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 l l l FREDSKALENDERN  

 

Fredsnytt är Kristna Fredsrörelsens 
medlemstidning. Den kommer ut 
2 gånger om året med en upplaga 
om ca 1 000 ex. Kristna Fredsrörel-
sen arbetar för en värld utan våld, 
krig och förtryck. Det gör vi genom 
att:
l  Ge kurser i ickevåld, civilkurage 

och konflikthantering.
l  Stödja ickevåldsorganisationer 

i Sydsudan, Maghreb-regionen 
och Colombia. 

l  Ha fredsobservatörer i Colombia, 
Guatemala och Mexiko där de 
bidrar till skydd för försvarare av 
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. 

Grafisk form och layout 
Ulrika L Forsberg

Redaktör 
Julius Copcutt 
julius.copcutt@krf.se 
Tfn: 08 307 745

Omslagsbild 
Foto: Anonym

Tryck Wikströms tryckeri AB, 2020

Kontaktuppgifter 
Kristna Fredsrörelsen 
Box 14038 
167 14 Bromma 
Telefon 08-453 68 40 
info@krf.se  
www.krf.se

Gåvor pg 90 00 31-6/bg 900-0316

Swish 123 900 0316

Den här tidningen har delvis finan-
sierats med bidrag från Svenska 
missionsrådet och Folke Bernadot-
te Akademien. Finansiärerna har ej 
medverkat vid utformningen och 
tar ej ställning till de synpunkter 
som framförs.

FREDSNYTT

16 juni 
DIGITALT PÅ ZOOM
17.00 – 19.00
Vad är ickevåld och hur kan 
vi använda det i kampen 
mot orättvisor idag? Öppen 
föreläsning om ickevåldets 
historia och strategier för 
att uppnå ett samhälle utan 
våld och orättvisor.

31 augusti
21 september
19 oktober
16 november
15 december
UPPSALA
Under hösten träffas 
Uppsala lokalgrupp i Mis-
sionskyrkan i Uppsala 
kl 18.00 – 20.00. Alla är 

varmt välkomna att enga-
gera sig i lokala fredsfrå-
gor.

2 september 2020
DIGITALT PÅ ZOOM
17.30 – 19.30
Workshop i Hållbart en-
gagemang och ledarskap  
– att verka med ickevåld.

Byt ut mot krf.se/aktuellt

Till minne av Dasora Abini Korogboroa

Dasora föddes 1966 i Gulu, 
Western Equatoria, i då-
varande Sudan. Han gick 
i skola i byn och växte sen 
upp i Juba och Khartoum 
där han studerade och tog 
sin masterexamen inom 
ekonomi. Dasora diplome-
rades som bäste student i 
sin årskull 1995. 

EFTER EXAMEN undervi-
sade han i redovisning och 
ekonomi på sitt universitet 
ända fram till 2003. Dasora 
gick sedan vidare till att 
arbeta inom civilsamhäl-
let. Först som ekonom hos 
den kristna studentrörelsen 
(YMCA) i Khartoum för 
att sedan ha samma roll 
hos biståndsorganisatio-
nen MRDA fram till 2015. 
I februari 2016 blev han 
ONADs ekonomi-, och ad-
ministrationschef och inne-

hade den rollen fram till sin 
död. Det är i den rollen som 
vi på Kristna Fredsrörelsen 
har haft förmånen att känna 
Dasora under några år. 

VI HAR TRÄFFAT honom 
under våra besök i Juba och 
sett hans lugn i arbetet och 
hans tro på ickevåldsorga-
nisationen ONAD. Under 
hela Dasoras liv var det krig 
i hans hemland men Dasora 
trodde ändå på fred och 
ickevåld.      

Moses Monday John som 
är generalsekreterare för 
ONAD beskriver Dasora 
som en person som är nog-
grann och organisationen 
sörjer att de blivit av med 
en så viktig medarbetare 
och en god vän. ”Vi har alla 
våra minnen av Dasora. 
Han tog sig tid att utföra 
sitt arbete. Han brukade 

säga att en dålig rapport var 
samma sak som ingen rap-
port. Vi kommer sörja ho-
nom. Han var en vis person 
med stort yrkeskunnande.”  

