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Policydokument för Kristna Fredsrörelsen 

 

1. Introduktion  

Syftet med policydokumentet är att konkretisera de idéer som framförs i stadgarnas målparagraf 

och idégrunden antagen av årsmötet.  Policydokumentet syftar därmed till att ge styrelse, personal 

och medlemmar ett verktyg som kan användas för att vägleda arbetet, samt ge stöd i extern 

kommunikation kring verksamheten och vår omvärld. Kristna Fredsrörelsen ska vara en 

organisation som, där det finns tillfälle, aktivt driver opinion och sprider kunskap i de frågor där 

rörelsen har kunskap, erfarenhet och något specifikt att tillföra. Policydokumentet syftar till att 

underlätta detta genom att ge konkreta formuleringar kring de ämnen där Kristna Fredsrörelsen 

tror att sig kunna göra skillnad. De policyfrågor/områden som nedan presenteras har valts ut 

baserat på Kristna Fredsrörelsens kärnverksamhet och med fokus på vad organisationen kan bidra 

till i samhällsdebatten. Ledord i urvalet har varit: relevans för arbetet; användbarhet; förankring i 

vår verksamhet och vårt kunnande, kompetens och erfarenhet.  

Organisationen har även andra interna policydokument kring arbetsmiljö, icke-diskriminering, osv. 

Dessa policyer täcks inte av detta dokument, men styrelsen vill poängtera vikten av att Kristna 

Fredsrörelsens perspektiv, externa policyer och ställningstaganden lyser igenom i sättet att arbeta 

internt när det till exempel gäller arbetsmiljö, jämställdhet, stress, trauma och att det ska strävas 

efter hållbarhet i arbetet för individen. 

Det finns äldre policydokument som har tagits fram genom åren. Det Kristna Fredsrörelsen anser 

som viktigast i dessa dokument har inkorporerats i detta policydokument. Det kan dock finnas 

ämnen som inte täcks eller formuleringar som av utrymmesskäl inte har kommit med, vilket inte 

nödvändigtvis betyder att Kristna Fredsrörelsen inte längre står bakom dessa. De äldre 

policydokumenten bör dock i första hand ses som referenser och kunskapskällor för inspiration, 

men inte som styrdokument för verksamheten. 

Beslutsordning för policydokument 

Målparagraf (stadgar) 

beslutas och revideras av årsmötet 

 

Idégrund 

beslutas och revideras av årsmötet 

 

Policydokument 
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beslutas och revideras av styrelsen 

- policyer för Kristna Fredsrörelsens ställningstagande i frågor som berör verksamheten 

Beslutsordning: styrelsen är ansvarig och beslutar om att utarbeta och ändra, samt antar 

organisationens externa policyer. 

Styrelsen kan uppdra att ta fram förslag, samt att utarbeta förslag till policyer till: inom styrelsen 

utsedd beredningsgrupp/kansliet/lokalgrupper/medlemmar.  

Kristna Fredsrörelsens policydokument gås igenom årligen vid styrelsemötet i maj (där kansliet 

deltar). Detta ger lokalgrupper och enskilda medlemmar möjlighet att i samband med årsmötet 

lämna in förslag till ändringar i policyerna till styrelsen samt för personalen att göra detsamma i 

samband med det gemensamma mötet efter årsmötet i maj/juni. Detta ger både medlemmar och 

medarbetare regelbunden möjlighet att ange önskemål om nya policyer eller ändringar i de redan 

existerande, som styrelsen kan ta ställning till i samband med maj/juni-mötet. I samband med 

omvärldsanalysen tillsammans med kansliet gås policydokumentet igenom för att förankra det i 

verksamheten och diskutera tillägg och revideringar. Eventuella revideringar görs så snart det är 

möjligt efter mötet. 

Inledning 

Det finns ett antal perspektiv som ska vara utgångspunkt för och genomsyra allt arbete som Kristna 

Fredsrörelsen bedriver. Dessa perspektiv används dels för att analysera omvärlden, dels för att 

definiera och kritiskt analysera Kristna Fredsrörelsens egen roll och arbete, särskilt inom de 

geografiska och tematiska områden där rörelsen verkar.  Dessa perspektiv är: 

o Genus/intersektionalitet 

Kristna Fredsrörelsen ska i all sin verksamhet applicera ett genus- och intersektionalitets-

perspektiv, vilket i korthet innebär att Kristna Fredsrörelsen själva hela tiden kritiskt 

granskar vad rörelsen säger, gör och tänker för att inte bidra till eller fortplanta t.ex. köns- 

och vithetsnormer, stereotyper och diskriminering på olika grunder. Det är särskilt viktigt 

att Kristna Fredsrörelsen har en medvetenhet om detta när rörelsen kommunicerar med och 

om de personer och organisationer som samarbetas med på olika sätt. 

