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Fredsnytt är Kristna Fredsrörelsens
medlemstidning. Den kommer ut
2 gånger om året. Kristna Fredsrörelsen arbetar för en värld utan
våld, krig och förtryck. Det gör vi
genom att:
• Ge kurser i ickevåld och konflikthantering.
• Skicka fredsobservatörer till Guatemala, 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.
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Samtal om tro
och fredsarbete
En troende och en ateist om
att arbeta som fredsobservatörer
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STOCKHOLM Fest för mänskliga rättigheter i Guatema-

la och Mexiko. Kom och lär dig mer om länderna, köp
hantverk, ät god mexikansk mat och dela en fantastisk
kväll med Kristna Fredsrörelsens hemkomna fredsobservatörer. Läs mer i kalendariet på krf.se.
11-13 april
GÖTEBORG Rörelsehelg och årsmöte för alla medlem-

mar. Välkommen på en helg med särskilt fokus på lokalt
fredsengagemang. Läs mer om helgen på sid 14.
13-16 april
KARLSTAD/KARLSKOGA Påskvandring i den vapenlöse Jesus fotspår. Vandringen går från Karlstad till Bofors
i Karlskoga och du kan vara med på hela eller delar av
vandringen. Läs mer om vandringen på sid 14.

15 maj
HÄRNÖSAND Sista chansen att söka kursen ”Fred,
ickevåld och ledarskap” på Härnösands folkhögskola.
Kursen är en ettårig distanskurs och görs i samverkan
med Kristna Fredsrörelsen. Se hfs.se för mer info.

30 maj-1 juni
KARLSTAD Svenska kyrkans stora internationella mötesplats ”Världens fest” äger rum. Kristna Fredsrörelsen
finns på plats med infobord och Sofia Walan medverkar
på seminarium med titeln ”Med vilka vapen skapas en
fredlig värld?”.
29 juni-6 juli
VISBY Kristna Fredsrörelsen deltar på Almedalsveckan
med seminarium på Säkerhetspolitiskt sommartorg.
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Wendy hjälper
vapenvägrare
I Colombia är det svårt att vägra
militärtjänst på grund av tro.
Wendy Palencia från Justapaz
vill ändra på det.
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Bakslag för den Moses Monday
arabiska våren John från OnAd
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Fredsnytt
l l l Från och med
2014 kommer Fredsnytt
komma ut 2 gånger per
år – ett nummer på våren
och ett på hösten. Har
du tankar kring vad du
vill läsa om i tidningen?
Hör av dig till tidningens
redaktör! Kontaktuppgifter hittar du till vänster
på denna sida.
Hitta gamla nummer av
Fredsnytt på hemsidan,
krf.se/publikationer. Du
kan också beställa exemplar genom att kontakta
kansliet.

Bli medlem

1-3 augusti

Den här tidningen har delvis finansierats med bidrag från Svenska
missionsrådet. Svenska missionsrådet har ej medverkat vid utformningen och tar ej ställning till de
synpunkter som framförs.

KONSTANZ, TYSKLAND International Fellowship of

2014

Reconciliation, där Kristna Fredsrörelsen är medlemmar, firar 100-årsjubileum. Parallellt med jubileet kommer även en ungdomskonferens att hållas.

att betala din
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Porträttet:

Foujan Rou
zbeh
om hijabupp
ropet

Gåvor pg 90 00 31-6/bg 900-0316

5-10 augusti
UMEÅ Förbundet Kristen Humanism håller sitt sommarmöte. Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsens
kansli kommer tillsammans med personer ur Umeås
lokalgrupp att hålla workshop med titeln ”På gränsen
till fredsutbrott”, om Jesus, ickevåld, kamp och förändring.

11-13 april

Tema helig fred

Kom ihåg
medlemsavgift
för 2014
BG 900-0316
www.krf.se
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Kristna Fredsrörelsen
Informerar
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
l l l Generalsekreteraren har ordet

Satsning på rörelsen

l l l Under 2013 ökade Kristna Fredsrörelsen kraftigt sin insamling – med hela 40 procent
jämfört med 2012. Vi gick från 341 000 kronor 2012
till 478 000 kronor 2013 (kollekter ej inräknade).
En stor del av insamlingen kommer från medlemmar – så stort tack till alla ni som gett en gåva under
året! Den egna insamlingen är oerhört viktig för att
Kristna Fredsrörelsen ska kunna bedriva ett professionellt fredsarbete, här i Sverige och i världen.

Under 2013 utbildades 14 st nya ickevåldstränare.
De är nu redo att hålla workshops ute i landet.
Kontakta Stina Karbing om du vill boka in någon
av dem, via e-post stina.karbing@krf.se eller
tel 08-453 68 76.
Fredsnytt • # 1 • 2014

Under 2014 hoppas vi på att bli ännu fler!

Tack för alla gåvor!

Unga är vår nutid

1140 personer var under 2013 medlemmar i Kristna Fredsrörelsen, och bidrog till fred och rättvisa genom ickevåld.

l l l Under 2014 kommer Kristna Fredsrörelsen göra en extra satsning på medlemskap och engagemang. Kerstin Bergeå kommer tillbaka från sin föräldraledighet och ska
jobba med fredsaktivism på olika sätt. Vi hoppas att satsningen ska resultera i ökat engagemang och fler medlemmar. Har du tankar och
idéer om vad vi bör satsa på? Kontakta Kerstin
på kerstin.bergea@krf.se eller 08-453 68 41.