VI KOMMER ALLA minnas 
Dasora för hans utvecklan-
de och stärkande av ONAD 
och hur han genom det var 
med och bidrog till ickevåld 
och försoning i Sydsudan. 
Han var en del av Kristna 
Fredsrörelsen genom sitt 
engagemang och är saknad.
Victoria Enström Lindskog
programsekreterare Sydsudan

Den 29:e mars 2020 omkom Dasora Abini Korogboro 
i en bilolycka i Juba, Sydsudan. Han var administrativ 
chef för och uppskattad kollega hos ONAD, Kristna 
Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Sydsudan. 
Dasora efterlämnar tio barn och tre barnbarn.

Till minne av Dasora Abini  
Korogboro, avled  i en olycka  
29 mars i år.

Fo
to

: O
N

A
D



Xxxxx XXXXXXXXXXXXX

Fredsnytt • # 1 • 2020 3

Kristna Fredsrörelsen INFORMERAR

l l l Generalsekreteraren har ordet
 

COVID-19 har på ett obönhörligt sätt visat att 
risken för smitta inte hindras av landsgrän-
ser. Den visar att vi människor är samman-

länkade, att vi inte kan acceptera krig och våld som 
en norm. Våldet är ett direkt hot mot vår hälsa och 
vår miljö. Det utgör ett hinder för global fred och 
rättvisa. 

”PANDEMINS GLOBALA framfart visar krigets dår-
skap” skriver FNs generalsekreterare i den appell 
om globalt eldupphör som han riktade till världens 
länder, tidigare i våras.

I DE LÄNDER och områden som redan innan pande-
min var tyngda av klimatförändringar, hungersnöd 
och våldsamma konflikter har lidandet nått nya, 
dystra nivåer. Politiska, ekonomiska, etniska och so-
ciala klyftor urholkar samhällens förmåga att hindra 
pandemins framfart. Nu är tillfället för oss att skapa 
den värld vi vill se och som bygger på en freds- och 
ickevåldskultur. Att gå tillbaka till det ”normala” är 
inte hållbart.

FN:S GEMENSAMMA Agenda 2030 och dess sjutton 
mål tydliggör att vi behöver skapa starka relationer 
och samarbeten som sträcker sig bortom vår trygga 
vardag och över nationsgränser – vi behöver tänka 
nytt och kreativt.

OM VI TILLSAMMANS kräver ett stopp på de våldsam-
ma sätt som världen idag styrs på och visar vägen 
mot en ny norm, ett nytt sätt att hålla världen sam-
man, så kommer vi ett steg närmare hållbar fred. 

Vi lever i en värld utan gränser
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l l l På det digitala årsmötet den 25 april valdes 
nya medlemmar in till styrelsen. Elisabeth Nobouka 
Nordin och Julle Bergenholtz-Foglander som ledamö-
ter och Josefin Sjöberg och Elin Lundell som supp-
leanter. Sara Lindblom valdes till ny ordförande och 
är före detta medarbetare på Kristna Fredsrörelsens 
kansli. 

Kristna Fredsrörelsen vill rikta ett stort tack till de 
avgående styrelsemedlemmarna Michaela Tehagen 
och Christofer Sjödin för deras engagemang och ge-
digna arbetet med att föra rörelsen framåt. Stort tack 
även till Andrea Bodekull, Henric Götefelt och Anna 
Wikman som avslutade sina uppdrag i förtid samt till 
Sofia Nordin som avslutar sin period som ordförande 
men fortsätter i styrelsen som ledamot. 

l Läs mer om Sara Lidblom bakgrund och varför 
ickevåldet ligger henne varmt om hjärtat i porträttet 
på sida 11.

l l l Den 27 mars välkomnades 
Nathaly Salas som ny kommunika-
tionsansvarig för Kristna Fredsrörel-
sen. Då all kanslipersonal har arbetat 
hemifrån sedan innan den tidpunk-
ten ser hon fram emot att någon gång 
få träffa alla personligen och inte bara 
i videomöten.

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare  
för Kristna Fredsrörelsen

Sara Lindblom, 
ordförande.

Elin Lundell, 
suppleant.

Julle Bergenholtz-
Foglander, 
ledamot.

Josefin Sjöberg, 
suppleant.