För mer information om hur Kristna Fredsrörelsen definierar och arbetar med detta perspektiv, 

(senast uppdaterad 2011-10-03) 

Om genus och våld: 

Krig och våld är relaterat till genus på många olika sätt. Den traditionella arbetsfördelningen 

i krig har bidragit till att kvinnor och kvinnlighet har kopplats till fredlighet, fredsarbete och 

motstånd mot militärt våld. Manlighet har associerats med beredskap till och förmåga att 

tillgripa våld. Men dessa associationer kan problematiseras ur ett könsmaktsperspektiv. 

Exempelvis utgör kvinnor majoriteten av medlemmarna i fredsrörelser medan konkret 
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fredsarbete på hög politisk nivå fortfarande är en huvudsakligen manlig aktivitet. 

Nedrustningskonferenser, fredsförhandlingar och toppmöten är oftast manligt dominerade.  

Mot slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har antalet dödade och sårade stridande 

(vilka utgörs främst av män) sjunkit. Samtidigt har andelen civila offer i väpnade konflikter 

efter andra världskriget blivit allt större. Majoriteten av dessa civila offer är kvinnor och barn. 

Våld mot kvinnor i hemmet ökar i anslutning till inom- och mellanstatliga konflikter, 

liksom en direkt följd av dem. Våldtäkter, sexuella övergrepp och påtvingad prostitution är 

ett systematiskt, men icke offentligt erkänt, vapen i krig. Likaså har militär utbildning och 

våldsutövning i såväl krig som fredstid uppfattats som en del i konstruktionen av manlighet i 

västerländsk kultur. Eftersom patriarkala samhällen innehåller många våldstendenser är det 

  

o Rättighetsperspektiv - mänskliga rättigheter och humanitär rätt 

Respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för fred. Kristna Fredsrörelsens 

arbete utgår ifrån alla människors lika värde, så som det fastställs i FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Stater bär det yttersta ansvaret för att uppfylla individers och 

gruppers rättigheter, (även om dessa rättigheter kan kränkas av andra aktörer) Att arbeta 

utifrån ett rättighetsperspektiv innebär att gå ifrån en tidigare diskurs där utgångspunkten 

var behov, som till skillnad från rättigheter, kan vara relativa. Viktiga principer för att arbeta 

utifrån ett rättighetsperspektiv är deltagande, transparens, icke-diskriminering, 

ansvarsutkrävande och empowerment.  

Det Kristna Fredsrörelsen gör ska alltid baseras på den enskildes eller gruppens rätt att få 

sina mänskliga rättigheter respekterade och tillgodosedda fullt ut. Kristna Fredsrörelsen har 

ett uppdrag att uppmärksamma och att arbeta för en förbättring där detta inte är fallet.  Det 

gäller även humanitär rätt i väpnade konflikter. Politiska och medborgerliga rättigheter har 

samma status som sociala, ekonomiska och kulturella. De olika formerna av mänskliga 

rättigheter är oskiljaktiga och utgör varandras förutsättningar.  

I vår kommunikation använder vi oss av konventioner om mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt som stöd för våra argument. 

För mer information om hur Kristna Fredsrörelsen definierar och arbetar med detta 

 perspektiv i KrF:s 

senast uppdaterad 2011-05-11) 

o Strukturell analys (fred/fattigdom/demokrati/miljö/hållbarhet) 

Bekämpning av fattigdomen är en av de viktigaste fredspolitiska frågorna. Fattigdom, som 
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bör förstås i flera dimensioner och också innefattar t.ex. sårbarhet och brist på säkerhet1, är 

en form av strukturellt våld, som inte kan godtas. En förutsättning för fred är ett mer jämlikt 

samhälle och global rättvisa. De områden i världen som har haft sämst ekonomisk 

utveckling har upplevt en öppen global ekonomis krav, utmaningar och svårigheter, men få 

av dess fördelar. Dessa områden rymmer de flesta av dagens väpnade konflikter. De 

strukturella krafter som idag skapar grogrund för våld och krig måste bekämpas.  

