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Ickevåldsrörelser stödjer
Västsaharas flyktingar
I Västsahara är tillvaron tuff för människor
i flyktingläger. Våra samarbetsorganisationer
NOVA och AFAPREDESA arbetar för deras
och alla västsahariers rättigheter.

Aktuellt:

Porträttet:

Folkkampanj Mikael engagerar
sig för integration
för asylrätt
/5 /11

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 konflikthantering.
l Skicka fredsobservatörer till Guatemala, 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
Sofia Walan

l l l FREDSKALENDERN	
klockan 18.00. Då är stickning och virkning träffens kreativa metod, och under
kvällen kommer temat för aktivismen att
vara migration.

Jämna måndagar
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 möts
19:00-21:00 i Uppsala Missionskyrka.

30 juni – 3 juli
LINKÖPING I sommar kommer Svenska
kyrkan och Svenska Kyrkans Ungas
läger Andetag att gå av stapeln. Där kan
du som deltar gå på en workshop som
Kristna Fredsrörelsen håller i om ickevåld utifrån ett teologiskt perspektiv.

15 –17 april
UMEÅ I år är Kristna Fredsrörelsens
rörelsehelg med årsmöte i Umeå. Var
med du också! All info om helgen finns
på krf.se/rorelsehelg2016. Sista anmälningsdag är den 7 april.
Foto: KRF
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25 april
STOCKHOLM

Denna kväll kan
du som är nyfiken
på kreativ aktivism komma till Alvik

11 september
LUNDS STIFT Denna dag går delar av
kollekten från Svenska kyrkan i Lunds
stift till Kristna Fredsrörelsen. Passa då
på att gå på gudstjänst och stödja vårt
arbete!

För fler aktiviteter, se krf.se/kalendarium
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synpunkter som framförs.

Följ Kristna
Fredsrörelsen

FRED,

ickevåld,
ledarskap

Ettårig distanskurs på halv
fart. Tre veckors fältstudier i
Israel och Palestina. Freds
historia. Strategiskt ickevåld.
Mänskliga rättigheter. Sam
verkan med Kristna Freds.

Start 24 augusti 2016. Ansökan 15 april.

hfs.se
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l l l Få bättre koll
på vad som händer
inom Kristna Fredsrörelsen genom att
följa oss i sociala
medier. Där skriver vi
om nya kurser, kommenterar dagsaktuella
händelser, rapporterar
från fredsarbete i fält
och mycket, mycket
annat. Du hittar oss på
Facebook och Twitter.
Fredsnytt • # 1 • 2016
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l l l Utan våra
medlemmar är Kristna
Fredsrörelsen ingenting! Därför hoppas
vi att du vill fortsätta
vara medlem i vår viktiga
rörelse. Medlem fortsätter du att vara genom att sätta
in medlemsavgiften på vårt bankgiro 900-0316.
Medlemsavgiften för 2016 är 320 kronor. Om du
är student, pensionär, arbetslös eller av någon
annan anledning inte kan betala den summan är
medlemsavgiften 120 kronor. Prata också gärna
om Kristna Fredsrörelsen med dina vänner, din
familj eller din församling, så att vi blir fler som
kan kämpa för en hållbar fred genom ickevåld!

Översta raden: Åsa Svensson, Anna-Therese Nordeman, Valentina Barchiesi, Gabriella Berglund, Helena Ström, Julia Kvist. Sittande: Anja Grahn, Märta
Bergqvist, Malin Kullmar. Saknas: Julius Copcutt.

Säg hej till våra nya
fredsobservatörer!

l l l I februari skickade Kristna Fredsrörelsen ut 10 nya fredsobservatörer till Guatemala, Mexiko och Colombia. Vi önskar dem
all lycka till i deras viktiga arbete för att ge
skydd till lokala människorättsförsvarare! Följ
deras arbete och resultat på blogg.krf.se.

LÄS
blogg.krf.se
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1 051 personer var 2015 medlemmar i Kristna Fredsrörelsen. Tack till alla medlemmar för att ni stöder vårt viktiga arbete!

l l l Generalsekreteraren har ordet

Förnya medlemör
skapet f!
2016

Flykt – en produkt av
världens vapenhandel

V

i lever i en värld med en akut humanitär
flyktingkris, där världens rikaste länder tävlar om att stänga sina gränser för människor
på flykt. Det är samma länder som år efter år slår
rekord i vapenförsäljning. Nyligen släppte fredsinstitutet Sipri en rapport som visar att världens vapenförsäljning fortsätter att öka, och att det är USA
och Europa som står för ökningen. Köparna är ofta
länder i väpnad konflikt som konsekvent kränker
mänskliga rättigheter. Sambandet mellan vapenförsäljning, humanitära konsekvenser och flyktingsituationen är både hemsk och glasklar.
ÅRETS FÖRSTA FREDSNYTT har tema integration
som folkrörelse; ett mycket relevant ämne i hela vår
organisation just nu. I detta nummer kan du läsa
om flyktingar i Västsahara som kämpar för en bättre
framtid, och om den osäkra vägen för centralamerikanska flyktingar genom Mexiko. Men du kan också
läsa om alla fantastiska lokala initiativ i Sverige till
stöd för flyktingar. Kolla särskilt in sidan 10 om vårt
nya projekt Medföljare!
DET HÄR ÄR det sista numret av Fredsnytt som jag
inleder. Efter fyra och ett halvt år som generalsekreterare lämnar jag nu vidare till nya krafter. Men även
om jag lämnar min tjänst slutar jag inte vara en del
av denna proffsiga, viktiga och engagerande fredsrörelse. Jag fortsätter att vara en stolt medlem och
autogirogivare till Kristna Fredsrörelsen, en organisation som i en tid av stora globala utmaningar fortsätter ge stöd till lokala fredsaktörer och är en röst
för att alltid värna om människors liv och rättigheter.
STORT TACK FÖR de här roliga, utmanande, lärorika

och fantastiska åren. Kristna Fredsrörelsen i mitt hjärta!