Elisabeth No-
bouka Nordin, 
ledamot.

Övriga medlemmar  
i styrelsen: Åsa 
Henriksson, Gustaf 
Sterner, Ida Eriksson, 
Anne Casparsson, 
Jakob Carlbäcker 
och Sofia Nordin.

Nya medlemmar i styrelsen

Ny medarbetare på kansliet

Nathaly Salas.
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Aktuellt I NYHETSFLÖDET 

Coronavirusets framfart har på 
kort tid förändrat liv och samhäl-
len runt hela jorden. Vi har sett 
hur det tar sig in i folks hem och 
i viktiga samhällsfunktioner, hur 
det förändrar vår vardag, våra 
relationer och våra arbeten. 

Många upplever att livet är satt på 
paus men världen utanför har inte 
stannat.

För Kristna Fredsrörelsen har 
viruset inneburit utmaningar i att 
på kort tid ställa om verksamhe-
ten och söka nya möjligheter för 
att driva organisationens frågor 
utan fysiska träffar. 

Kanslipersonalen har uppma-
nats att arbeta hemifrån i största 
möjliga utsträckning sedan mitten 
av mars vilket har resulterat i ett 
myller av tillfälliga fredskontor 
runt om i Stockholmsområdet. 

Lokalgrupper ställer om för 
att fördjupa sig i ickevåldsfrågor 
digitalt. Ickevåldsutbildningar och 
tränarträffar anpassas till distans-
format samtidigt som aktivismen 
i allt större utsträckning flyttar ut 
på internet. 

Nya arbetsmetoder växer  
fram i coronans spår

Omställningsarbetet är pågå-
ende och trots stora utmaningar så 
följer även möjligheter i att stärka 
samarbeten över geografiska skilje- 
linjer och synliggöra det lokala 
fredsarbetet globalt.
Julius Copcutt

l l l För människorättsförsva-
rare i Colombia, Guatemala och 
Mexiko innebär den här nya situa-
tionen ett svårare säkerhetsläge, 
ökade risker och samtidigt ännu 
mer begränsade möjligheter att 
göra sina röster hörda. 

På många håll befaras dessutom 
att de undantagstillstånd som 
har införts ska förlängas mer än 
nödvändigt och att omotiverade 
restriktioner ska leva överleva 
viruset

Situationen och karantäns-
restriktioner har medfört att 

Kristna Fredsrörelsens personal 
har begränsade möjligheter att 
röra sig i länderna. 

PÅ GRUND AV det förvärrade säker-
hetsläget har fredsobservatörerna 
evakuerats från Guatemala medan 
organisationens landrepresentant 
fortsatt befinner sig i landet. 

I Colombia och Mexiko arbetar 
personalen hemifrån och fortsät-
ter att ge stöd och skydd åt män-
niskorättsförsvarare på distans. 
Julius Copcutt

l Läs mer om hur på sida 14.

Ökade risker för fredsarbetare ute i världen
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Kristna Fredsrörelsens första digitala årsmöte. 

Medföljning i Colombia 2019. 
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Aktuellt ÅRSMÖTET 2020

l l l Den 11 februari i år antog 
Guatemalas kongress ett hårt 
kritiserat lagförslag som kraftigt 
begränsar civilsamhällesorgani-
sationers möjligheter att verka för 
mänskliga rättigheter. ”NGO-la-
gen”, som den i folkmun har kom-
mit att kallas, strider mot princi-
perna om organisationsfrihet och 
yttrandefrihet och ger myndighe-
terna rätt att upplösa organisatio-
ner på lösa grunder. 

Projekt som rör mänskliga rät-
tigheter och HBTQI-rättigheter 
begränsas och internationellt 
bistånd villkoras till organisatio-

ner som faller staten i smak. Efter 
flera anmälningar om konstitu-
tionsbrott stoppades lagen tillfäl-
ligt av författningsdomstolen och 
en utredning väntar.