För Kristna Fredsrörelsen är demokrati en kraftfull ickevåldsmetod. När demokratins 

spelregler och grundläggande värden respekteras, skapas möjligheter för att lösa konflikter 

fredligt genom dialog och gemensamma beslut. För att stärka den globala demokratin 

stödjer Kristna fredsrörelsen UNPA-kampanjens förslag om att upprätta och gradvis 

utveckla ett demokratiskt FN-parlament.2 

Fred, miljö och rättvisa hör ihop och måste ses som en helhet. Det är i högsta grad en 

fredspolitisk fråga att förvalta de globala och lokala gemensamma resurserna på ett hållbart 

sätt. Därför är miljörörelsen en samarbetspartner för Kristna Fredsrörelsen. Framförallt är 

det viktigt att se att den resurs- och energislukande livsstil som den rika minoriteten av 

världens befolkning har och som vi i Sverige är en del av, inte är förenlig med kravet på 

global rättvisa. Brist på resurser är också en stor anledning för konflikter i världen, och 

därför är det extra viktigt att se detta som en helhet. Det är en utmaning att förändra vår 

livsstil så att den innebär en radikalt minskad resurs- och energiförbrukning.  

 

  

                                                 

1 Sveriges politik för global utveckling ID-
http://www.regeringen.se/contentassets/877bf84550a243cca631222e984d3d81/gemensamt-ansvar-sveriges-
politik-for-global-utveckling 

2  http://en.unpacampaign.org/about/index.php 

http://www.regeringen.se/contentassets/877bf84550a243cca631222e984d3d81/gemensamt-ansvar-sveriges-politik-for-global-utveckling
http://www.regeringen.se/contentassets/877bf84550a243cca631222e984d3d81/gemensamt-ansvar-sveriges-politik-for-global-utveckling
http://en.unpacampaign.org/about/index.php
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2. Policyer  
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Ickevåld ............................................................................................................................................................ 5 

Civil olydnad ................................................................................................................................................... 6 

Religionsdialog ................................................................................................................................................ 6 

Försoning ......................................................................................................................................................... 7 

Pacifism ............................................................................................................................................................ 7 

Militarism......................................................................................................................................................... 8 

Väpnade grupper ochmilitär ......................................................................................................................... 8 

Ockupation ...................................................................................................................................................... 9 
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Förtryck/rasism/antirasism ......................................................................................................................... 10 
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Flyktingar/migration .................................................................................................................................... 11 
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Civil-militär samverkan ............................................................................................................................... 12 

Allmän och total nedrustning ..................................................................................................................... 12 
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Kärnvapen ...................................................................................................................................................... 13 

Militära interventioner ................................................................................................................................. 13 

NATO ............................................................................................................................................................. 14 

 

Ickevåld 

 

Definition  

Ickevåld innebär att lämna passivitet och våld bakom sig och istället använda andra, ickevåldsliga 

metoder för att förändra våld och orättvisa  och därmed införa en ny dynamik. Ickevåld är alltså 

mer än bara att avstå från våld  det är att försöka motverka och avslöja både det direkta och 

strukturella våldet, genom fredliga medel. Det innebär också att försöka tillämpa den ickevåldsliga 
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framtiden i nuet som alternativ till och motstånd mot det nuvarande samhällets våld och förtryck. 

Varför arbetar Kristna Fredsrörelsen med ickevåld? 

Kristna Fredsrörelsen är en organisation som vill bygga fred genom ickevåld. Ickevåld är något som 

genomsyrarar hela vårt arbete. Två av ickevåldets principer som Kristna Fredsrörelsen ser som 

extra viktiga är omsorgen om den andra parten, samt öppenheten för dialog. 

Ickevåld ska inte användas som en revolutionsform enbart för att sätta maximal press på 

motståndaren och ersätta en makthavare med en annan. Målet bör istället vara att skapa en 

situation där alla inom ett samhälle vinner på en genomgripande förändring, genomförd genom en 

ickevåldsrevolution. Ickevåld ska således inte bara ifrågasätta och bryta ned (det orättvisa), men 

också bygga upp det konstruktiva. 

För att ickevåld ska lyckas bör det strategiskt planeras och övas. Kristna Fredsrörelsen lägger därför 

stor vikt vid att erbjuda fördjupade utbildningar i ickevåld.  

För Kristna Fredsrörelsen är ickevåld både vår filosofi och vår metod, vårt mål och vårt medel. Som 

rörelse vill Kristna Fredsrörelsen vt visa på att 

ickevåldsliga alternativ fungerar. Ett exempel på hur detta görs i praktiken är utskickandet av civila 

observatörer i fredstjänst.    

Civil olydnad  

Definition 

Civil olydnad innebär att genom att bryta lagar ifrågasätta orättfärdiga system och orättvisor, där 

målet är att påverka såväl enskilda människor som regeringar för att få till stånd förändringar. 