Sofia Walan
Generalsekreterare
för Kristna Fredsrörelsen
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Kyrkor engagerar
sig för flyktingar
Den katolska församlingen S:ta
Eugenia i Stockholm har erbjudit
stöd till flyktingar sedan i oktober. Många i församlingen har
engagerat sig och har hjälpt till
med att erbjuda mat och tillfälligt
husrum.
Till följd av förändringar i migrationspolitiken har S:ta Eugenias
arbete dock avstannat.
– Vi har precis fryst våra insatser eftersom få flyktingar når fram
till oss, säger Philip DeCroy, en av
volontärerna i församlingen.
Församlingen är dock förberedd ifall antalet flyktingar som
behöver stöd ökar igen.
– Strukturen kring matgåvor,
madrasser och volontärslistor har
sparats för att vi snabbfotat ska
kunna öppna igen, säger Philip
DeCroy.
EN ANNAN FÖRSAMLING som ger
stöd till flyktingar är Katarina församling i Stockholm. De har sedan september samverkat med
Stockholms moské och Islamic
relief för att erbjuda mat och husrum åt transitflyktingar.
– Transitflyktingarna har
först kommit till en trygg miljö i
moskén, och sedan har de fått en
sovplats hos oss på Katarina. Att
samarbeta med Islamic relief har
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Foto: Philip DeCroy

Under de senaste månaderna har
församlingar från olika samfund
stöttat nyanlända flyktingar.
Fredsnytt har träffat två av dem,
som vittnar om ett viktigt arbete
som engagerar.

Hos S:ta Eugenia blev flyktingar under hösten erbjudna mat, madrasser och medicin. Men under
våren har verksamheten varit tvungen att läggas på is.

varit fantastiskt, vi har lärt oss så
mycket, säger Kristina Högdahl
som samordnar flyktingarbetet.

l FAKTA
Transitflyktingar
Transitflyktingar är flyktingar som
under en
begränsad
tid stannar
på platsen
de befinner
sig på tills de
når landet
de tänker
söka asyl
i. De flesta
transitflyktingar i Sverige söker asyl
i Norge eller
Finland.

TILL I BÖRJAN AV december tog
församlingen emot en tredjedel av
de transitflyktingar som kom till
Stockholm. Som mest har 70 personer övernattat per natt. Sedan
den nya migrationspolitiken aviserades har antalet transitflykting-

ar minskat snabbt. Men engagemanget är fortsatt stort.
– Vi har haft över 1 000 volontärer sedan september, och många
vill fortsätta. I februari hade vi ett
möte där vi fick in 289 idéer om
vårt framtida flyktingarbete. Det
är helt otroligt att se människors
engagemang för andra, avslutar
Kristina Högdahl.
Julle Bergenholtz

Ickevåldsprotester på frammarsch
l l l I en ny studie av professorn
Erica Chenoweth från The University of Denver står det klart att ickevåldsprotester i konflikter blir allt
vanligare och är ofta mer framgångsrika än våldsamma protester. Enligt
studien är antalet ickevåldsprotester
för att motverka korruption redan
nästan lika många de senaste fem
åren som under hela 00-talet. Resul-

taten av protesterna talar också sitt
tydliga klarspråk: 30 procent av alla
ickevåldsprotester har lyckats medan
samma siffra för våldsamma kampanjer är 12 procent. Några av framgångsrecepten är enligt studien att
ickevåldskampanjer mobiliserar fler
människor, och att ickevåldskampanjer är betydligt svårare för korrupta regimer att förutse.
Fredsnytt • # 1 • 2016

Footo: Karin Råghall

Aktuellt I NYHETSFLÖDET

Den 16 januari var
Folkkampanj för
Asylrätt med på
Tillsammansskapets manifestation
för rätten att söka
asyl utan förföljelse, där cirka 600
personer deltog.

Protester mot Sveriges
nya migrationspolitik
Sedan regeringen införde förändringar i den svenska migrationspolitiken har reaktionerna
varit många och starka. Ett av
initiativen mot den nya politiken
är Folkkampanj för Asylrätt, som
Kristna Fredsrörelsen har ställt
sig bakom.

Efter en höst där Sverige var en
av få EU-länder som tog ansvar
för de människor som flytt till
Europa, främst från Syrien och
Afghanistan, kom det åtgärder på
stora förändringar i november.
ID-kontroll vid inresa till Sverige infördes i början av januari,
och flera andra förslag om till
exempel ålderskontroll av barn,
tillfälliga uppehållstillstånd och
minskad familjeåterförening
kommer att beslutas av riksdagen i vår. Till följd av detta starFredsnytt • # 1 • 2016

tades Folkkampanj för Asylrätt,
som har som mål att regeringens
förslag inte ska röstas igenom i
riksdagen.
– Vi var många som reagerade
starkt på regeringens förslag eftersom de får förödande konsekvenser för människor som tvingats
fly. Ett antal organisationer tog
tillsammans initiativet till att mobilisera ett upprop för att stoppa försämringarna, säger Maria Strandberg som arbetar med
kampanjen.
KAMPANJENS utgångspunkt är att
samla in namn som motsätter sig
regeringens nya migrationspolitik.
Men den är också till för att lyfta
goda exempel på framgångsrika
initiativ som har tagits lokalt runt
om i Sverige. Privatpersoner uppmuntras också att blogga om hur

de nya åtgärderna påverkar dem
och människor i deras närhet.

l FAKTA
Vill du vara
med och
höja din röst
för asylrätten? Skriv
då under
kampanjens
namninsamling på
www.folkkampanjforasylratt.se!

