fika och 
trevlig samvaro. Gruppen kallas 
Klistra Freds.

Om du är intresserad av att vara 
med eller vill veta mer kontakta 
marija.fischer.oden@krf.se.

Delta i 
kampan-
jen #vad-
håller-
dupåmed

”

skyddar på ett annat sätt än liv-
vakter. Det är ett stöd, inte bara för 
mig, utan för alla som arbetar för 
mänskliga rättigheter i Colombia, 
säger Nancy Fiallo Araque som va-
rit föremål för Kristna Fredsrörel-
sens blixtaktion två gånger 2012. 

Det senaste året har aktionsnät-
verket vuxit kraftigt, och ju fler vi 
är desto större tyngd får våra krav. 
Läs mer och gå med på www.krf.
se/aktionsnatverket.

marija Fischer odén

Nancy Fiallo i februari 2013 på möte med Kvinnor för fred (Mujeres 
por la Paz). Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer medföljde. 
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KristnaFredsrörelsen I VärlDEn

Colombias folk har levt med en 
väpnad konflikt som vardag i 50 år. 
då är det lätt att förstå att det be-
hövs en stark fredsrörelse - men vad 
kan denna rörelse egentligen göra? 
Zofie Bengtsson, en av Kristna 
Fredsrörelsens fredsobservatörer 
i Colombia, frågade Julia edith Ca-
barcas Bernett i ”Kvinnor för fred”.

”Det finns grupper inom det co-
lombianska samhället, till exempel 
extremhögern, som inte vill ha en 
fredlig lösning på den colombi-
anska konflikten eftersom de inte 
gynnas av fred.  Krig är sorgligt 
nog en viktig inkomstkälla. För att 
det colombianska folket ska kunna 
åtnjuta fred och rättvisa, krävs det 
att organisationer går samman 
och står enade. 

Staten ligger bakom många av 
de mest avskyvärda brotten i det 
här landets historia och vi vet av 
erfarenhet att det är när vi är iso-
lerade, utan allierade som de an-
griper och mördar.  Det är därför 
viktigt med en stark fredsrörelse 
som visar att vi backar upp freds-

samtalen mellan regeringen och 
gerillan Farc. Att staten ser att det 
colombianska folket är trötta på 
våld och vill ha fred. 

”Kvinnor för Fred” uppmanar 
alla att delta och vi anser att kvin-
nor är en viktig del av fredsproces-
sen.  Dels eftersom vi vill lyfta fram 

tematiska ämnen som berör kvin-
nor som ofta hamnar i skymundan 
och dels eftersom vi av naturen är 
pacifistiska. Vilket krig har någon-
sin startats av en kvinna?”

Julia edith Cabarcas Bernett
Medlem i fredsrörelsen  

”Kvinnor för Fred”  

”Krig är sorgligt nog en viktig inkomstkälla”
l Colombia

åtal mot ex-diktator 
en seger för rättvisan
lll Måndagen den 28 januari 
stod det klart att Guatemalas ti-
digare diktator Efrain Rios Montt 
kommer att ställas inför rätta 
- misstänkt för folkmordsbrott 
(order om otaliga massakrer).  
Kristna Fredsrörelsens fredsob-
servatörer som arbetat mycket 
med att få åtalet till stånd är på 
plats i rättegångssalen. För de tu-
sentals överlevande och anhöriga 
från folkmordet och alla som har 
kämpat för åtalet är detta en seger 
för rättvisan. 

ickevåldsmetoder gör 
skillnad i Colombia
lll Fredsobservatörerna i Co-
lombia ser många exempel på hur 
organisationer och andra rörelser 
höjer sin röst med ickevåldsme-
toder. Kvinnor har gått i stora de-
monstrationer för att kräva sin plats 
i fredsförhandlingarna. Ursprungs-
befolkning i Chocó har med fredli-
ga blockader fått till en dialog med 
myndigheterna om den undermå-
liga vården och skolorna. Läs mer: 
http://sweforcolombia.wordpress.
com/2013/01/17/martin-luther-
kings-anda-i-dagens-colombia/

Sedan i 
somras har 
den colom-
bianska 
regeringen 
och den 
största 
gerillan 
(Farc) haft 
fredssam-
tal. Läs mer 
på fredsob-
servatörer-
nas blogg: 
http://
korta.nu/
sxh4d

l AKTUELLT

Kamp för  fortsatt 
stöd till Sudan  
lll Efter att Sudan delats i två 
länder (Sudan och Sydsudan) har 
allt fler givare och andra internatio-
nella aktörer valt att flytta till Syd-
sudan. Detta är mycket allvarligt då 
situationen i Sudan är långt ifrån 
stabil och båda länderna behöver 
stöd. Kristna Fredsrörelsen arbetar 
med andra svenska civilsamhälles 
aktörer  för att få regeringen att för-
stå vikten med fortsatt stöd till Su-
dan. Håll exempelvis utkik efter en 
debattartikel om varför Sverige ska 
fortsätta ge stöd till Sudan.