Exempel på aktioner kan vara att demonstrera på ockuperat område eller att avrusta vapen på en 

vapenfabrik. Det är särskilt viktigt att de ickevåldsaktioner som innebär civil olydnad är öppna och 

att de som genomför en aktion är beredda att bli rättsligt prövade och ta sitt straff. 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen med civil olydnad? 

Kristna Fredsrörelsen förespråkar ingen allmän princip om att alla ickevåldsaktioner eller att all 

civil olydnad är bra eller dålig. Kristna Fredsrörelsens lokalgrupper avgör själva utifrån Kristna 

Fredsrörelsens stadgar vilka metoder de tycker är bäst att använda i arbete för fred och rättvisa. 

Kristna Fredsrörelsen vill vara ett forum för dialog och fördjupning om ickevåld och bedömer från 

fall till fall om en aktion, kampanj eller liknande är i linje med organisationens vision och arbetssätt. 

Utifrån detta bedöms det om Kristna Fredsrörelsen i efterhand kan ställa sig bakom aktionen.   

Religionsdialog  

Definition 

Religionsdialog handlar om att skapa möten mellan människor som i öppenhet och förtroende för 

varandra delar det som är viktigt i deras liv. Religionsdialog innebär att nyfiket och med respekt 
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utforska varandras religioner, tro och drivkraft.  

Hur och varför arbetar Kristna Fredsrörelsen med religionsdialog? 

Kristna Fredsrörelsen, i enlighet med sitt namn, har sin grund i kristendomen men kräver inte ett 

personligt kristet ställningstagande. Istället vill Kristna Fredsrörelsen vill vara en plats för alla som 

utifrån en personlig övertygelse vill engagera sig för ickevåld och fred. Utifrån denna grund vill 

rörelsen samarbeta med och föra en dialog med människor med andra trosuppfattningar.  

För Kristna Fredsrörelsen är det viktigt att religionsdialog inte handlar om att övertyga 

a förstå 

världen från sin dialogpartners perspektiv. Religionsdialog är inte heller någon förhandling där det 

gäller att komma fram till en minsta gemensamma nämnare som alla parter är överens om. I 

dialogen möts troende för att lära om och av varandra. Inom religionsdialogen är det därför viktigt 

att inte låta ens förförståelse styra dialogen utan att låta den andre parten definiera sig själv.  

Många av Kristna Fredsrörelsens lokalgrupper arbetar med religionsdialog lokalt. Kristna 

Fredsrörelsen har under många år samarbetat nära vår systerorganisation Svenska Muslimer för 

Fred och Rättvisa, inte minst i den gemensamma satsningen på religionsdialog i praktiken, Salaams 

vänner.   

Försoning  

Definition 

Försoning är en process som handlar om att personer, organisationer, grupper eller länder som 

tvistat blir eniga igen. Ordet betecknar en genuin återvunnen samhörighet, inte bara att osämjan 

upphör. I kristendomen är tanken på försoning mellan Gud och människor central. 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen med försoning? 

Kristna Fredsrörelsen arbetar inte med försoningsprojekt. Däremot är det för organisationen, som 

en del av det internationella försoningsförbundet IFOR, viktigt att inget steg i en försoningsprocess 

förbises.  

Ingen fred blir hållbar ifall inte sanningen kommit upp till ytan, rättvisa skipas och tillfälle till 

återupprättelse för offren ges. Rättvisa kan innebära en juridisk process och att förövaren ställs till 

rätta, något som bör ske i de system som skapats för detta. Rättvisa innebär inte hämnd eller 

vedergällning. Ibland kan rättvisa vara att få upprättelse genom sanningskommission eller liknande. 

Samtidigt menar många att förlåtelse kan vara ett kraftfullt sätt att lägga något bakom sig och skapa 

rum för helande. Det måste dock finnas en stor respekt för att förlåtelse eller barmhärtighet inte 

kan påtvingas av någon utifrån utan är ytterst individuell för varje inblandad part. 

Pacifism 

Definition 

Pacifism är en ideologisk hållning till konflikter som på religiös eller etisk grund avvisar 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Individ
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
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användningen av våld, också i självförsvarssyfte.  

Varför arbetar Kristna Fredsrörelsen med pacifism? 

Eftersom Kristna Fredsrörelsens arbete utgår ifrån ickevåld, vilket är högst aktivt, kan begreppet 

pacifism, som kan uppfattas som passivt, vara förvirrande. Pacifism har dock ofta utgjort den 

dominerande hållningen i fredsrörelser och ickevåldsrörelser, inspirerade av ickevåldsprincipen om 

att ifall lidande är ofrånkomligt hellre ta det på sig själv än att skada andra.  