KRISTNA FREDSRÖRELSEN har sedan regeringens åtgärder presenterades varit starkt kritisk, och har
vid flera tillfällen protesterat mot
hur åtgärderna kommer att slå mot
flyktingar. Genom att gå med i
Folkkampanj för Asylrätt vill Kristna Fredsrörelsen bidra till en stark,
gemensam röst för allas rätt till asyl.
– Det är jätteviktigt att medborgare och organisationer engagerar
sig. Vi som startat kampanjen är
överens om att det ur ett solidaritetsperspektiv är oerhört viktigt
att stå upp mot den urholkning av
asylrätten som regeringens förslag
innebär. Vi behöver visa att vi är
många som inte går med på det
här, säger Maria Strandberg.

Julle Bergenholtz
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Aktuellt KULTUR

●●Flykt i kulturen
Den senaste tiden har
flyktingströmningarna från
bland annat Syrien och
Afghanistan ökat till följd av
svåra konflikter i länderna.
Men inom kulturen är temat
flykt något som har påverkat författare och artister
under en längre tid. Här ger
Fredsnytt några tips på olika
kulturella kreationer med
flykt i fokus.
Jesus Carrasco – Flykten.

I denna bok från 2013 får läsaren följa en icke namngiven
pojke som flyr en by undan
människor som jagar honom.
Läsaren får följa pojkens dåligt
förberedda flykt som på ett
intimt sätt visar ett av många
exempel på hur ett flyktingskap kan se ut från ett barns
perspektiv.
Jila Mossaed – Jag föder
rådjuret. Jila Mossaed flydde

från Iran till Sverige på 80-talet och har sedan dess utgivit
sex poesiböcker på svenska.
I ”Jag föder rådjuret” skriver hon avskalat, enkelt och
personligt om bland annat
flykt och det som har förlorats
på vägen. Boken nominerades 2015 till Sveriges Radios
Lyrikpris.

Amnesty – Varje gång jag tror
det är slut. Detta är en serie

podcasts på tre avsnitt om hur
det är att fly sitt land, framtagen
av Amnesty för gymnasieungdomar. I avsnitten följer lyssnaren 23-årige Jihad som berättar
om livet i Syrien före flykten,
den långa resan över Europa
och om det nya livet i Sverige.
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Dags för Integration Nu!
Tillsammans med några vänner
från Sala och Västerås driver
KrF-medlemmen Elina Sundström nättidningen Integration
Nu. Fredsnytt fick en pratstund
med Elina där hon berättar om
tidningen och varför den behövs.
Vad är Integration Nu?

– Det är en nättidning som vill
lyfta fram erfarenheter kring integration och vara en konstruktiv
samtalsplattform om flyktingars
situation. Idén kom då jag och två
vänner började prata om flyktingars situation. Vi insåg att vi ville
belysa positiva exempel och allt
gott som trots allt sker i mötet mellan människor, i kontrast mot det
vi många gånger annars får höra.
Och då föddes idén med nättidningen.
Vad vill ni uppnå med Integration Nu?

– Vi vill framförallt kunna inspirera och uppmuntra människor att
engagera sig. Vi i redaktionen vill
samla in goda exempel på integration istället för de ofta negativa
artiklar som finns i media, och vi
hoppas att vi genom Integration
Nu kan få fler att hitta sitt sätt att
engagera sig.
Vad har ni fått för reaktioner?

– Många har sagt att tidningen
är bra och att den behövs. Ett roligt exempel var en bekant i Sala,
som blev utfryst när hon hjälpte nyanlända på gymnasiet och
kände sig motarbetad av kommunen. Hon skrev om sin upplevelse
på nättidningen och fick svar från
Integrationsenheten i Sala att den
fadderverksamhet för nyanlända
som hon efterlyst numera finns.
Hon visste inte om det och blev

Elina Sundström (tredje från vänster) tillsammans med
redaktionen för Integration Nu.

överlycklig över att hennes arbete
gjort skillnad. Det gav lyckorysningar att se att sådant arbete kan
ge så goda resultat!
Hur har ditt engagemang i Kristna Fredsrörelsen påverkat dig?

– Jag tror att nättidningen hade
hänt utan mitt engagemang i Kristna Fredsrörelsen, men det som
har gjort skillnad är sättet vi kommunicerar på, genom ickevåld.
Till exempel lyfter vi bara goda
exempel och vi fördömer inte åsikter eller teorier. Där har Kristna
Fredsrörelsens ickevåldsutbildning
betytt mycket för mig om hur vi
genom ordet kan göra skillnad.
Har du tips till personer som vill
engagera sig?

– Absolut! Upptäck det du går
igång på. Ställ dig frågor som
”Vad mår jag bra av?” och ”Vad
brinner jag för?”, och hitta andra
som du kan göra saker med. Våga
och se på möjligheterna!
Julle Bergenholtz

l FAKTA
Har du en berättelse eller ett
gott exempel
på integration
som du vill
sprida? Då kan
du skriva för
nättidningen!
Kontakta
redaktionen på
elinasundstrom@hotmail.
se för att
berätta om hur
du vill bidra till
nättidningen!

Fredsnytt • # 1 • 2016

Foto: Kristna Fredsrörelsen

Tema INTEGRATION SOM FOLKRÖRELSE

I flyktinglägret Dakhla i
Västsahara är framtiden
begränsad för barn som föds
in i livet som flykting. Kristna
Fredsrörelsens samarbetsorganisationer NOVA och
AFAPREDESA arbetar för
deras och andra västsahariers rättigheter.

Västsaharas
folk ger sig inte
I 40 år har Västsahara varit ockuperat av Marocko, och är idag
den sista kolonin i Afrika. När västsahariers rättigheter kränks
och naturkatastrofer slår till är dock omvärldens reaktioner få.
I Fredsnytt får vi möta västsahariska flyktingar som lever
i hopplöshet, och människorättsorganisationer som kämpar
för ett fritt Västsahara.