Civilsamhällesorganisationer 
fruktar att allt som kan uppfattas 
som kritik till den rådande regi-
men och samhällsutvecklingen 
kan anklagas för att bryta mot la-
gen och att den på så vis kommer 
att användas för att neutralisera 
kritiska och förändringsoriente-
rade aktörer.
Evelina Sartori Valck

Fredsobservatör i Guatemala
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l l l Första AP-fonden med-
delade den 16 mars att beslut 
tagits om att avinvestera bolag 
med fossil verksamhet. Bakgrun-
den till beslutet, menar fonden, 
är en längre tids arbete med att 
identifiera och analysera hur 
klimatrisker kan påverka omvärl-
den och därmed fondens inves-
teringar. Kristna Fredsrörelsen 
och andra organisationer inom 
nätverket Schyssta Pensioner har 
länge drivit på för att de statliga 
pensionsfonderna ska lämna 
klimatskadliga näringar som just 
fossil verksamhet. Beslutet är en 
seger och en viktig signal till öv-
riga AP-fonder och investerare.
Julius Copcutt

Ny lag äventyrar  
demokratin i Guatemala

Pensionsfond lämnar 
fossila bolag

Klimatrörelse fick 
Martin Luther 
King-priset
l l l Den 20 januari delades 
2020 års Martin Luther King-pris 
ut till klimatrörelsen Extinction 
Rebellion Sverige (XR). 

Prisjuryn lyfte fram XR som 
en god förebild i gemenskapens 
styrka över individualismen och 
som ett nätverk som har enga-
gerat breda lager av samhället 
genom en mångfald av ickevålds-
metoder. 

”Genom kreativ civil olydnad 
och välplanerade aktioner visar de 
att vi måste sluta släcka bränder 
och istället ändra våra klimatfarli-
ga system. Extinction Rebellion är 
en global klimatrörelse i Martin 
Luther Kings anda.”

Priset delas ut av Equmenia-
kyrkan, Kristna Fredsrörelsen och 
Sveriges Kristna Råd.
Julius Copcutt

Extinction Rebellion Sverige mottog pris den 20 januari i Norr-
malmskyrkan i Stockholm

l l l FN:s generalsekreterare 
manar till global vapenvila
I spåren av coronapandemin upp-
manade FN:s generalsekreterare, 
António Guterres, den 26 mars till 
ett globalt eld upphör i världens 
konflikter. 
Uppmaningen syftade till att 
skydda civila som är värst drab-
bade i konfliktområden under 
pandemin. På twitter skrev han 
”Nu är det tid att tillsammans 
fokusera på den verkliga striden i 
våra liv”.

Gerillagruppen ELN i Colom-
bia hörsammade uppmaningen 
och utlyste en ensidig vapen-
vila mellan den 1 och 30 april. 
Fredsförhandlingarna mellan den 
colombianska staten och ELN har 
legat på is sedan gerillagruppen 
utförde en attack mot en polis-
skola i januari 2019.
Julius Copcutt

FN manar till  
global vapenvila
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Aktuellt KULTUR

Från soffan hör jag barnet – 
har inte du slut på skärmtid 
nu mamma? 

Han har rätt. Jag har suttit 
väldigt många timmar framför 
en skärm. Sedan den 16 mars så 
har fler fredskontor poppat upp i 
Stockholmsregionen där Kristna 
Fredsrörelsen har sitt kansli. Vi 
arbetar alla hemifrån. 

Jag arbetar, för min politiska 
kamp, lär mig nya saker, roar 
mig och umgås vid min dator 
eller smarta telefon. Jag dansar 
med vänner från hela världen till 
DJs som livesänder när de spelar 
musik på Facebook, spelar på 
släppfest för barnbok, spelar in 
undervisningsmaterial, mejlar 
och ställer om för att hålla kurser 
i ickevåld och civilkurage digitalt. 

DE FLESTA SOCIALA rörelser fort-
sätter sitt arbete online, ställer 
om. Som ni kan läsa om längre 
fram i det här numret så får alla 
som protesterar för en demokra-
tisering i Algeriet en välbehövlig 
vila efter att manifesterat nästan 

Engagemanstips

l l l Få en ny digitalkompis 
genom Kompisbyrån. Kompis-
byrån förmedlar kontakt med 
nya och etablerade svenskar: 

l nyakompisbyran.se/digital-
kompis

l l l Starta en läscirkel! 
Till exempel så kommer boken 
Fotboll i krig och fred ut i au-
gusti. Den visar hur fotbollen 
har bidragit till att både för-
djupa spänningar och gynna 
fred i mer än 100 år. 