Pacifism kan i fråga om självförsvarsvåld vara pragmatisk eller kategorisk (radikalpacifism). Kristna 

Fredsrörelsen har historiskt varit en av de få rörelser i Sverige som har stått upp för en 

radikalpacifistisk hållning. Huvudproblemet för pacifismen har förblivit förhållningssättet 

gentemot en fullständigt hänsynslös motståndare. Indiens frigörelse genom Mahatma Gandhis 

ledarskap är dock ett av många exempel på hur pacifistiska metoder har övervunnit en våldsam 

motståndare. Det finns otaliga andra exempel genom åren som tydligt har visat att våld inte kan 

bekämpas med våld. Kristna Fredsrörelsen vill vara en plattform för dialog och fördjupning för 

dessa frågor.  

Militarism  

Definition 

Militarism är tankesätt och åtgärder som hör samman med en auktoritär användning av militär 

våldsmakt utanför de professionellt avgränsade militära försvarsuppgifterna inom ett samhälle. 

Militarism förknippas ofta med upprustning där vapenmakt ses som lösningen av en situation. 

Varför arbetar Kristna Fredsrörelsen mot militarism? 

Kristna Fredsrörelsens uppdrag är att verka för en värld fri från våld. Därför ifrågasätter och aktivt 

motarbetar Kristna Fredsrörelsen all form av väpnat krig och militarism. Kristna Fredsrörelsen ser 

att det finns många prövade och oprövade åtgärder att ingripa och förebygga våldsamma konflikter 

som tyvärr inte prövas eller prioriteras innan våldsamma konflikthanteringsmodeller används. 

Kristna Fredsrörelsen ser istället det som sitt uppdrag att verka för antimilitarism för att minska 

närvaron av våld i världen. 

Väpnade grupper och militär 

Definition 

Kristna Fredsrörelsen tar avstånd från allt användande av väpnat våld som motståndsstrategi. 

Kristna Fredsrörelsen använder internationell humanitär rätt som riktlinje i vår inställning till 

väpnade grupper; såväl nationella militära som irreguljära väpnade styrkor, och tar inte ställning för 

eller emot någon enskild aktör. Däremot kan Kristna Fredsrörelsen uppmärksamma och kritisera en 

aktörs handlingar utifrån den internationella humanitära rätten som sätter spelregler för hur 

väpnade aktörer ska respektera civilbefolkning som befinner sig i områden där väpnade stridigheter 

pågår. 
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Vad är Kristna Fredsrörelsens inställning till väpnade grupper och militär? 

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsorganisation och tror inte att fred och säkerhet nås genom våld 

och vapen. Stöd ges istället till ickevåldsliga krafter i samhället för att på så sätt förändra 

maktstrukturer som förtrycker människor.  

Ockupation 

Definition 

Ockupation innebär att en främmande statsmakt har tagit kontroll över en annan stats territorium 

och regleras av folkrätten. Om ockupationen är ett resultat av en väpnad attack eller annektering av 

ett territorium utan ett föregående fredsavtal och/eller folkomröstning är det fråga om en olaglig 

ockupation. Enligt folkrätten är ockupation något som förväntas pågå under en begränsad tid och är 

inte ett permanent tillstånd. Detta medför att ockupationsmakten exempelvis inte har rätt att 

utnyttja det ockuperade territoriets resurser.3 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen i relation till ockupation? 

Kristna Fredsrörelsen har som utgångspunkt att olagliga ockupationer ska upphöra och arbetar för 

detta i två konkreta fall.  

Marockos ockupation av Afrikas sista koloni, Västsahara, som pågått sedan 1975. Den hindrar 

västsahariernas rätt till självbestämmande som bekräftades av den internationella domstolen i Haag 

samma år. Eftersom Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa 

där alla rättigheter gäller alla, inte minst rätten att avgöra vägen framåt för den egna befolkningen, 

finns sedan länge ett samarbete med västsahariska ickevåldsorganisationer. De arbetar för att bryta 

isoleringen av Västsahara och öka ungas kapacitet att använda ickevåld och kunskaper om folkrätt i 

sin kamp för rätten till självbestämmande och ökad respekt för mänskliga rättigheter.  

Kristna Fredsrörelsen är en del av styrgruppen för det Ekumeniska följeslagarprogrammet i 

Palestina och Israel (EAPPI), som genom internationell närvaro i de ockuperade palestinska 

territorierna syftar till att dämpa våld och främja respekten för folkrätten.  