Fredsnytt • # 2 • 2015
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I 40 ÅR HAR människor levt här. Knappt

250 kilometer därifrån ligger vad västsaharierna kallar ”skammens mur”, den
minerade sandvall som Marockos regering byggde under kriget och som skiljer
det ockuperade från det ”fria” Västsahara. De befriade delarna präglas av sam8

Foto: Kristna Fredsrörelsen

H

imlen är blekt blå och solen skiner när vi med poliseskort åker
runt i Dakhla, ett av sex västsahariska flyktingläger i södra Algeriet.
Det ligger längst från det administrativa
centret Rabuni, alldeles nära gränsen till
Mauretanien. Dakhla ska ha anlagts där
eftersom det byggdes för människor som
flytt från bombningar med napalm och
vit fosfor 1975 och 1976. Här skulle de
inte behöva höra några flygplan. Lägren
ligger i ett mycket prövande ökenklimat
med varma somrar och kalla vintrar.
Regn ses som en välsignelse, men i oktober 2015 föll kraftiga regn i tio dagar.
Det kom mer regn än någonsin tidigare
under lägrens 40-åriga historia och stora
delar av flyktinglägren översvämmades.
Dakhla drabbades värst.
Enligt den västsahariske biståndsministern Brahim Mojtar förstördes 95 procent av husen i lägret och UNHCR uppger att närmare 18 000 familjer blivit av
med sina hus. En månad efter att regnen
upphört kunde vi fortfarande se dammar
glimra som malplacerade speglar mitt i
det torra ökenlandskapet.
Vi står bland rödbruna jordhögar, resterna av familjen Elbus hem. De flesta familjer har inte haft råd att bygga sina hus
av cement utan har tillverkat byggmaterial av lera eller det som finns att tillgå.
– Våra hus är förstörda, vi har ingen
toalett längre, berättar Dadiha, mamman
i familjen, uppgivet.
Dadiha förklarar att familjen nu istället bor i traditionella tält, jaimas, som är
kalla på vintern, och varma på sommaren. En gryta som står lutad mot en hög
med brädor har nu blivit köket.
– Vi har inte material att återbygga husen nu, men vi kommer att bygga upp
dem igen, fortsätter Dadiha bestämt.

”Vi drömmer om att komma tillbaka till vårt land, bort från vårt miserabla liv här”, säger
mamma Dadiha efter att hennes familjs hem förstörts av översvämningar.

ma miljö som flyktinglägren, men på andra sidan muren finns viktiga naturtillgångar. Enligt folkrätten får de bara exploateras med västsahariernas godkännande och under förutsättning att det
kommer dem till godo, men vinsterna
från utvinningen går till de marockanska
och internationella företag som exploaterar resurserna.
UNDER TIDEN LEVER flyktingarna av nödhjälp. Trots de yttre påfrestningarna
tycks den sociala väven i flyktinglägren
fortfarande intakt. Tålmodigheten är
otrolig, liksom solidariteten. Det var genom att stödja varandra som alla fick tak
över huvudet och något att äta direkt efter de katastrofala regnen. Nödhjälpen
tar tid innan den kommer fram och andra katastrofer runtom i världen har lett
till att reservförråden slutat fyllas på och
därmed stod tomma när de behövdes
som mest.
Vi frågar om Dadiha har något budskap som vi ska ta med oss hem?
– Be dem att hjälpa oss att lösa denna

situation. Vi drömmer om att komma
tillbaka till vårt land, bort från vårt miserabla liv här, säger Dadiha.
Detta budskap återkommer från alla
vi möter, konflikten måste lösas och omvärlden ta sitt ansvar.
GUVERNÖREN I DAKHLA uttrycker oro för

de unga människor som slutar skolan
och inte har framtidsutsikter. De saknar
jobb och bostad och får därmed svårt
att bilda familj. I regionen finns organiserad brottslighet och jihadistgrupper som skarp kontrast och möjlighet
för den som inte orkar längre. Än har
dessa grupper inte etablerat sig här, men
under tiden för vårt besök nås vi av nyheten om terrorattentat i grannlandet
Mali, bara två veckor efter terrorattentaten i Paris. Flera av dem vi möter oroar
sig för risken för radikalisering och att
unga män lämnar lägren. De berättar
att många tappat tron på det internationella samfundet. Här liksom i övriga
världen matas människor dagligen med
nyheter som tycks antyda att våld är vä-
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Familjen Elbus bor numera i en jaima efter att deras hus har
förstörts.

”

Foto: Kristna Fredsrörelsen

Foto: Kristna Fredsrörelsen

Tema INTEGRATION SOM FOLKRÖRELSE

Kari Berg tillsammans med Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation NOVA, som med ickevåld som metod vill verka för en fredlig väg till
självständighet.

Det finns ett behov av ickevåld och av att respektera
varandras rättigheter. Det är inte acceptabelt att
människor befinner sig i denna situation.

gen till internationell uppmärksamhet.
Biståndsminister Mojtar är orolig över
att kraven på återgång till den väpnade
konflikten ska vinna en majoritet.
KRISTNA FREDSRÖRELSEN stödjer ickevåldsrörelsen NOVA som verkar för att
öppna utrymmen för dialog kring svåra
frågor. NOVA vill med ickevåldsmedel
visa hur en återgång till väpnad kamp
kan undvikas, samt diskutera ickevåld
med barn, ungdomar, lärare och myndigheter.
Även människor som möter deras argument med skepsis kommer fram till
att deras arbete behövs.
– Det här arbetet har ingen återvändo,
det finns ett behov av ickevåld och av att
respektera varandras rättigheter. Det är
inte acceptabelt att människor befinner
sig i denna situation. Vi måste fokusera
på roten till problemet, grundorsakerna,
inte på symtomen, säger Abida Mohamed, NOVA:s ordförande.
Ännu fyrtio år efter att den marockanska ockupationen av Västsahara inleddes
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har västsaharierna, i strid med folkrätten, inte fått utöva sin rätt till självbestämmande. Det betyder i praktiken att
området, med omvärldens goda minne,
fortfarande väntar på att avkolonialiseras, men ekonomiska och politiskt strategiska intressen väger tyngre än de folkrättsliga.
– Västsaharierna fortsätter att kämpa för sina rättigheter utan våld, men
var är omvärldens engagemang? frågar
sig Abdeslam Omar Lahsen, ordförande
för KrF:s samarbetsorganisation AFAPREDESA. Att lösa denna konflikt skulle
innebära en katalysator för utveckling och
säkerhet i regionen, fortsätter han.

