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Globalt upprop: Bana väg för fred som det Nya normala 

I ett samlat upprop för fred som det Nya normala vänder sig Kristna Fredsrörelsen 
tillsammans med sina systerorganisationer inom IFOR till FN:s generalsekreterare och 
världens beslutsfattare. Vi vill understryka det akuta behovet av en ny väg framåt som 
leder oss mot mänsklig säkerhet genom global hälsa, rättvisa och hållbar fred. 

I förra veckan riktade vår internationella fredsorganisation International Fellowship of Reconciliation 

(IFOR), genom sin ordförande Lotta Sjöström Becker, ett öppet brev till FN:s generalsekreterare 

António Guterres. I brevet uttrycker vi vårt stöd för generalsekreterarens appell för global vapenvila 

och understryker hur COVID-19 på ett obönhörligt sätt har visat att risken för smitta inte hindras av 

landsgränser.  

- Pandemin visar att vi inte kan acceptera krig och våld som en norm. I de länder och områden 

som redan innan pandemin var tyngda av klimatförändringar, hungersnöd och våldsamma 

konflikter har lidandet nått nya, dystra nivåer. Politiska, ekonomiska, etniska och sociala 

klyftor urholkar samhällens förmåga att hindra pandemins framfart, säger Kristna 

Fredsrörelsens generalsekreterare och tillika ordförande för IFOR, Lotta Sjöström Becker. 

Som ett led i detta arbete genomförs idag, den 27 maj 2020, en global aktion för fred. Dagens aktion 

vill understryka ickevåldets potential att förändra genom: 

 Deltagande: Vi behöver visa medkänsla och prioritera skyddet av fattiga och marginaliserade. 

 Ansvarighet: Värna medborgerliga och mänskliga rättigheter. 

 Förändring: Använda det momentum som den rådande krisen erbjuder för att omprioritera 

resurser till förmån för mänskliga behov och främjandet av en freds- och ickevåldskultur. 

Aktioner samlas under parollen ”Make Peace The New Normal” och hashtagen #MPNN. 

Läs mer om initiativet: http://www.ifor.org/news 

För mer information, kontakta: Nathaly Salas, kommunikationsansvarig Kristna Fredsrörelsen 

0730–344822 / nathaly.salas@krf.se 

 
Kristna Fredsrörelsen är en ekumenisk ickevåldsrörelse grundad 1919. Vår vision är ”Fred och rättvisa, ett 

samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva”. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. 
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