Fredligt motstånd 

Definition 

Fredligt motstånd innebär att civila grupper gör motstånd mot en makt, politik eller regim med 

ickevåldsliga medel, som olika former av protester, ickesamarbete och interventioner. Det finns 

många exempel från historia och nutid då fredligt motstånd använts framgångsrikt i kampen för 

                                                 

3  Definitionen för en olaglig ockupation, eller snarare premisserna för en laglig ockupation, finns i Fjärde 
Genevekonventionen och i Romstadgan artikel 8. Det juridiskt starkaste är Romstadgan som klassar en olaglig 
ockupation som krigsbrott och öppnar upp för att kunna döma folk i ICC för överträdelse. (Varken Israel eller 
Marocko  se nästa stycke  har dock skrivit på Romstadgan) 
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fred och mänskliga rättigheter, två av dessa är medborgarrättsrörelsen i USA och 

självständighetsrörelsen i Indien. 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen med fredligt motstånd? 

Kristna Fredsrörelsen tror att ickevåld stärker demokratiseringsprocesser och leder till fredlig 

utveckling. Därför samarbetar Kristna Fredsrörelsen med lokala fredsaktörer runtom i världen som 

med ickevåldsliga metoder gör fredligt motstånd mot våldet i sin omgivning. 

Kristna Fredsrörelsen samarbetar med organisationer i Västsahara som genom ickevåld arbetar för 

västsahariernas rätt till självbestämmande, och en rättvis och hållbar lösning av konflikten. Detta 

görs bland annat genom att utbilda ungdomar i ickevåld och mänskliga rättigheter.  

Kristna Fredsrörelsen samarbetar också med den mennonitiska fredsorganisationen Justapaz, som i 

Colombia arbetar för erkännande av rätten till samvetsvägran och stöttar de som på religiös grund 

vägrar göra den militärtjänstgöring som i landet är obligatoriskt för alla män som fyllt 18 år. Kristna 

Fredsrörelsen arbetar också med ONAD, en organisation som i Sydsudan som gör motstånd till att 

människor ställs mot varandra på religiös eller etnisk grund. Detta gör ONAD genom att utbilda i 

ickevåld, att starta fredsklubbar på skolor och att stärka lokala forum för fredlig konflikthantering. 

Förtryck/rasism/antirasism 

Definition 

Rasism är en överhängande struktur i samhället som innebär att diskriminera, hata och 

skuldbelägga grupper i samhället som inte uppfattas som vita. Antirasism är en samhällelig 

motståndskraft till rasismen, som bottnar i att alla människor är lika mycket värda och att arbeta 

mot normer och privilegier i samhället som ger orättvisa fördelar till personer som uppfattas som 

vita. 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen mot förtryck och rasism? 

Kristna Fredsrörelsens menar att rasism och förtryck är något som måste bekämpas i samhället 

genom antirasistiska ickevåldshandlingar. 

Kristna Fredsrörelsens arbete och värderingar kring rasism och antirasism tar sig uttryck på flera 

olika sätt. Genom samverkan med aktörer och initiativ som uppmuntrar till integration och 

antirasism är Kristna Fredsrörelsen en aktör som tydligt visar på att mänskliga rättigheter inte 

definieras av yttre attribut eller härkomst. Kristna Fredsrörelsen ser ett fredligt arbete mot förtryck 

och rasism som en självklar del i vår ideologi kring ickevåld som en metod för konflikthantering.  
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Mänsklig säkerhet / Hållbar fred 

Flyktingar/migration 

Definition 

Kristna Fredsrörelsen ser flyktingar som behöver lämna sina länder som ett resultat av interna och 

externa strukturer som omöjliggör ett säkert liv. Motivationen att söka en säkrare plats utan hot och 

förekomst av vapen och våld är stark, och Kristna Fredsrörelsen menar att då Sverige och andra rika 

länder har varit bidragande till att de osäkra situationerna har uppstått är det också omvärldens 

ansvar att bistå med hjälp till de som tvingas fly. 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen mot med flyktingskap och migration? 

Kristna Fredsrörelsen ståndpunkt när det handlar om flyktingar är att Sverige har ett ansvar att 

hjälpa de som kommer hit och ge dem asyl. Flyktingars rätt till asyl är något som aldrig får 

ifrågasättas eller förändras, då det är en absolut mänsklig rättighet.  

Kristna Fredsrörelsen har regelbunden kontakt med politiska partier i många olika frågor, däribland 

migration. Kristna Fredsrörelsen har inte kontakt med partier som anses driva en rasistisk politik 

med syfte att skapa konflikter och rädsla i samhället. Exempel på ett sådant parti är 

Sverigedemokraterna, där Kristna Fredsrörelsen anser att partiet står för en rasistisk och 

diskriminerande politik som framförallt drabbar flyktingar och personer som inte uppfattas som 

svenska. Det är därför inte möjligt för en person som är förtroendevald inom Sverigedemokraterna 

att ha någon form av representativ position inom Kristna Fredsrörelsen. 