Han sätter stort hopp till Sverige.
– Vi har stor respekt för Sverige, det är
ett land som står upp för mänskliga rättigheter i praktiken, inte bara i ord.
Förhoppningarna om att Sverige ska
bli det första landet i EU som erkänner Västsahara möter oss överallt under
vår resa till de västsahariska flyktinglägren i södra Algeriet. I en situation
där hopp och tålamod är värda allt går
betydelsen av ett erkännande inte att
överskatta.
– Det skulle ge oss ork att fortsätta vår
fredliga kamp i tio år till, säger Abdeslam
Omar Lahsen.
Kari Berg och Teresia Carlgren

l FAKTA
25 års väntan på självbestämmande
1991 skulle en folkomröstning hållas där västsaharierna fick bestämma om sin egen
framtid. Den har ännu inte blivit av. Att erkänna Västsahara är ett alternativ för att
sätta politiskt tryck när inget händer. Sveriges riksdag beslutade 2012 att regeringen
borde erkänna Västsahara. 2015 tillsatte regeringen en utredning om den svenska
Västsaharapolitiken och meddelade i januari 2016 att Sverige inte erkänner Västsahara. Beslutet har väckt stark kritik.
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Tema AKTIVITET

Engagera dig för flyktingar
– bli en Medföljare!

Medföljare är ett nytt koncept
där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka
tryggheten för personer som bor
på asylboenden. Initiativet bygger
på medföljningsmetoden som
Kristna Fredsrörelsen arbetar
med internationellt för att skydda
människorättsförsvarare. Tanken
med Medföljare är främst att stärka säkerheten för de människor
som bor på asylboenden och vara
ett moraliskt stöd.
– Under hösten har flera medlemmar kontaktat oss och frågat
om inte vår metod med fredsobservatörer borde fungera för att
hjälpa flyktingar på otrygga boenden i Sverige. Och nu tänker vi
prova något helt nytt, säger Kerstin
Bergeå från Kristna Fredsrörelsen.
SATSNINGEN UTGÅR till viss del
från Vägra hata-kampanjen, där
ledare från en stor mångfald av
trosuppfattningar i Sverige tillsammans har tagit avstånd från
användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld
och aggressivitet mot flyktingar
och minoriteter.
– Det är fantastiskt att Vägra
hata-kampanjen genom den här
satsningen kan bli ett verktyg för
människor som på allvar vill göra
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Foto: Kristna Fredsrörelsen

Vill du göra skillnad för nyanlända som bor
på asylboenden? Anmäl då dig och din församling att vara med i den nya satsningen
Medföljare!

Du kan
göra något!

Vill du engage
ra dig för flykt
ingar?
Uppmuntra då
din lokalgrupp
eller
församling att
höra av sig till
info@krf.se oc
h anmäl ert intre
sse
för Medföljare
-utbildningen!
Mer informatio
n finns på
krf.se/medfolja
re.

l FAKTA

Kristna Fredsrörelsen har i många år sänt ut fredsobservatörer för att öka
säkerheten för människorättsförsvarare. Nu börjar ett nytt projekt i Sverige
för att öka säkerheten för personer som bor på asylboenden.

skillnad för de som nyligen kommit till Sverige, säger Elias Carlberg från Sveriges Interreligiösa
Råd, som står bakom kampanjen.
Projektets utbildningar är till
för församlingar och lokalgrupper
som vill arbeta med flyktingfrågor, och som kan tänka sig att
göra det interreligiöst i samarbete
med andra samfund och församlingar. Utbildningen kommer att
pågå under en till två dagar med
en erfaren utbildare från Kristna
Fredsrörelsen och en representant
från Sveriges Interreligiösa Råd.

Efter utbildningen ska deltagarna tillsammans finnas på och
vandra utanför asylboenden, där
de genom sin närvaro skapar en
tryggare tillvaro för flyktingarna
på asylboendet.
Satsningen är helt unik i Sverige
och är kostnadsfri. Bakom initiativet står Kristna Fredsrörelsen,
Equmeniakyrkan och Sveriges
Interreligiösa Råd. Ambitionen är
att så länge flyktingar känner sig
otrygga i Sverige ska Medföljare
vara en självklar del av Kristna
Fredsrörelsens verksamhet.

Vägra hatakampanjen
Kampanjen
Vägra hata
lanserades
under 2015
av Sveriges
Interreligiösa Råd.
Genom
kampanjen
har olika
trossamfund
och råd
skapat ett
gemensamt
manifest för
att lyfta fram
religionernas möjlighet att bidra
till samhällsbyggande
och
demokratisk
utveckling
i Sverige.
Läs mer på
vagrahata.se.
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Foto: Alice Björesund

Porträttet MIKAEL RISENFORS

l FAKTA
Mikael Risenfors
Ålder: 24 år
Bor: Hammarkullen, Göteborg
Familj: Tre syskon
Gör: Är med i KrF:s lokalgrupp
i Göteborg, sitter i förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga
och läser till jurist.
Intressen: Klimat, veganism,
rätten till mat och ickevåld.