H

äromdagen hittade jag en bild längst ner i
en hög med dokument på mitt skrivbord.
Det var en bild från utdelningen av Nobels
Fredspris 2012. Som ni kanske minns gick priset då
till Europeiska Unionen. På bilden står fem äldre
män i kostym och tar emot priset av ännu en annan
äldre herre. Tyvärr är det inte en ovanlig bild när det
handlar om världspolitik, om diplomati eller fredsförhandlingar. Det är sällan vi ser kvinnor eller unga
som representanter i en faktisk fredsförhandling.
Och ändå görs så mycket av det absolut nödvändigaste fredsarbetet av dessa grupper. Det visar all
tillgänglig forskning. Fredsarbete som inkluderar
alla som berörs av konflikten har större chans att
lyckas. Därför måste de också representeras när de
avgörande besluten fattas.

I det här numret av Fredsnytt vill vi därför lyfta
fram det fredsarbete som varje dag, runt om i världen
görs av unga människor. Vi berättar exempelvis om
organiseringen av unga i delstaten Chocó i Colombia.
En region där just barn och ungdomar, som på grund
av den väpnade konflikten, utsatthet och fattigdom
riskerar både drogmissbruk och prostitution. Genom
att organisera sig ges de makt och möjligheter att
påverka sin situation och vara en aktör för fred och
mänskliga rättigheter. Här i Sverige råder fred sen
nästan 200 år tillbaka. Ändå arbetar ungdomar aktivt
med fredsarbete, bland annat genom Saalams vänner
som verkar för religionsdialog och civilkurage med
syfte att minska fördomar, främlingsfientlighet och
rasism. Ni möter också våra nyutbildade fredsobservatörer på väg ut i världen för att arbeta med skydd
av civilbefolkning och människorättsförsvarare, och
får höra hur de ser på sin roll som fredsbyggare.
Unga människor som konstruktivt bygger en bättre
värld förtjänar att ges en röst, ges
respekt och utrymme. Inte för att
de är en investering för framtiden
utan för att de är vår nutid.
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Foto: Martin Smedjeback

Matkris hotar i Sydsudan
I slutet av 2013 blossade stridigheter upp i Sydsudan. Hundratusentals människor har tvingats
på flykt. Nu hotas också landet av
utbredd matbrist. Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation
ONAD arbetar med andra organisationer för en hållbar fred.

– Vi vill ha fred och vi vill ha det
nu, säger Moses Monday John, generalsekreterare för Organisation
for Nonviolence and Development
(ONAD), som arbetar för fred och
ickevåld i Sydsudan.
Det var den 15 december som
stridigheterna mellan president
Salva Kiirs regeringsstyrkor och
rebellergrupper trogna den förra
vicepresidenten Riek Machar, började. Tusentals människor har dödats och FN rapporterar att hela
870 000 tvingats fly sina hem.
De humanitära behoven är
mycket stora och de områden som
är mest påverkade av konflikten
är även de som har störst problem
med tillgång till mat. FN uppskattar att i juni kommer fler än 3 miljoner människor, nästan en tredjedel av Sydsudans befolkning, vara
i behov av matbistånd genom humanitära insatser. Därmed är det

Flera jubileer
under 2014
l l l 2014 är ett år då det finns
flera anledningar att prata om
fred. Sverige firar 200 år av fred
inom våra gränser och det är 100
år sedan 1:a världskriget bröt ut.
Uppsala kommun gör en storsatsning på fredsåret, genom att på
olika sätt vända och vrida på temat
”Vara i fred” under året.
4

FN varnar för matkris i Sydsudan när regnperioden sätter igång.

mycket viktigt att parterna skyndsamt kommer överens om en fredlig
lösning av konflikten.
Kristna Fredsrörelsens sam-

arbetsorganisation ONAD arbetar med att utbilda människor i
ickevåld. Aktörer från det civila
samhället arbetar nu för att kunna skicka en delegation till fredssamtalen i Addis Abeba, Etiopien. ONAD:s generalsekreterare
är med i koordinationen för Civil Forum for Peace and Democratisation och har därigenom direkt kontakt med aktörer på plats i
fredsförhandlingarna.

ONAD förespråkar en ickevåldslig lösning på konflikten. I
januari lämnade de in ett upprop
till parlamentet och de stridande
parterna, tillsammans med 300
andra organisationer, där de uppmanade till ett snabbt slut på våldet. Även grannländerna är involverade i konflikten – flera länder stödjer aktivt president Salva
Kiir och Uganda har gått in med
militärt stöd. Därför är det viktigt att samla civila samhällsorganisationer från hela regionen för
att uppnå en hållbar fred, anser
ONAD.


Sanna Svensson

Ny hemsida om vapenexport inför valet
l l l I februari lanserades Vapenvalet, en hemsida med sammanställd information om hur
olika partier och riksdagsledamöter ser på frågor som rör vapenexport. Sidan är gjord för att ge väljare en möjlighet att informera sig
om partiers ståndpunkter. Bakom
initiativet står Svenska freds- och
skiljedomsföreningen, som hop-

pas att sidan ska lyfta upp frågan
om svensk vapenexport inför valet
i september.
– Vi vill att de olika politiska
åsikter och perspektiv som finns
på vapenexportfrågan ska kunna
få utrymme och att webbplatsen
ska spegla den debatt som finns
i dag, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.
Fredsnytt • # 1 • 2014

Aktuellt i nyhetsflödet
NYHETSFLÖDET

Världen består av unga!
En majoritet av världens befolkning är unga. Medelåldern på
världens befolkning är 29,1 år och mer än en fjärdedel av världens
befolkning är under 15 år. Hur hög (eller låg) är medelåldern i
länder där Kristna Fredsrörelsen verkar?