Aino ravandoni 
från Stockholm åker 
till Mexiko
”Jag vill lära känna 

spännande personer och inspire-
ras av deras kamp för de rättighe-
ter jag tar för självklara - och lära 
mig mer om ickevåldets metoder.” 

Kerstin Jonsson 
från Stockholm åker 
till Mexiko  
”Jag hoppas kunna 
bidra till att män-

niskorättsförsvarare i Mexiko får 
ökade möjligheter att bedriva sin 
kamp för fred och rättvisa.”

Anna Hedlund från 
Falun åker till Mexiko
”Jag hoppas kunna 
bidra med skydd 
och andrum för 

människor som kämpar för sina 
och andras rättigheter. Jag ser fram 
emot att lyssna på invånarna i Chi-
apas berättelser och lära mig mer 
om ickevåldsmotstånd.”

Frida ekerlund 
från Malmö åker till 
Mexiko
”Jag hoppas kunna 

bidra till ett minskat upplevt och 
reellt hot för de folkrörelser som 
arbetar med att förändra sin verk-
lighet. Samtidigt hoppas jag att de 
ska veta och känna att de utma-

ningar och svårigheter de möter 
inte glöms bort i ett internationellt 
perspektiv.”

Anders norden-
skjöld från Malmö 
åker till Guatemala
”Jag hoppas kunna 

underlätta och vara ett stöd för de 
människor i Centralamerika som 
arbetar för att förbättra sin och 
andras situation. Även om jag in-
ser att det är svårt att åstadkomma 
förändring hoppas jag ändå kunna 
göra något.”

natalia lakso 
Vazquez från 
Stockholm åker till 
Guatemala

”Jag hoppas kunna bidra till en 
bättre och mer rättvis värld genom 
att medfölja och informera om de 
modiga och inspirerande männis-
kor som inte ger upp kampen för 
fred och försoning i Guatemala. ”

mette Schönström 
från Stockholm åker 
till Colombia
”Jag ser fram emot 

att lära mig mer om Colombia 
och att arbeta med internationell 
medföljning som metod. Det ska 
bli väldigt lärorikt och inspireran-
de att arbeta med och för männis-
korättsförsvarare i konfliktområ-
den.”

linnéa lagergren 
från Härnösand åker 
till Colombia
”Jag ser fram emot 

att lära mig mer om ursprungsbe-
folkningens och afrocolombianska 
organisationers arbete.  Det ska bli 
spännande och utmanande att job-
ba utifrån ett ickevåldsperspektiv.”

maija nilsson från 
Sundsvall åker till 
Colombia
”Jag hoppas att jag 

genom min närvaro kan bidra till 
att ge utökat utrymme för män-
niskorättsförsvarare att utföra sitt 
arbete.”

Joel Pousette 
lilljeqvist från 
Stockholm åker till 
Colombia

”Jag vill bidra till att civila sam-
hällsorganisationer får större 
handlingsutrymme att arbeta 
med mänskliga rättigheter - och 
lära mig mer om konflikten.” 

Sara linnea Svens-
son från Skövde åker 
till Guatemala
”Jag vill bidra till att 

öka skyddet för verkliga hjältar i 
Guatemala som kämpar med risk 
för sitt eget liv för en bättre värld 
- och uppleva annorlunda livsvill-
kor och verkligheter.”

Fortfarande lever många människor med 
våld och förtryck i vardagen. i mars åker 11 
nya fredsobservatörer till Colombia, Guate-
mala och mexiko för att skydda och stötta 
människorättsförsvarare. Genom att fysiskt 
finnas på plats, medfölja och rapportera om 
kampen för de mänskliga rättigheterna i  
latinamerika minskar de risken för hot och 
trakasserier och visar att omvärlden bryr sig.

Följ freds-
observa-
törernas  
arbete på 
deras blog-
gar:  http://
sweforco-
lombia.
wordpress.
com/ och: 
http://
fredsobser-
vatorerna.
wordpress.
com/

l LÄS MER

Här är de nya fredsobservatörerna

Som medlemmar i vänsterpartiet Unión Patriótica  som systematiskt 
utrensats blev Julia Edith Cabarcas Bernetts bror mördad - och själv 
blev hon tvungen att fly  till Bogotá där hon nu bott i 19 år. 