/// Mikael Risenfors

En välsignelse att hjälpa medmänniskor
Kristna Freds-medlemmen Mikael Risenfors brinner för att ge
stöd till människor som flyr till
Sverige. För Fredsnytt berättar
han om varför det är självklart
för honom att hjälpa flyktingar.
Vad är ditt driv för att hjälpa
flyktingar?

– Varje personlig berättelse jag
hör från en flykting visar hur viktigt det är att engagera sig för varje
människa som flyr. Som Jesus en
gång blev insläppt i Egypten undan
en hemsk förföljelse måste vi släppa
in de som är på flykt idag. Jag är
lyckligt lottad att födas i Sverige och
det är min plikt att dela av det jag
har i överflöd. Det är en välsignelse
att hjälpa medmänniskor.
Vad gör du för att ge stöd till
flyktingar?

– Jag har tidigare öppnat upp mitt
Fredsnytt • # 1 • 2016

hem för flyktingar, och så gör jag allt
från att skriva under namninsamlingar till att göra civila olydnadsaktioner. Jag har försökt stoppa flera
tvångsutvisningar där människor
varit på väg att skickas i döden
till ett land där de förföljs. Några
gånger har det faktiskt lyckats! Jag
är också med i en besöksgrupp till
ett flyktingförvar. Där får jag prata
med människor som väntar på att
utvisas, och vi lär oss om varandras
bakgrund, språk och kultur.
Hur tror du Kristna Fredsrörelsen
kan göra skillnad för flyktingar?

– Kristna Fredsrörelsen är
kanske viktigare idag än någonsin.
Vi behöver en radikal, kristen ickevåldsrörelse som stöttar oss som
vill verka för flyktingars rättigheter och mot rasism. I Göteborgs
lokalgrupp får jag stöd från andra
medlemmar, och vi delar med oss

”

Lär känna
någon
som söker asyl,
besök ett
flyktingboende
eller gå på
ett språkkafé.

av erfarenheter eller arrangerar något ihop. Förra året pratade vi med
människor på stan om frågor som
”hur påverkar rasism mitt liv?”. Att
höra personer med olika bakgrund
svara på detta var oerhört hemskt
men också stärkande.
Har du tips till personer som vill
engagera sig?

– Lär känna någon som söker
asyl, besök ett flyktingboende eller
gå på ett språkkafé. Kanske kan du
ge pengar till en hjälporganisation
för samma summa du gav julklappar för. Säg ifrån på din arbetsplats
om någon är rädd för flyktingar.
Att göra något så enkelt som att ha
på sig ett WWJD-armband, som
står för ”What would Jesus do?”,
kan göra stor skillnad. Öppna dig
för nya övningar i lärjungaskap,
sluta aldrig att lära!
Julle Bergenholtz
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Foto: Miriam Steinbach

Kartan visar Mexiko och de tågrälser
Korsen representerar de 72 flyktingar som
som går genom landet, plus riskzoner
mördades i delstaten Tamaulipas 2010.
där det är störst risk för rån och överfall.

De fyra killarna är centralamerikanska
flyktingar som nyligen hade tagit sig över
gränsen från Guatemala, med USA som mål.

●● Mexiko

Resan genom Mexiko allt farligare
Mexiko är sedan länge transitland
för centralamerikanska migranter
och flyktingar på väg till USA med
hopp om ett bättre liv. Samtidigt
som situationen i framförallt Honduras alltmer präglas av brutalt
våld, har resan genom Mexiko
blivit allt farligare. Dessutom har
den mexikanska staten satt in
flera åtgärder för att hindra migranterna från att nå USA.

De kriminella gängen som finns i
flera centralamerikanska länder har blivit allt brutalare och
vardagen på många håll i Centralamerika präglas av våld och
fattigdom. Fler och fler lämnar
sina hemländer av rädsla för sina
liv och söker sig mot USA. Men
för att nå dit landvägen måste de
först passera Mexiko där de möter
många svårigheter.
Santos Iñes Murillo bestämde
sig för att lämna Honduras i
januari förra året. Förutom en
skenande arbetslöshet är våldet
och den organiserade brottsligheten i hans hemland orsak till
att han valt att resa ifrån sitt hem
och sina tre barn för att ta sig till
USA. Hans far mördades av ett
gäng redan för 30 år sedan, hans
12

yngsta dotter våldtogs förra året
och själv har han blivit överfallen
och rånad ett flertal gånger.

”

Santos Iñes
Murillo

De hotade med
att döda
oss om vi
inte gav
dem alla
våra pengar, sedan
ringde de
till min
familj i
Honduras
och utpressade
dem för
att släppa
mig fri.

NÄR KRISTNA Fredsrörelsen träffar honom på ett härbärge för
migranter i södra Mexiko är det
tredje gången Santos Iñes sökt sig
till landet efter att vid tidigare försök blivit deporterad. Nu har han
istället kidnappats av ett kriminellt gäng, samt blivit utpressad
och inlåst under flera dagar nära
Mexikos gräns till Guatemala.
– De hotade med att döda
oss om vi inte gav dem alla våra
pengar, sedan ringde de till min
familj i Honduras och utpressade
dem för att släppa mig fri, berättar Santos Iñes.
SEDAN I JULI 2014, då ett nytt säkerhetsprogram implementerades
vid den södra gränsen, har migranthemmen runtom i Mexiko
noterat att färre migranter passerar via dem. Samtidigt verkar
det totala antalet migranter som
reser genom landet öka. Syftet
med säkerhetsprogrammet ska
enligt den mexikanska staten vara
att skydda migranterna från farliga resvägar och från brottslig-

het. Men härbärgen längs med
migrantrutterna vittnar istället
om att utsattheten för migranter har ökat. Och precis som det
stora flertalet migranter i världen,
känner de centralamerikanska
migranterna inte heller till sina
rättigheter.
– Migranter är lätta offer av
flera anledningar; de kommer
inte lämna in någon brottsanmälan, och om de ändå gör det
lyssnar myndigheterna inte på
dem. Dessutom är statliga aktörer
ofta inblandade i brotten, berättar
Ramón Marquéz, verksamhetsledare på migranthemmet La
72 i Tenosique i Mexikos södra
gränsområde.
Trots det gick Santos Iñes Murillo till polisen för att anmäla den
kidnappning och utpressning han
utsatts för. Nu driver han en process för att få humanitärt visum,
ett slags skyddsasyl giltigt i ett år.
– I Honduras vet alla att det
innebär risker att resa genom
Mexiko, men ibland är behovet
större än rädslan, säger Santos Iñes. Jag måste fortsätta att
kämpa för att kunna ge ett bättre
liv till mina barn.
Miriam Steinbach
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Kristna Fredsrörelsen I VÄRLDEN