Mexiko:
27,7 år

Guatemala:
20,7 år

Colombia:
28,6 år

Västsahara:
20,6 år

Sudan:
18,9 år

Sydsudan:
16,6 år

Sverige:
42,2 år

Källa: The World Factbook (CIA) och en.worldstat.info

Ständigt denna vapenexport
Sveriges vapenexport under 2013
ökade med 22 procent jämfört med
året innan. Brasilien ska köpa Jas
Gripen och svenska politiker jublar.
Den svenska vapenexporten är
ständigt aktuell. Fredsnytt hjälper
dig att bemöta exportförespråkarnas vanligaste argument.
Argument 1: Svensk vapenexport
ger arbetstillfällen i Sverige

Om vapenindustrin generellt
skapar många jobb råder det delade meningar om. Tidigare har
krigsindustrin haft mycket forskning och utveckling som överförts
till andra industrier, men de senaste decennierna har betydelsen av
den militära forskningen minskat.
Krigsindustrins egna siffror visar
att den redan har mycket civil tillverkning och om denna trend håller i sig blir det lättare att ställa
om krigsindustrin helt och hållet.
De jobb som vi har idag i krigsindustrin finns för att vi investerar
Fredsnytt • # 1 • 2014

pengar där. Skulle vi
investera i andra områden skulle jobben styras dit.
Argument 2: Sverige tjänar på exporten genom skatteintäkter

Visst får vi tillbaka litegrann
i form av skatter. Men de stora
pengarna går till ägarna av vapenföretagen. Dessutom har staten
beslutat att investera 90 miljarder kronor i nya Jas Gripen, pengar som förmodligen inte kommer
komma tillbaka till den svenska
statskassan. All export ger skatteintäkter till Sverige. All typ av export är inte okej för det.
Argument 3: Svensk vapenexport
behövs för att behålla vår militära
alliansfrihet

Detta är ett gammalt argument
från tiden då Sverige verkligen
drev en neutralitetslinje. Det gör
vi inte längre, vilket bland annat märks i vårt nära samarbete

med Nato. Dessutom har den
”svenska” vapenindustrin nästan
helt sålts till utländska bolag och
varken flygplanet Jas Gripen eller
våra ubåtar klarar sig utan import
av utländska komponenter.
Argument 4: Om inte vi säljer vapen gör någon annan det

Samma typ av argument används av knarklangare. Innebär
det att Sverige också ska sälja
knark, för att någon annan redan gör det? Nej, självklart inte.
Sverige kan och ska ta ansvar för
att den politik vi för inte kränker
mänskliga rättigheter eller stärker
diktaturer – oavsett vad andra länder gör.

l LÄS MER
Läs mer om
varför
Sverige
inte ska
exportera
vapen i
foldern
”4 saker
du inte vill
veta om
svensk vapenexport”.
Finns att
ladda ner
på krf.se
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Aktuellt kultur

●● Forskning
Spelar unga
roll för fred?

Ofta lyfts unga fram

som ett problem för fred
och som en orsak till att
våld både trappas upp och
används i väpnade konflikter. Det är exempelvis framförallt unga män som återfinns som aktivt stridande
och ofta pekas unga människor ut som bidragande
orsak till att interna konflikter förvärras.
Efter att ha studerat

ungas roll i den framgångsrika fredsprocessen i staden Jos i Nigeria har professorerna Timothy Aduojo
Obaje och Nwabufo Okeke-Uzodike i samarbete
med ACCORD (the African
Center for Constructive
Resolution of Disputes) publicerat en rapport om just
ungas roll i fredprocesser.
Slutsatsen i rapporten
är att unga inte bör ses som
ett problem utan som ett
viktigt verktyg för att bygga en varaktig och hållbar
fred. Genom att centrera
fredsprocessen runt ungas
behov av utbildning, jobb
och stabilitet och samtidigt erbjuda fredsprojekt
och konkreta sätt att uttrycka sina åsikter, omvandlas frustrationen till
energi för att bygga och
bevara fred. Fokus på unga
var exempelvis en viktig
punkt i den förhållandevis framgångsrika fredsprocessen i Liberia.
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●● Antologi

Motstånd är förkultur
Åtta helt vanliga personer skriver
om kristen tro och anarkism i antologin ”Att hoppas på ett annat
system”. Författarnas vanlighet är
bokens styrka.

strukturer frågasätts är det för att
de inte kommer att finnas i Guds
rike. När vapen hamras sönder är
det för att det inte kommer att finnas några vapen i Guds rike.

”Motstånd är förkultur” – så börjar Johanna Hadins kapitel i ”Att
hoppas på ett annat system”, en antologi om kristen tro och anarkism
som kom ut i höstas. Texterna rör
allt ifrån drömmen om en värld
utan nationsgränser till en djupdykning i hur olaglig väckelsen
egentligen var. Det handlar helt
enkelt om relationen mellan kristendomen och världen.

Den största behållningen med
boken, i mitt tycke, ligger inte i alla
berättelser om olika
initiativ för att agera
himmelsk förkultur
utan vilka personer det
är som berättar. Det
är inga helgon, upplysta akademiker eller
proffsaktivister utan
helt vanliga människor
medsammarädslorsom
läsaren. Det gör att ”Att
hoppas på ett annat system” inte blir ännu en
bok om ouppnåeliga människor
som skapar en känsla av obetydlighet i läsaren – tvärtom! Efter att
ha läst boken lämnas jag inte bara
med en vilja att skapa ett nytt system utan en känsla av att mitt eget
deltagande både är möjligt och
oumbärligt.