Civila insatser i krissammanhang och skydd 

Definition 

Civila insatser i krissammanhang och skydd handlar om aspekter i ens vardag eller tillvaro som 

skapar säkerhet eller trygghet, både på personligt och kollektivt plan. Respekt och garanti för 

mänskliga rättigheter ökar möjligheten för människor att känna sig säkra. 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen med civila insatser i krissammanhang och skydd? 

Det finns en föreställning att vapenmakt bidrar till säkerhet men för civilbefolkning i 

konfliktområden brukar dock sanningen vara den omvända  desto större militär närvaro de har 

omkring sig, desto otryggare blir deras vardag. Civila utgör majoriteten av offren i väpnade 

konflikter. Med detta i åtanke måste civila också beredas större utrymme för att ta aktiv del i 

utformandet av vilka insatser som krävs för att bidra till skydd.  Kristna Fredsrörelsen vill därför 

bryta normen och gå från militära till civila insatser för att skydda utsatta människor. Ett exempel 

på civila skyddsinsatser är metoden Internationell medföljning som syftar till att skydda civila 

genom internationell närvaro, så att de kan verka för mänskliga rättigheter, utan att ta till vapen 

eller våld. 
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Skydd av människorättsförsvarare   

Definition 

I de mänskliga rättigheterna ingår rätten att inte bli diskriminerad, yttrandefrihet, barns och 

kvinnors rättigheter, religions- och övertygelsefrihet, urfolks rättigheter, rätten till utbildning och 

rätten till hälsa. En människorättsförsvarare (MR-försvarare) är en person som arbetar för att de 

mänskliga rättigheterna ska uppfyllas/respekteras och påtalar att det är statens ansvar i frågan. 

Hur arbetar Kristna Fredsrörelsen med skydd av människorättsförsvarare? 

Genom att finnas på plats i länder där människorättsförsvarares handlingsutrymme kränks arbetar 

Kristna Fredsrörelsen med att ge skydd till dem. Metoden kallas preventiv närvaro och handlar om 

att förebygga våld. Genom att vara på plats och reagera på brott mot mänskliga rättigheter ger 

Kristna Fredsrörelsen ett skydd åt MR-försvarare och skapar ett utrymme för dem att utkräva sina 

rättigheter. 

Civil-militär samverkan 

Definition 

Civil-militär samverkan är ett strategiskt koncept som utvecklats inom militären, och som innebär 

att civila och militära aktörer samarbetar och samverkar i krigs- och krisområden. Detta görs 

exempelvis genom att samordningen ökar mellan militär, polis, biståndsgivare och enskilda 

organisationer.  

Hur ser Kristna Fredsrörelsen på civil-militär samverkan? 

Då exempelvis NATO anger att det långsiktiga målet med civil-militär samverkan ytterst är militära 

strategiska mål, står detta oftast i konflikt med vad civilsamhället vill uppnå. Kristna Fredsrörelsen 

menar därför att civilsamhällesorganisationer inte bör samarbeta med några grupper som använder 

våld och vapen.  

Gränsen för civil-militärt samarbete är tydlig i humanitära insatser genom en internationell 

överenskommelse om de humanitära principerna. Däremot är gränsen inte lika tydlig i 

utvecklingssamarbete, som exempelvis kan ses i OECD:s definition av biståndsmedel, som menar 

att biståndspengar kan användas för säkerhet och militära medel. Kristna Fredsrörelsen menar dock 

att bistånd aldrig ska finansiera militära insatser. 

Allmän och total nedrustning 

Definition 

Allmän och total nedrustning innebär att verka för en värld fri från vapen i alla dess former, över 

hela jorden. 

Hur ser Kristna Fredsrörelsen på allmän och total nedrustning? 

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsorganisation och tror inte att fred och säkerhet nås genom våld 

och vapen. Denna vision innebär allmän och total nedrustning av försvar, militära allianser, 
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kärnvapen och vapenexport/spridning.  

Svensk vapenexport och internationell vapenhandel 

Definition 

Sverige är en av världens största vapenexportörer, sett till export per capita. Vapenhandeln är en av 

världens mest korrupta branscher och stater som kränker mänskliga rättigheter både producerar 

och importerar vapen. Som en internationellt erkänd försvarare av mänskliga rättigheter är den 

höga vapenexporten därför en stor motsägelse för Sverige, särskilt då vapen har exporterats till 

diktaturer som exempelvis Saudiarabien.  