l fritanke.se/bocker/fotboll-i-
krig-och-fred/

l l l Var i säkerhet men var 
inte tyst, är ett budskap som 
just nu sprids över världen. 
Sjung en sång för fred från 
din balkong eller ditt fönster. 
Involvera grannarna och gör 
det tillsammans. Fäst en flagga 
med ditt vackraste budskap 
på cykeln och cykla runt i ditt 
kvarter eller en vända nere på 
stan. 

l l l Flera idrottsföreningar 
engagerar sig för att bidra med 
mat till sjukhuspersonal. Ett 
exempel är Hammarby Fotboll 
som säljer matlådor till förmån 
för sjukvården. Vill du bidra så 
köp en matlåda! 

När skärmtid får ny betydelse
dagligen i månader. ”Vi hinner 
analysera bättre och planera”. 

När människan måste ställa om 
och hitta nya vägar så blir hon 
ofta väldigt kreativ. 

SIBYLLA NOHRBORG från Öster-
malm, Stockholm sprider hopp 
och stillar människors oro genom 
att sätta upp positiva virkningar 
där folk rör sig. Hyresgästför-
eningen hjälper människor att 
hjälpa andra genom initiativet 
Goda grannar. Folk sätter själva 
upp lappar i människors trapp-
hus och erbjuder sig att handla 
åt människor som är sjuka eller 
i riskgrupp. Manifestationer och 
sittstrejker görs där man i sitt 
ställe lämnar sina skor eller klä-
desplagg. 

Det plingar till i min dator och 
det är sonens älskade mormor 
som han inte kan träffa fysiskt som 
nu vill kvällsfika med oss. Vi håller 
avståndet men vi håller ihop.

Helt plötsligt får skärmtid en 
helt ny betydelse.
Sandra Eriksson

 l Krönika om ickevåldskultur i coronatider

”När män-
niskan 
måste 
ställa om 
och hitta 
nya vägar 
så blir 
hon ofta 
väldigt 
kreativ.”
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Nya 
uppdrag
för unga fredsaktivister 
i pandemins spår

Tema FREDSARBET I CORONATIDER

Khaled Hocine har tillfälligt bytt slagord och banderoller  

mot att tillverka skyddsmaterial som behövs i kampen mot 

coronaviruset.
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De ickevåldsliga protesterna i Algeriet 
började i februari 2019 som ett svar på 
den åldrade presidenten Bouteflikas bud 
om att ställa upp för ytterligare ett om-
val. Hundratusentals människor sam-
lades för att uttrycka sitt missnöje, och 
lyckades sätta ett så hårt tryck på den 
styrande eliten att Bouteflika avgick. 

DE OMFATTANDE demonstrationerna 
fortsatte sedan med krav om reformer 
och demokratisering, och möttes av allt 
hårdare motstånd. Alla demonstrationer 
förutom de som skedde efter fredags-
bönen förbjöds. Demonstranter som 
trotsade förbudet möttes av batonger, 
vattenkanoner och tårgas. Hundratals 
greps.

– Polisen agerade olika från dag till 
dag, berättar Khaled. På tisdagarna var 
det mer slag och mer tårgas. Många 
blev gripna. På fredagarna var det lite 
lugnare.

8 Fredsnytt • # 1 • 2020

D et är tisdag den 21 april. Kha-
led Hocine i Algeriet har som 
vanligt stigit upp kl. 06.00. Han 

har ätit frukost. Han har pratat med 
sina vänner och analyserat den politiska 
utvecklingen i landet. För några veckor 
sedan hade hans dag sedan fortsatt ut 
på gatorna för att delta i massdemon-
strationerna i Algeriet som pågått i över 
ett år. Men idag är det den 21 april. 
Khaled åker istället till sitt volontär-
arbete på sjukhuset, för att sy masker 
och tillverka annat viktigt material som 
behövs i kampen mot Coronaviruset. 
Mycket har förändrats på bara några få 
veckor. 