Gemensamt för texterna är beslutsamheten hos författarna att ta
ner Guds rike på jorden och börja leva det här och nu. Det är där
Hadins uttryck kommer in. Att
göra motstånd är att sprida en försmak av Guds rike, en förkultur.
När motståndet tar sig uttryck i att
fysiskt försöka stoppa en deportation av flyktingar är det för att det
inte kommer att ske några deportationer i Guds rike. När makt-

Henric Götefelt

Kulturens roll i Israel
och Palestina

Nelson Mandela
på filmduken

l l l Den 13–15 juni äger årets
Sjöviksseminarium rum, på Sjöviks folkhögskola utanför Avesta.
Temat är ”Med kulturen som vapen”. Vilken roll spelar kulturen och
kulturarbetare i konflikten mellan
Israel och Palestina? Hur kan kulturen överbrygga motsättningar,
påverka och bilda opinion? Mellanösternseminarier har arrangerats
på Sjöviks folkhögskola varje år i
ett decennium.

l l l I slutet av 2013 gick Nelson Mandela bort, och hela världen sörjde en av vår tids mest beundrade politiska ledare.
I januari kom filmen ”Mandela:
vägen till frihet” som bygger på
Mandelas självbiografi med samma namn. ”Filmen fungerar utmärkt som spännande lektion
i Sydafrikas moderna historia”
skriver Svenska Dagbladet i en recension.
Fredsnytt • # 1 • 2014

Foto: Joel Pousette Lilljeqvist

Tema unga bygger fred

Tema

Ungas kamp för fred
I Colombia organiserar sig Marina och Deison för att tillsammans
bli starkare i arbetet för fred och mänskliga rättigheter. I Sverige
motverkar unga utbildare från Salaams vänner främlingsfientlighet och rasism. Genom historien har studentrörelser och andra
unga ofta varit de som gått längst fram i protestleden mot våld
och orättvisor.
Fredsnytt • # 3-4 • 2013
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Organisationen Cocomacia arbetar
för afrocolombianers rätt till deras territorium i Chocó. Alla som bor i området
är medlemmar i Cocomacia. De har delat
upp sitt territorium i zoner; i varje samhälle finns det ett lokalt råd och i varje
zon finns ett zonråd som stödjer styrelsen
i sitt jobb med att främja deras rättigheter.
På så sätt blir organisationen starkare och
kan möta konfliktens många utmaningar. Cocomacia har nyligen inlett ett arbete att organisera de unga i organisationen,
för att stärka de ungas arbete för fred och
mänskliga rättigheter. Kristna Fredsrörelsen har medföljt Cocomacia sedan 2007,
på grund av den hotbild som finns mot
organisationens representanter. Fredsobservatörer följer med när de har möten
och workshops, för att ge ett skydd och
ökat handlingsutrymme. De frågor som
Cocomacia jobbar med, särskilt markfrågan, är en mycket känslig fråga i Colombia och genererar hot mot människorättsförsvarare.
”Un pueblo organizado nunca se mue-
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Foto: Luisa Karst

D

et finns ingen bio, det finns inget
att göra, det finns ingen motivation.
Orden är Marinas. Hon kommer från
ett litet samhälle vid Arquíafloden i Colombias nordvästra delstat Chocó. Delstaten är en av Colombias mest marginaliserade och svårtillgängliga. Området är
hårt utsatt av våld från gerillagrupper, paramilitär och regeringsarmén, delvis på
grund av de rika naturresurser som finns
i delstaten.
Marina har flyttat till delstatens huvudstad Quibdó, för att plugga och försöka få
ett jobb. Många ungdomar gör som hon,
men studierna är dyra och jobbmöjligheterna få. Det händer lätt att unga dras in
i kriminella gäng, narkotikahandel eller
prostitution. Situationen för ungdomar
i Chocó är minst sagt problematisk, särskild i Quibdós norra förorter där illegala grupper utövar en stark social kontroll.
Mord på ungdomar är dessvärre inget
nytt, varje vecka hittas en eller två mördade ungdomar i de norra delarna av staden.

Unga afrocolombianer har genom workshops fått lära sig att driva egna fredsprojekt. Genom deras organisering stärks arbetet för fred och mänskliga rättigheter i Colombia.

”

Ett organiserat
samhälle kan
aldrig besegras

re” – ett organiserat samhälle kan aldrig besegras – står det målat på väggen
i lokalen där Cocomacia nyligen anordnade en workshop för unga. I Chocó är
det högst relevant, det vet personerna på
Cocomacia. Det finns många exempel
på att samhällen som är starkt organiserade drabbas mindre hårt av den interna väpnade konflikten, t.ex. har de i mindre grad drabbats av tvångsförflyttningar.
Därför vill Cocomacia stärka ungas organisering. Genom workshops har unga
människor fått lära sig att starta upp och
driva projekt för att möta de svårigheter
som ungdomar i Quibdó kan ha och tillsammans jobba för fred.
– För oss ungdomar har det varit väldigt nyttigt, för att få känna att man kan
göra något, säger Deison, en av de som
deltog i arbetet. Marina håller med, det
ger dem hopp om att de kan fortsätta
framåt. Både Marina och Deison kommer från områden utanför Quibdó, men
har flyttat till staden för att studera. Även
om de båda nu bor i Quibdó vill de gärna arbeta för samhällena och zonerna de
kommer ifrån.
– Ibland måste man söka jobb på annat

håll eftersom det inte finns jobb här, men
man har alltid kontakt med sin ort, säger
Deison. Han studerar till miljöingenjör
och vill i framtiden hjälpa till att stärka
miljöarbetet i sin zon.
Cocomacia har varit närvarande i deras zoner sedan barndomen.
– Det är viktigt att Cocomacia bistår
samhällena ute i territoriet, säger Deison.
Enligt Marina har Cocomacias närvaro
förbättrat livet i samhällena på tre sätt; de
arbetar för att kunna leva i fred, de arbetar med jämställdhet och för fram kvinnorna i den organisatoriska processen
och de har produktiva projekt.
De unga inom Cocomacia har nu startat en ungdomskommission för att fortsätta arbetet. De har haft några träffar
och håller på att vidareutbilda sig inom
den organisatoriska processen, i teman
som till exempel rättvisa och övergångsrättvisa, för att stödja Cocomacias arbete. När Cocomacia har aktiviteter i de
olika områdena följer några av ungdomarna med för att på så sätt uppmuntra
och få med andra ungdomar från fler zoner. Målet är att ha en ungdomskommitté i varje zon. Så fortsätter arbetet för att
organisera nästa generation av Cocomacias medlemmar.
Luisa Karst
Fredsobservatör i Colombia