Hur ser Kristna Fredsrörelsen på svensk vapenexport och internationell vapenhandel? 

Kristna Fredsrörelsens mål är en värld utan våld och vapen.  Därför stödjer Kristna Fredsrörelsen 

arbetet med att reglera vapenhandeln och exporten på nationell och internationell nivå. Den 

internationella vapenhandeln var fram till 2013 mindre reglerad än bananer, och är fortfarande en 

av världens mest korrupta branscher. Det är viktigt att arbeta för att minska de destruktiva 

effekterna av vapen i största möjliga mån. Kristna Fredsrörelsen arbete och stöd till att skärpa 

vapenlagstiftning på alla nivåer är en del av ett större arbete för en värld utan våld och vapen.  

FN:s Arms Trade Treaty reglerar den internationella vapenhandeln. Det finns även konventioner 

kring särskilda vapen, samt FN:s Program of Action on Small Arms and Light Weapons. 

Kärnvapen  

Definition 

Kärnvapen är samlingsnamnet för bomber som får sin kraft från en kärnreaktion. Kärnvapen är de 

mest kraftfulla vapen som någonsin skapats. 

Hur ser Kristna Fredsrörelsen på kärnvapen? 

Kärnvapen innebär ett enormt säkerhetshot. I världen idag existerar cirka 8 400 kärnvapen, vilket 

utgör ett konstant hot om global ödeläggelse, radioaktiva föroreningar och förödande klimateffekter 

 vare sig de utlöses av misstag eller med mening. Kärnvapen har även använts i krigföring med 

förödande konsekvenser.  

Kristna Fredsrörelsen stödjer nedrustning och förbud av all världens kärnvapen, och menar att 

kärnvapen måste förstås från ett humanitärt perspektiv och det mänskliga lidande de skapar. 

Själva innehavandet och den ständiga moderniseringen av kärnvapen dränerar enorma ekonomiska 

resurser som istället hade kunnat läggas på att skapa en fredligare värld. Enbart i USA spenderades 5 

800 miljarder dollar på kärnvapen från 1940-talet till 1996. 

Militära interventioner  

Definition 

Militära interventioner innebär militära insatser med trupper i andra länder. Detta inkluderar även 

FN:s säkerhetsresolution 
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Responsibility to Protect (R2P).  

Hur ser Kristna Fredsrörelsen på militära interventioner? 

Militära interventioner, i så kallat skyddssyfte, är kostsamma både i liv och resurser, och ger sällan 

stabilitet eller hållbara resultat. Kristna Fredsrörelsen tror inte att våld leder till fred utan istället 

ökar våld och våldskultur. Kristna Fredsrörelsen tror på ickevåld som mål och metod. Ickevåldsliga 

metoder, preventivt arbete och diplomati har visat sig vara hållbara, fredliga, säkra och effektiva 

medel att nå fred och säkerhet. Det finns alltid alternativ till militära interventioner vilket Kristna 

Fredsrörelsen vill belysa och diskutera.   

NATO  

Definition 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) är en militär försvarsallians startad 1949. Den 

sammanlagda militära budgeten för alla NATO-länder utgör 69 procent av världens försvarsutgifter. 

Medlemskap i NATO innebär att ett angrepp mot ett NATO-land är ett angrepp mot hela alliansen. 

Hur ser Kristna Fredsrörelsen på NATO? 

Kristna Fredsrörelsen ser NATO som en allians som bygger på våldsanvändning och hot med 

kärnvapen, vilket är i strid med rörelsens arbete för och ideologi kring nedrustning. Ett lands 

medlemskap i eller samarbete med NATO ser Kristna Fredsrörelsen som ett budskap till de länder 

som inte är med i NATO att de är motståndare, vilket i sin tur kan leda till en upptrappning av 

upprustning och våld. 

Av 2014 års 1 800 miljarder US Dollar som spenderades på militären står NATO-länderna för 

ungefär 70 % av dessa. Ett svenskt NATO-medlemskap skulle innebära att Sveriges försvarsanslag 

måste höjas från dagens 1,1 % till 2 % av BNP. Det handlar om ungefär 40 miljarder kronor 

(likvärdigt halva den svenska biståndsbudgeten). 

Fattigdom och vårt gemensamma klimat utgör idag globala säkerhetshot som utlöser och är 

grunden till konflikter. Ett svenskt medlemskap i NATO skulle potentiellt kunna förvärra 

situationen och spä på dagens motsättningar och upprustningshets ytterligare.   