Caroline Andersson från österfärnebo bli Kristna 
Fredsrörelsens allra första koordinatör i Mexiko

”Jag hoppas och tror att jag kommer att lära mig 
massor under mina två år i Mexiko, om allt från 
internationell medföljning och skydd av männis-
korättsförsvarare till verktyg för konfliktanalys, 
spanska och att genomföra ett gott ledarskap.” 
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Kristna Fredsrörelsen I SVErIGE

lll Gästkrönika Jan Wiklund
 

Sverige, som samvetsgrant höll sig borta från 
krig och stormaktspolitik för att försvara 
underdogs i en konflikt, uppfattas sen nyli-

gen alltmer som en del av en konsert dirigerad av 
Washington, NATO och EU” skrev Times of Indias 
chefredaktör Shastri Ramachandaran för så länge 
sen som 2001. Han pekade på Balkankriget, ”kriget 
mot terrorismen” och förstås på kriget i Afghanistan 
som exempel. 

Sen dess har tecknen hopat sig. Tvåhundra år av 
alliansfrihet och fred verkar vara slut, står vi inför 
tvåhundra år av stormaktsallianser och krig? Vad har 
mobilisering för fred för möjligheter? Kanske inte så 
dåliga. Sverige skulle antagligen ha varit i Irak också 
om inte massdemonstrationerna 2001 övertygade 
Göran Persson att stormaktsallianser i det fallet hade 
varit dålig politik.

Fredsrörelser är till sin natur flyktiga och grunda. 
Antingen är man inte indragen i något krig och då 
berör det inte. Eller också är man det och tvingas 
slåss för livet. Fredsrörelser är arketypiska fall där 
små tättknutna organisationer ibland lyckas finna 
formler som griper in i det politiska skeendet ge-
nom att appellera till något som ligger bortom den 
pågående konflikten. Som antikärnvapenrörelsen på 
50-talet och vietnamrörelsen på 60-talet. Som freds-
rörelsen runt sekelskiftet 1900 som blev det samman-
knytande kittet i de folkrörelser som riktade sig mot 
storborgerskap, godsägare och byråkrater som ville 
skapa en kopia av det auktoritära tyska kejsardömet.

Även idag finns det viktigt motstånd som skulle 
kunna formuleras som ett fredsprojekt. Visst är kri-
gen i Mellanöstern till för att man ska kunna släppa 
ut ännu mer koldioxid i atmosfären? Visst motiveras 
strypningen av internet med militärstrategiska argu-
ment? Visst legitimeras nedskärningar i eurokrisens 
spår med att EU måste kunna vara en global makt-
spelare? Visst skulle militära äventyr i NATOs sold 
kunna angripas för att de står i vägen för demokrati-
sering av hela samhället?

Jan Wiklund har en lång historia 
inom olika folkrörelser och har  

skrivit boken ”demokratins bärare” 
om svenska folkrörelser

Fredsrörelser påverkar

den 21 januari firades martin luther 
King från luleå till Helsingborg. 

martin luther King-dagen 2013

I Göteborg var fokus på ickevåld och interreligiös dialog

I Uppsala såg ett 40-tal personer en ickevåldsfilm

Stockholm Gospel på prisutdelningen i Stockholm

Snart går den första kullen på den 
ettåriga ickevåldskursen på Här-
nösands folkhögskola ut, och del-
tagaren Karin edler tycker absolut 
att du ska söka till den andra. 

Hur har kursen varit?
– Det har varit 

väldigt, väldigt ut-
vecklande. Jag hade 
inte jättemycket 
kunskaper om icke-
våld innan och hade 

inte förstått hur viktig ickevålds-
perspektivet och  människosynen 
är.  Vi har blivit klokare. 

Vad tar du med dig?
– Ickevåld kan låta väldigt flum-

migt och en del undrar om det 
verkligen är en metod att lita på. 
Det är det ju, och jag tar med mig 
att det kan vara så enkelt att göra 
skillnad. Vanliga människor kan 
förändra så mycket genom att vara 
annorlunda och inspirera andra. 

Vad skulle du säga till någon som 
funderar på att gå kursen?

– Jag skulle absolut rekom-
mendera att gå. Dels för att det är 

ämnen som egentligen alla borde 
veta något om, och dels för att det 
är intressant. Oavsett vilken för-
kunskap man har finns det något 
för alla.  Den här veckan blir det 
mänskliga rättigheter, tortyr och 
repressalier. Sedan kommer genus, 
vapenexport, människorättsför-
svarare och fyra veckors praktik. 

och efter kursens slut, vad tror du 
att du kommer att ha nytta av?