Fredsnytt • # 1 • 2014

Tema helig fred

Salaams vänner suddar ut gränser

Å

r 2010 startade Kristna
Fredsrörelsen projektet Salaams vänner, tillsammans
med Svenska Muslimer för Fred
och Rättvisa (SMFR). Sedan dess
har ett fyrtiotal utbildare i civilkurage och religionsdialog hållit
hundratals workshops, främst för
skolelever för att motverka främlingsfientlighet och rasism. En av
dessa utbildare är Zuraiya Longdewa.
– Vi jobbar med upplevelsebaserade övningar där eleverna verkligen får tänka till, berättar Zuraiya.
Många lärare som vi mött har ald-

rig själva hållit i sådana här lektioner. Vi har fått väldigt mycket positiv respons. Vi har märkt skillnad
hos de ungdomar vi hållit workshop för. De har kommit fram till
oss efteråt och tackat och sagt att
det vi gjort har gjort skillnad. Det
är då jag känner att Salaams vänner verkligen behövs.
Salaams vänner vill utmana
uppdelning mellan ”vi” och ”dom”
som ofta finns mellan personer
med olika religiös uppfattning eller utan religion. Genom att mötas och diskutera olika religioners

”

Vi jobbar
med upplevelsebaserade
övningar.

fredsbudskap, om människors lika
värde och om tolerans för olikheter suddas denna uppdelning ut.
Projektet handlar om att ge unga
redskap för hur man kan agera i
konfliktfyllda vardagssituationer.
Med hjälp av praktiskt ickevåld
kan man bryta inlärda mönster
av konflikthantering och lära in
nya, mer konstruktiva, beteenden.
Men det är inte bara personerna
som möts av Salaams vänner i en
workshop eller dylikt, som får sina
föreställningar utmanade. Även
utbildarna, såsom Zuraiya, har fått
med sig livsviktiga lärdomar.
– Jag har lärt mig så mycket av
Salaams vänner, berättar hon. Jag
har gått från att vara en liten, liten
knopp till att bli ett jättestort träd.
Maria Gilljam

2013 diplomerades ett fyrtiotal
unga workshopledare i projektet
Salaams vänner.

Unga leder
fredsarbete
l l l Det är påfallande ofta
unga människor som har drivit
ickevåldsrörelser i historien; vapenvägrare under första världskriget eller frustrerade unga
som gick ut på gatorna under
Arabiska våren. I Serbien bildades ickevåldsrörelsen Otpor av
några studenter, med målet att
få bort president Slobodan Milosevic från makten. Med hjälp av
smarta ickevåldstaktiker lyckades
de mobilisera stora delar av befolkningen. Deras kamp ledde till
att Milosevic förlorade makten.
Fredsnytt • # 1 • 2014

”

Vi tränade landet att inte attackera polisen, att inte använda våld, att organisera
sig. Som Gandhi sa… du måste träna ickevåldsarmén under så lång tid att kampen
blir onödig.
Ivan Marovic

en av de studenter som grundade Otpor i Serbien.
Se mer av rörelsen som störtade Milosevic i filmen
”Bringing down a dictator”.
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Tema aktivitet

n
Även barn ka
!
göra skillnad
ps på
Här är några ti ra
gö
vad barn kan
för fred.

Ickevåldshjältar
Mahatma Gandhi
var en vanlig man i Indien. Han fick
nog av att människorna i Indien behandlades orättvist av Storbritannien,
som då hade makten i landet. Han fick
med sig massor av människor som höll med honom. Genom att protestera och inte lyda de orättvisa lagarna blev Indien till slut fritt från Storbritannien.

Rosa Parks
var en vanlig kvinna i USA på 1950talet som en dag vägrade lämna plats
för en vit person på bussen. De orättvisa lagar som fanns på den tiden sa att
hon var tvungen att göra det för att hon var svart.
När Rosa Parks agerade gjorde det att många andra
också vågade protestera och så småningom togs lagarna bort.

Leymah Gbowee
ville få slut på kriget i Liberia, där hon
bor. Hon startade en organisation som
protesterade mot kriget. När krigsherrarna träffades satte sig de protesterande kvinnorna runt huset som en mur och vägrade
släppa ut dem förrän de bestämt sig för att skapa
fred. Hon har fått Nobels fredspris för det!

