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Bli medlem 
Genom historien har människor arbetat 
tillsammans och lyckats uppnå det som 
verkade omöjligt. Kristna Fredsrörelsen 
strävar mot en värld utan våld, krig och 
förtryck – och du kan vara med. Ju fler vi 
är desto mer kan vi åstadkomma. 

Bli medlem på krf.se/medlem
Bg. 900-0316

Telefon: 08-453 68 40 
E-post: info@krf.se 
Hemsida: krf.se

“När fredsobservatörer är med i  
båten så lämnar militären oss i fred. 
De tittar bara på våra id-handlingar 

men vi kan få resa vidare. När vi reser 
själva så kan de stoppa oss vid check-

points under väldigt lång tid.” 

-En av ledarna från organisationen  
Cocomacia som arbetar för bönders  
och afrocolombianers rättigheter i  

Chocó i Colombia.
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Om Kristna Fredsrörelsen

Över hela världen finns människor som  
brinner för fred. Kristna Fredsrörelsens 
drivkraft är att samla människor i hopp om 
ett annat samhälle – en värld där fred och 
rättvisa råder, där militärer rustat ned och 
där konflikter förhindras med fredliga medel.  

Ickevåld

Kristna Fredsrörelsen tror att fred är vägen till fred.  
Därför arbetar vi med ickevåld som metod och ledstjärna. 
Det är ett sätt att bekämpa våld och orättvisor utan att  
själv använda våld. Ickevåld består av många olika metoder  
för att förändra ett samhälle, och är samtidigt ett sätt att 
leva den förändring man vill se. 

Kristna Fredsrörelsen tror också på religioner som en 
fredsskapande kraft. Vi ser exempel på detta dagligen i  
vårt arbete, både i Sverige och våra internationella  
samarbeten. Ickevåld och religionsdialog är viktiga i våra 
samarbeten i Västsahara, Sudan, Sydsudan och Egypten.

Vapen i Sverige och världen

Små och lätta vapen är världens verkliga massförstörelse-
vapen. Varje år dödas fler än 500 000 personer av väpnat 
våld. Kristna Fredsrörelsen arbetar med att förebygga 
väpnat våld genom att verka för nedrustning och bättre 
vapenkontroll. Vi var pådrivande när ett internationellt 
bindande vapenhandelsavtal blev verklighet i FN och  
vi ger stöd och samarbetar med organisationer i  
Latinamerika som arbetar för ökad vapenkontroll.

Sverige är en av världens största vapenexportörer och vår 
vapenexport går allt oftare till diktaturer och länder som är 
inblandade i väpnade konflikter. Kristna Fredsrörelsen vill 
också att det satsas mer på civila säkerhetslösningar och 
mindre på militära. 

Fredsobservatörer

Kristna Fredsrörelsen skickar varje år fredsobservatörer till 
Colombia, Guatemala och Mexiko. De är på plats för att 
skydda individer och organisationer som arbetar för fred 
och mänskliga rättigheter så att de kan fortsätta sitt viktiga 
arbete, trots hot om våld. Metoden kallas internationell 
medföljning och fredsobservatörernas närvaro minskar 
risken för våld och övergrepp. Därmed ökar friheten för 
dem som medföljs.

Du kan också förändra!

Bli fredsobservatör
Du kan vara med och arbeta praktiskt med fred och  
ickevåld. Mer information om ansökan och villkor  
hittar du på krf.se/vi-gor/fredsobservatorer 

Lär dig mer om fred och ickevåld
Gå en av Kristna Fredsrörelsens kurser i ickevåld och  
lär dig hur du kan motverka våld och förtryck. 

Vi anordnar också kurser i fred, religionsdialog och  
civilkurage genom vårt projekt Salaams vänner som  
vi driver med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. 

Information om aktuella kurser finns på krf.se

“Det känns så hoppfullt efter 
den här kvällen. Jag har 
lärt mig att man faktiskt 

kan göra något själv för att 
förändra världen.” 

Jesper Schwarz, deltagare på en 
ickevåldsworkshop

På bilden syns en fredsobservatör vid en minnesceremoni för personer som 
utsatts för påtvingade försvinnanden i Colombia. Han har  väst  
med Kristna Fredsrörelsens internationella namn SweFOR. 