– Jag har fastnat mycket för 
KAOS-modellen (att ingripa ick-
evåldsligt) Det är bra att kunna 
så man inte bara står handlings-
förlamad. Meningen med kursen 
är inte att lära upp aktivister, men 
min bild av aktivism har föränd-
rats och det är inspirerande nu när 
jag tänker att det inte är så svårt. 

marija Fischer odén

”Kursen har gjort oss klokare”

Varför ett medlemsråd?
– Vi behöver ett råd som tar hand 
om medlemmarna – också för att 
bekräfta att de är rörelsens vikti-
gaste tillgång. Förhoppningen är att 
det ska bli lättare att engagera sig.
Vad gör medlemsrådet? 
– Just nu behöver vi göra rådet känt 
och under året vill vi göra en data-
bas över engagerade medlemmar, 
deras intressen och kunskaper för 
att lättare kunna koppla ihop män-
niskor med varandra. Vi har också 
fått i uppdrag av styrelsen att kart-
lägga ungas engagemang. 
Kan man ta kontakt? om vad?
– Alla är varmt välkomna att mejla 
medlemsradet@krf.se om vad 
man vill engagera sig i eller för att 
få kontakt med fler.  

Hallå där - 
medlemsrådet!

Kristina Patring berättar om det 
nystartade medlemsrådet

Läs mer 
och ansök 
senast den 
17 mars på: 
http://hfs.se

l SÖK NU

FrideBorG oGniSSAnTi VAr en livsnju-
tare, konstnärssjäl och en god vän. 

Under närmare tio års tid bidrog Fride-
borg genom sin intellektuella skärpa och 
klarsyn till Kristna Fredsrörelsens arbete 
genom att förnya, göra oss till en rättvi-
sare och vackrare arbetsplats, och inte 
minst stärka vår folkrörelse. 

Hon var en nyckelperson i arbetet med 
att bygga upp Kristna fredsrörelsens pro-
jekt i Colombia för skydd av människo-
rättsförsvarare och viktig i styrgruppen 
för Ekumeniska följeslagarprogrammet i 
Palestina/Israel. Hon lämnar ett stort arv 

efter sig för oss att förvalta och utveckla.
Frideborg berättade endast för ett fåtal 

personer att hon var sjuk. Hon ville be-
segra cancern och komma tillbaka till li-
vet, precis som hon hade gjort förut. Men 
hoppet försvann och i sitt avskedsbrev 
skrev hon:

”Jag tog alltid vara på livet. Levde det, 
luktade det, smakade det, utmanade det. 
Jag visste att livet var skört. Jag älskade att 
leva. Jag lät snöflingorna falla på mitt an-
sikte. Men nu vill jag sova. För när jag so-
ver är jag frisk. Så du får leva i mitt ställe. 
Gör det. Lev!” Kollegorna

Kristna Fredsrörelsen har förlorat profil

Frideborg Ognissanti gjorde världen 
vackrare genom sina idéer, kläder 
och sin person. 

I Umeå hördes Kings mest berömda tal över Stora torget

Kursen på sin 
resa i Mellan-
östern - här i 
Jerusalem.



Bli medlem!

Hjälp oss förverkliga vår 
målsättning om fred och 
rättvisa!

Ge en gåva!

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

e-post: info@krf.se   Hemsida: www.krf.se   Bankgiro: 900-03 16

Dags bli 
medlem 
för 2013
Tack för 2012! Det var ett år med svåra ut-
maningar, glädje, och hopp. Nu drar 2013 
igång och du är varmt välkommen att vara 
med i det fortsatta arbetet för fred, ickevåld 
och rättvisa. Ju fler vi är desto mer kan vi 
åstadkomma.

2012 lyckades Kristna Fredsrörelsen för 
första gången på länge slå målet om fler 
medlemmar. Vid årsskiftet var vi 278 fler 
än när 2011 slutade (målet var 200). Hurra!

Tack alla ni som hittade tillbaka! Tack alla 
ni som inspirerade andra att gå med! Tack 
alla ni som upptäckte Kristna Fredsrörel-
sen för första gången! Tack alla eldsjälar 
och kompetenta fredsarbetare!

låt oss slå följe under 2013!

Så här blir 
du medlem:
1. Betala in 290 kr (rabatt fram till årsmötet 

22 mars - efter det 320 kr) eller 100 kr (120 
efter 22/3) om du behöver reducerad avgift 
på bankgiro 900-03 16. 

2. Skriv ditt namn, att det handlar om med-
lemsavgift, din postadress, e-postadress 
och telefonnummer. Det går jättebra att ge 
en gåva samtidigt.

3. Medlemskap för familjemedlemmar som 
bor på samma adress kostar bara 30 kr.