Jag
Ickevåldshjältarna är vanliga personer
som har valt att säga ifrån när något
orättvist händer. Du kan själv bli en
ickevåldshjälte. Rita ett självporträtt.
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Sätt dig på tvären
Ibland är det bra att säga emot. Om det är något som du inte håller
med om, till exempel att det blir mindre gympa i skolan – säg ifrån!
Barn har rättigheter och åsikter och de måste vuxna lyssna på. Du
kan göra skillnad även om du är barn.
Så här kan du sätta dig på tvären
l Prata med dina kompisar, ta reda på om ni är flera som tycker
samma sak. Ni får större kraft om ni är många.
l Ta reda på om det finns någon som kan mycket om frågan och
som kan ge dig bra argument.
l Ta reda på vem som bestämmer i den fråga som du vill påverka.
l Skicka ett brev/mejl där du berättar vad du tycker. Ge förslag på
hur det kan bli bättre.
l Bjud in den som bestämmer. Förklara hur ni ser på saken.
l Om problemet rör skolan, ta upp frågan på elevrådet.
l Ta reda på om det finns föreningar som är aktiva i din fråga,
som du kan gå med i för att göra din röst hörd. Starta en egen
förening om det inte finns någon.
l Starta en protestlista. Be alla som tycker likadant att skicka
brev/mejl till de som bestämmer och kräva förändring.
l Kontakta media och be dem uppmärksamma problemet. Det
kan vara lokaltidningen eller lokalradio.
Denna text är hämtat från tidningen Fredligt, som riktar sig
till barn mellan 9 och 12 år. Tidningen kan du beställa från
Kristna Fredsrörelsen på stina.karbing@krf.se eller ring
08-453 62 76. Det finns också ett ledarhandledningsmaterial
att ladda ner på vår hemsida krf.se/publikationer.
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Porträttet Foujan Rouzbeh
Foujan Rouzbeh är asylrättsaktivist och debattör. Hon
jobbar som producent och
koordinator på Kulturhuset i
Stockholm samt som samordnare för Sveriges Ungdomsråd. I höst kandiderar hon till
Riksdagen för Feministiskt
Initiativ.

Martin Luther King-priset
och hedersomnämnandet
i Rosa Parks anda delas ut
av Kristna Fredsrörelsen,
Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna Råd.

/// Martin Luther King-dagen 2014

Hijabuppropet har fått pris
Foujan Rouzbeh är inte nöjd. Efter det så kallade hijabuppropet
i höstas, som tilldelades hedersomnämnande i Rosa Parks anda i
samband med Martin Luther Kingdagen, har inga konkreta politiska
beslut fattats. Samtidigt vet hon
att förändring tar tid.

Den 16 augusti misshandlas en

gravid, beslöjad kvinna i Farsta.
En för henne okänd man drog och
slet i hennes kläder och skrek saker som ”såna som du ska inte vara
här”. Foujan twittrade om händelsen och skrev att något måste göras. Det ledde till att hon och fyra
andra drog igång hijabuppropet,
där de uppmanade människor att
för en dag beslöja sig i solidaritet
med kvinnor som på grund av sin
klädsel blir trakasserade och hotade. Hundratals människor från
Sverige och andra länder deltog.
– Det blev ett jättemediauppbåd.
Fredsnytt • # 1 • 2014

Mest förvånande och positivt var
alla kvinnor som hörde av sig från
jordens alla håll och kanter och
tackade oss. Även kvinnor i länder
där man måste bära hijab, där det
är tvånget som är problemet, hörde
av sig och tackade.
Uppropet gjorde att Foujan
och de andra initiativtagarna fick
träffa justitieminister Beatrice Ask
för att diskutera frågan. Men efter
det har inga konkreta beslut fattats.
– Jag är inte nöjd. Vad är ett möte
med justitieministern värt, om det
inte leder någonstans? Men genom
aktioner från vanligt folk, som blir
så pass lyckade som hijabuppropet
ändå var, tror jag att fler människor känner sig stärkta i att de också
kan göra något. Att man får upp
ögonen för sin egen potential. Det
kan också vara bra att visa uppgivenhet när inget händer. Samtidigt
vet jag ju att det görs saker, både

l FAKTA

Ur motiveringen:
Hedersomnämnande till
Hijabuppropet som
med sin
opinionsbildande
aktion gick
från känsla
till handling
när de uppmuntrade
kvinnors
rätt att få
klä sig som
de själva
önskar i det
offentliga
rummet.

av oss inom gruppen men också
på många andra håll. Men det behöver inte ta så lång tid! Men det
är ju ett maktspel. Hade det varit
enkelt hade det varit löst för längesen.
Vad har du för relation till Rosa
Parks och medborgarrättsrörelsen i USA?

– Ett av mina första skolarbeten
handlade om den rörelsen. Det är
en av mina största inspirationskällor från start.
Var får du energi från?

– Från det förjävliga. Det ger
mig kraft. Ilska kan ju också vara
positiv. Och så alla människorna i
de här kretsarna, som för stafettpinnen vidare. Det är många som
är verksamma i flyktingfrågan
som aldrig syns eller hörs. De är
de verkliga hjältarna! Vi är många
som gör det här som politikerna
borde göra men inte gör.


Maria Gilljam
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En födsel på flykt
– Vet du vad som hände här 1997? Denna plats är blodig, säger Mercelina. Hon syftar på massakern i Acteal
1997. Hon är en av de 98 tvångsförflyttade på
grund av konflikten i Colonia Puebla
och har befunnit sig i Acteal sedan
augusti 2013.

I huset med blå presenning som
vägg födde Mercelina sitt barn. Hon
och 98 andra lever sedan augusti
2013 på flykt på grund av hot om
våld. De tvångsförflyttade får medföljning av Kristna Fredsrörelsen.

D

e tycker nog att jag är ganska underhållande. Jag
spillde ut bönor på min
väska, vilket gjorde något med
gruppdynamiken. Det tog bort en
social spärr. Nu bemöter de mig
med skratt och nyfikenhet. Mercelina hjälper mig med elden. Luften
är fuktig och veden är våt. Det ryker och mina ögon är tårfyllda.