●● Västsahara

Mohammed drömmer om fred

2010 startade det i Västsahara en
fredlig protestaktion som vissa
ser som startskottet på den arabiska våren. I lägret Gdeim Izik
samlades tusentals människor för
att protestera mot marginaliseringen av västsaharier med krav
på jobb och bostäder.
De satte upp tält som till slut
bildade ett stort läger. Eftersom
Mohammed hade bil hjälpte han
till med transporter och att forsla
in mat. I takt med att lägret växte
blev det alltmer riskabelt att ta
sig in och ut. Till slut var det omringat av marockanska säkerhetsstyrkor. Mohammed upplevde
hemska scener när militären jämnade lägret med marken.
– Jag såg spädbarn som skiljdes
från sina mödrar och hur någon
försökte bära en äldre man med
ett amputerat ben i säkerhet men
inte orkade, säger Mohammed.
SÄKERHETSSTYRKORNA körde in

i folkmassan för att förstöra allt
i sin väg och satte bilar i brand.
Människor började kasta sten för
att försvara sig.
– Det var eld och rök överallt.
Jag kom ifrån min familj och såg
hur de började spreja tårgas och
skjuta med gummikulor. Jag trodde jag drömde. En mardröm.
Det tog två dygn innan han
hittade sin familj igen. Då hade
Fredsnytt • # 1 • 2016

l FAKTA
• Två civila
västsaharier,
varav ett
barn, och
elva medlemmar ur
de marockanska säkerhetsstyrkorna dödades
i Gdeim Izik.
• 21 civila
dömdes för
mordet på
dem av en
militärdomstol i hög
utsträckning
baserat på
deras egna
”erkännanden”.
• Sedan
2015 är det
förbjudet att
i Marocko
döma civila
i militärdomstol.
• De fängslade har
riktat tortyranklagelser
mot polisen
under förhören och
tiden i fängelse. Dessa
anklagelser
har inte
utretts.
• Ingen
utredning
av de civila
dödsoffren
har gjorts.

Foto: Salamu Hammad

Mohammed Zeit är en av de
västsaharier som lever på flykt i
lägren i Algeriet. De flesta kom
dit i samband med Marockos
ockupation, men Mohammed
flydde från ockuperat område
2015.

Mohammed Zeit är starkt engagerad i sitt arbete för västsahariers rättigheter.

deras hus blivit nedbränt. Tiden
efter blev han gripen fem gånger, allt från några timmar till flera
dagar. Några gånger dumpades
han ute i öknen efter att polisen
slagit honom på stationen. Han
anklagades för att ha anstiftat
våldsamt uppror och för att sprida
propaganda.
TROTS FARORNA fortsatte Moham-

med att organisera sig, men till
slut flydde han till lägren.

– Det är en tryggare plats att
vara på så här är jag nu, säger Mohammed.
I lägren har han fortsatt sitt engagemang för västsahariers rättigheter genom Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation
NOVA.
– Mitt hopp är att med allt det
jobb vi gör att vi en dag ska se solen stiga och att situationen förändrats på fredlig väg.
Kari Berg och Teresia Carlgren

Historiskt domslut i Guatemala
l l l I februari började rättegången i fallet Sepur Zarco i Guatemala där två män åtalades för
mord och sexuellt slaveri på en
militärbas på 80-talet. Det var
första gången som sexuellt våld i
väpnade konflikter avgjordes i en
nationell domstol. Den 26 febru-

ari dömdes männen till 240 respektive 120 års fängelse.
Kristna Fredsrörelsens medföljda organisation MTM har under processen fört de målsägande kvinnornas talan, som efter
domen hyllades av rättegångens
publik.
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●● Kampanj

Tranor manifesterar mot NATO

– Riksdagen kommer i vår att
rösta om ett närmare samarbete
med NATO, det så kallade Värdlandsavtalet. Detta avtal skulle
bland annat innebära att NATO
får ha sina trupper och vapen på
svenskt territorium, potentiellt
även kärnvapen. Vi i Kristna
Fredsrörelsen Uppsala visar vårt
motstånd mot värdlandsavtalet
genom att vika papperstranor av
det, säger Arvid Skagerlid från
lokalgruppen.
Genom kampanjen vill Uppsalas lokalgrupp visa riksdagen ett
fredligare och mer kreativt sätt
att använda avtalet än att skriva

Foto: Anna Rehnberg

Under Martin Luther King-dagen
höll lokalgruppen i Uppsala
en aktion där de hängde upp
papperstranor vikta av Sveriges
värdlandsavtal med Nato upp
i ett träd. Nu fortsätter detta
initiativ i kampanjen Tranor inte
NATO.

l LÄS MER
Under Martin Luther King-dagen hängde Uppsalas lokalgrupp upp tranor på
Martin Luther King-platsen.

under det. Målet är att påverka
riksdagen så att den röstar nej
till värdlandsavtalet senare i vår.
Nu hoppas lokalgruppen att fler
lokalgrupper och medlemmar vill
haka på och sprida kampanjen
runt om i landet genom att hänga
upp egna papperstranor i sina
samhällen.
– Vi tror att en fredlig värld

byggs genom nedrustning och
konfliktförebyggande insatser, inte
genom upprustning och militärövningar. Papperstranan är en
symbol för fredsarbete och kärnvapenmotstånd vilket vi tycker är
en bättre väg för Sverige att gå än
värdlandsavtal med NATO, säger
Arvid Skagerlid.
Julle Bergenholtz

Följ gärna
kampanjen
på Facebook
genom att
söka efter
Tranor inte
NATO. På
Facebooksidan får
du gärna
lägga upp
bilder om du
hänger upp
egna papperstranor.