Mercelina är gravid i nionde
månaden men hennes klänning
döljer det väl. Hon kan föda vilken
stund som helst.
– Jag gifte mig när jag var femton, berättar Mercelina. Men jag
ville inte. Min familj sa att jag
borde gifta mig, och till slut kunde
jag inte säga nej. En dag hade han
ställt 38 backar med Coca Cola
framför huset. Det var en hemgift.
Mercelina verkar inte bitter.
Hon berättar bara sakligt, leendes.
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”

Jo, det gick bra. Det gjorde ont. Jag är lite trött.
– Hur ska du föda? Här? frågar
jag. Är du nervös?
– Jo, jag är nervös, erkänner
hon. Mina andra barn har min
mamma förlöst, och hon är kvar i
Colonia Puebla. Nu måste någon
annan hjälpa mig.
Följande dag frågar jag efter Mercelina i köket. Hon är en
av få som pratar spanska. Jag får
förklarat för mig att hon fött. Igår.
Klockan tre på eftermiddagen.
Jag blir helt stum. Mercelina bor
i grannhuset och jag har inte hört
ett ljud. Inte ett enda knyst. Föda
barn utan ett ljud?
Jag går och knackar på i huset,
som består av fyra träpålar och en
presenning som fungerar som vägg.

– Kom in, Frida, säger Mercelina.
– Grattis, säger jag. Hur mår ni?
Hon ligger på en träbänk med
filtar. En äldre kvinna byter tygblöja, rengör och lägger om navelsträngen på Mercelinas bebis.
– Jo, det gick bra. Det gjorde
ont. Jag är lite trött, säger hon förstrött.
Jag förundras över att jag får
vara del av denna scen. En födsel.
Ett litet mirakel. Nu är de tvångsförflyttade inte 98 personer längre.
De är 99.
Frida Ekerlund
fredsobservatör i Mexiko

l LÄS MER
Läs mer om situationen för de
tvångsförflyttade i Mexiko på
mexiko.krf.se.
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Kristna fredsrörelsen I världen

●● Nya fredsobservatörer

Nytt team har rest till Guatemala

Det finns många anledningar till
varför man vill åka ut som fredsobservatör. För Marci, Virginia,
Inès och Julius är en viktig anledning att få arbeta mer konkret
med människorättsfrågor och få
träffa och lära sig av människor i
Guatemala.
– Jag kände starkt att jag ville jobba i fält med frågor som rör
mänskliga rättigheter och fred. Istället för att sitta som handläggare
här hemma vill jag få erfarenhet
och jobba mer direkt med människor, säger Inès.
Att få lära sig av andra människor är något som de alla ser
fram emot.
– Jag vill få en inblick i hur folkrörelser organiserar sig för att
kräva sina rättigheter, säger Julius. Arbetet i Guatemala handlar
mycket om att stötta urfolks rättigheter, vilket är en ny fråga för
Marci. Hon ser mycket fram emot
att få lära sig mer om det arbetet.
– Frågan om urfolks rättigheter är min passion, fyller Virginia
i. Men jag har jobbat med det mer
teoretiskt. Jag längtar efter att få
praktisk erfarenhet.
På frågan om vad som kommer
vara den största utmaningen svarar Marci direkt:
– Att leva och bo tillsammans!
Alla skrattar högt och hjärtligt.
Det låter kanske banalt men att
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Foto: Kristna Fredsrörelsen

I februari drog 11 nya fredsobservatörer ut till Mexiko, Guatemala
och Colombia för att arbeta med
skydd av människorättsförsvarare.
Marci, Virginia, Inès och Julius är
det nya Guatemala-teamet.

Marci, Virginia, Inès och Julius kommer under 2014 att vara fredsobservatörer för
Kristna Fredsrörelsen i Guatemala.

”

Frågan om urfolks rättigheter är min passion.
Men jag har jobbat med det mer teoretiskt. Jag
längtar efter att få praktisk erfarenhet.
kunna leva nära inpå andra människor är också en del av utmaningen i arbetet som fredsobservatör.

mänskliga rättigheter måste man
inte åka till Guatemala. Att till exempel jobba med papperslösas
rätt till sjukvård här i Sverige kan
också vara ett sätt.

Som observatör ska man vara
opartisk i själva konflikten, men
aldrig neutral för kränkningar
mot människors rättigheter. Och
själva opartiskheten tror de kommer bli en utmaning.
– Det kan bli svårt att vara opartisk när man bli så emotionellt engagerad, säger Marci.
Deras engagemang för mänskliga rättigheter är det som gjort att
de sökt sig till att bli fredsobservatör. Men Inès poängterar:
– För att jobba med fred och

Maria Gilljam

l FREDSOBSERVATÖRER

Till Mexiko: Emma Idestrand, Erika Karlsson, Sanna
Sjöblom, Nanna Sundkvist
Till Guatemala: Inès Chadi,
Julius Copcutt, Marci Hernández Martinéz, Virginia
Matamoros Alas
Till Colombia: Julia Andrén,
Alia Ibragimova, Viena Rainio
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●● Påskvandring

Vandra i tre dagar i Värmland
Välkommen att fira påsk i den
vapenlöse Jesus fotspår! Kristna
Fredsrörelsens lokalgrupp i Värmland, tillsammans med Bilda och
Universitetskyrkan i Karlstad och
Örebro planerar nu för årets påskvandring.

Starten sker i Karlstad kl 17.30 på
söndag den 13 april. Under de tre
kommande dagarna går deltagarna cirka en mil per dag, får utbildning, reflekterar och delar engagemang tillsammans. Vandringen avslutas med ett möte på Bofors i Karlskoga och middag på onsdag den 16
april. Övernattningar sker på golv i
församlingshem. Packningen körs
med bil mellan platserna.
– Jesus sa nej till våldsanvänd-

Hans Kvarnström

ning och utmanade förtryckande system. Men vad innebär det
att följa Jesus i dagens värld? Det
är sådant vi tillsammans kommer
reflektera kring under vandringen, säger Hans Kvarnström, präst
i Universitetskyrkan och med i lokalgruppen i Värmland.
Maria Gilljam

l ANMÄLAN
För frågor och anmälan,
kontakta:
Stina Karbing:
stina.karbing@krf.se,
08-453 68 76
Angela Collin:
angela.collin@oru.se,
070-665 27 34.
Sista anmälningsdag 6 april

Göteborg firade Martin
Luther King-dagen
Flera av Kristna Fredsrörelsens
lokalgrupper firade Martin Luther
King-dagen i januari. I Göteborg
anordnades workshops och samtal
på Interreligiösa centret, som besöktes av 64 personer. Mikael Risenfors från gruppen skriver så här
på Kristna Fredsrörelsen blogg:
”Kanske är det den avslutande
musiken som gör Martin Luther
King-dagen för någon, kanske är
det veganska fikat en inspiration,
kanske är det att se människor av
skilda åldrar, kön, härkomster, religioner och intressen samlas och
samtala för en bättre värld. Oavsett vilket är vi säkra på att Martin
Luther King-dagen behöver uppmärksammas, och det tänker vi
fortsätta med.”
l l l Se bilder från dagen
på nästa sida.

Välkommen
på rörelsehelg

med årsmöte i Göteborg
den 11-13 april! anmäSlnisinta

gsdag
4 april

l l l  Program
Fredag kväll: en kväll om förändringarna i svensk vapenexport.
Hur kan vi påverka? Start kl 18.
Plats: House of Win-Win, Sockerbruket 23

Lördag: årsmöte och workshop
om lokal fredsaktivism.
Plats: Bergsjöns församling,
Rymdtorget 5

Söndag: fortsatta årsmötesförhandlingar, gudstjänst och
gemensam lunch. Slut ca kl 14.00.
Plats: Bergsjöns församling,
Rymdtorget 5

Mer info och anmälan: krf.se/rorelsehelg2014 eller ring 08-453 68 40.
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Kristna fredsrörelsen I Sverige

Martin Luther
King-dagen 2014
Den 20 januari firades Martin Luther King-dagen runt om
i Sverige. Här är bilder från Alingsås och Stockholm.

Alingsås lokalgrupp anordnade firande med bland annat
sång av Alingsås Gospel.

Ulf Södahl från lokalgruppen var med och arrangerade.

Sofia Walan tillsammans
med Martin Smedjeback,
årets pristagare.

Prisen i Martin Luther King och Rosa Parks namn delades
ut i Norrmalmskyrkan i Stockholm.

Gästkrönikör från Tillsammans för Sverige
l l l Elias Carlberg är koordinator på ”Tillsammans för Sverige”, ett projekt på Fryshuset med inriktning på interreligiös
vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism.
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l l l Gästkrönika Elias

Carlberg

Mötet som botemedel

V

i alla känner dig, vi påminns ständigt om din
närvaro. Du har inte undgått någon, ty vi vet
att du finns där. Du bevakar våra steg och
klargör att enbart vår närvaro är främmande. Men
plötsligt griper du in, river upp våra sår som sakta
håller på att läkas. Du är ett trauma som allt för ofta
gör sig påmind när vi bara strävar efter acceptans.
När vi kämpar för ett öppnare samhälle sätter
du käppar i våra hjul, när vi längtar efter demokrati
möter du oss med våld - och trots att vi inte alltid
kivas mot orättvisor, att vi inte alltid står upp för
det som är rätt, så drar du ner oss långt i den mörka
avgrunden. Några ger upp, står bredvid med samma
tillhyggen, men vi som står emot vi blir bara fler och
fler. Du sitter inte bara i din och min riksdag utan
över nästan hela Europa, du är folkvald, det sägs att
du fyller ett tomrum – och ibland känner även jag
en strävan att gå över till dig, bli sedd i din närvaro.
Att vara en del av dig, vad mycket enklare allt hade
varit det vet jag, för jag har träffat dig allt för många
gånger. Du har rört om i mina drömmar och lagt
krokben på mig när allt varit som bäst.
Jag utmanar dig, intoleransen, med ett botemedel, en konst som kan hjälpa oss att bli av med
dig. Det som suddar bort det främmande och det är
mötet. Genom mötet med andra människor, likasinnade eller ej, så tynar du bort. Du kommer inte
längre göra dig påmind genom krig och hat. Du är
borta. I mitt arbete möter jag nästan dagligen olika
ungdomar med eller utan fördomar vare sig det är
mot mig eller mot någon annan. Jag ser hur mötet
med den andra är det bästa kuren, hur en enkel
handskakning med någon, främmande eller gammal
vän, kan bli till en kram vid nästa tillfälle. Hur ett hej
blir en konversation och ens fördomar är starten till
en vänskap. Det är mötet med den
andre som är vägen till att ta bort
intoleransen mellan oss människor
det är det som är vägen till fred.
Men jag önskar, ack som jag
önskar, att vi alla kunde mötas. Jag
önskar det vore så enkelt.
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B
Bli månadsgivare
Anmäl dig
till autogiro
krf.se/autogiro
eller ring
08-453 68 40

Stöd Kristna Fredsrörelsens
arbete långsiktigt – bli månadsgivare.
Exempel på vad din gåva kan användas till:

l l l En människorättsförsvarare kan
verka för fred i Colombia tack vare skydd
från Kristna Fredsrörelsen fredsobservatörer.
l l l En pastor i Sydsudan får utbildning
i ickevåld.
l l l En svensk församling får verktyg
för att kunna bygga fred lokalt.

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