GÖTEBORG: I Göteborg ordnades
en visning av filmen ”Taikon” följt
av ett samtal om romers situation
i staden.
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Foto: Per Begger

Foto: Kerstin Dahlin

Foto: Berit Bornecrantz

Nedslag i lokalgrupperna på Martin Luther King-dagen

HELSINGBORG: Helsingborgs lokalgrupp höll i
en visning av dokumentären Nashville och hade
framträdande av gospelkören One Nation.

ALINGSÅS: I Alingsås delade lokalgruppen traditionsenligt ut sitt fredspris,
denna gång till pastor Emanuel Furbacken.
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Foto: Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen I SVERIGE

Kom på KrF:s
rörelsehelg!

Foto: Rebecka Hellqvist

l l l Nu börjar det riktigt närma sig för KrF:s rörelsehelg med årsmöte den 15 – 17 april i Umeå! Under hela
helgen kommer vi att ha ett fullspäckat program med
temat NATO. På programmet står bland annat:
l Ett NATO-kritiskt seminarium med Stina Oscarsson
l KrF:s årsmöte
l Utåtriktad aktion med NATO-tema
l Visning på Umeå bildmuseum
Sista anmälningsdag är den 7 april. Att delta är helt
gratis, du betalar bara för din resa till och från Umeå. Du
anmäler dig genom att kontakta Stina Karbing via stina.
karbing@krf.se eller 08-453 68 76. Mer information om
rörelsehelgen hittar du på vår webb, www.krf.se/rorelsehelg2016.
Välkommen till en helg
i fredens och nedrustningens tecken!

Martin Luther King-priset 2016
l l l Inför en publik på drygt 200 personer tog Malena
Ernman den 18 januari emot Martin Luther King-priset,
som delas ut av Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan
och Sveriges kristna råd. Priset fick Malena för hennes
outtröttliga engagemang för alla människors lika värde
genom ett uthålligt arbete på sociala medier, där hon
inte tvekar att agera på orättvisor och rasism.
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l l l Gästkrönika Samaa

Sarsour

Flyktingar här för att stanna

F

lyktingkrisen har aldrig varit så omdebatterad
som idag. Politiker presenterar lagförslag i
princip dagligen på hur krisen ska hanteras.
För att lyckas behöver dock världens makthavare
inse att detta inte är något övergående. För flyktingkrisen är här för att stanna.
Oavsett orsak innefattar flyktingskapet oftast tre
faser. Första fasen handlar om förberedelser med att
lämna sitt hemland, nästa fas är flyktresan och sista
fasen en efterfas då personen ska påbörja ett nytt liv
i det nya landet.
Jag minns alla tre faser som sexåring när jag och
min familj tvingades fly från Syrien år 1990. Min
far fängslades i omgångar på grund av sina åsikter
mot regimen. Han fick betala ett högt pris men det
drabbade även oss, hans familj, som tvingades lämna
vårt hem i det palestinska flyktinglägret Yarmouk.
För mig har flyktskapet präglat hela min existens.
Det har inte varit ett val utan något som tvingats på
mig till följd av vad min familj har genomgått. Att
därför höra att Sverige befinner sig i en ”flyktingkris”
är för mig skrattretande. Hur kan ett land i trygghet
påstå att det är i kris när de som flyr är de verkligt
krisdrabbade?
Det sägs att Sverige är under systemkollaps på
grund av människor som flyr hit. Men det är en
bråkdel av alla som flyr som tar sig till Europa.
Nästan 163 000 personer sökte asyl i Sverige 2015.
Jämför med Libanon, ett land på 5 miljoner invånare
som tog emot 2 miljoner, och det är tydligt hur pinsamt det är att vi pratar om flyktingströmmar och
kriser i Sverige.
Hade det inte varit för öppna gränser hade förmodligen jag och min familj inte levt idag. Tack vare
att vi fick politisk asyl kan jag sitta i mitt trygga hem
och skriva denna text. Att skapa lagliga vägar till
Europa är vår plikt mot mänskligheten. Vi har bara
sett toppen av isberget i flyktingkrisen. Den är här
för att stanna. Och det är nu vi måste välja mellan att
möta vår tids största utmaning,
eller att vända ryggen till.

Samaa Sarsour
Debattör och skribent
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Ditt stöd gör skillnad!
Genom att bli givare via autogiro
till Kristna Fredsrörelsen gör du en viktig
insats för freden, vårt stöd till människorättsförsvarare och vårt arbete riktat
till flyktingar.
lll

l l l 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 KrF:s kansli
för att få en autogiroblankett
skickad till dig.

l l l Om du har frågor
om givande via autogiro eller
KrF:s arbete är du varmt
välkommen att ringa
08-453 68 40 eller skicka
ett mejl till info@krf.se.

l l l Genom din gåva är
du med och långsiktigt stöttar
människorättsförsvarare i
Latinamerika, ickevåldsrörelser
i Sydsudan och Västsahara. Du
är också med och stärker en
ickevåldskultur i Sverige.

TACK för ditt viktiga stöd till Kristna Fredsrörelsens arbete!

Bli medlem!

Ge en gåva!

Hjälp oss förverkliga vår
målsättning om fred och
rättvisa!

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