KHALED ÄR EN av deltagarna i Kristna 
Fredsrörelsens projekt för unga freds-
aktivister i Maghrebregionen. Han 
har deltagit i proteströrelsen i Algeriet 
sedan starten. Tillsammans med sina 
vänner har han planerat marschrut-

Khaled Hocine vid proteströrelsen som samlade hundratusentals människor på Algeriets gator för pandemin.

Coronakrisen 
visar på konse-”

ter, tillverkat banderoller, och skanderat 
slagord. Han driver flera populära kana-
ler i sociala medier, där han intervjuar 
ledande aktivister och sprider informa-
tion om protesterna. 

– Ingen dag var den andra lik innan 
Coronapandemin, säger Khaled. Hans 
uppkoppling svajar lite och videobilden 
fryser till ibland när vi når honom i hans 
lägenhet. Vi analyserade läget dagli-
gen. Vi brukade samlas på kaféerna och 
diskutera. Vi ringde till våra vänner runt 
om i landet för att stämma av, anpas-
sade banderoller och slagord till de vi 
bedömde vara mest effektiva. Och sedan 
satte vi vår plan i verket.  

kvenserna av det svaga 
styret och korruptionen 
 i landet.”
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Tema FREDSARBET I CORONATIDER

I december i fjol genomfördes ett pre-
sidentval trots de stora protesterna. Den 
före detta premiärministern Abdelmad-
jid Tebboune vann, men proteströrelsen 
anser att den nytillträdda presidenten 
saknar legitimitet och att mer genomgri-
pande demokratiseringsreformer krävs 
innan rättvisa val kan hållas. Demon-
strationerna fortsatte även efter valet. 
Massarresteringar likaså. Sedan kom 
Coronaviruset till Algeriet.

– Efter de första veckorna blev det 
tydligt att regeringen inte gjorde till-
räckligt för att begränsa smittsprid-
ningen. I proteströrelsen insåg vi att vi 
behövde ta ansvar, säger Khaled. Hela 
vår kamp förändrades. 

ALLA DEMONSTRATIONER ställdes in. 
Många aktivister började, likt Kha-
led, att volontärarbeta för att på olika 
sätt bekämpa pandemin. Istället för att 
tillverka banderoller tillverkar de nu 

skyddsutrustning. Istället för att skande-
ra slagord ägnar de sig åt att informera 
om hur viruset sprids, och vikten av att 
tvätta händerna.  

– Coronakrisen visar på konsekven-
serna av det svaga styret och korruptio-
nen  i landet, säger Khaled. Det saknas 
material och resurser. Informationen 
har varit bristfällig. 

I SINA KANALER på sociala medier ägnar 
sig Khaled nu åt att förmedla viktiga 
folkhälsobudskap. Han intervjuar läkare 
och annan sjukvårdspersonal som ger 
råd om hur smittspridningen kan för-
hindras. Samtidigt håller han och hans 
vänner ett vakande öga på hur myndig-
heterna försöker utnyttja krisen till att 
förhindra proteströrelsen. 

– Polisen har arresterat många av rö-
relsens frontfigurer. De grep en ledande 
aktivist som har en hjärtsjukdom. Han 
fick ett års fängelse.

Khaled är ändå hoppfull inför fram-
tiden, och tror att proteströrelsen kan 
gå stärkt ur coronakrisen. Övertygelsen 
i hans röst går inte att ta miste på, trots 
den dåliga uppkopplingen. 

– Vi hade protesterat i över ett år när 
viruset kom, säger han. Nu får vi chans 
att vila upp oss en stund och stärka vår 
organisering. Sedan återkommer vi.

INGEN VET IDAG när livet kan återgå till 
det normala. Men när den dagen väl är 
här, finns det något som ändå är säkert. 
Khaled kommer att gå upp kl. 06.00. 
Han kommer att äta sin frukost. Han 
kommer att prata med sina vänner och 
analysera läget. Och sedan kommer han 
att gå ut på gatorna igen.

– Det var vi i proteströrelsen som tog 
vårt ansvar och beslutade att tillfälligt 
ta en paus, säger Khaled. Det är vårt 
ansvar att sätta igång igen.
Erik Nilsson

– I proteströrelsen insåg vi att vi behövde ta ansvar, säger Khaled. Hela vår kamp förändrades.
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ÅRSMÖTE HÄNDELSE
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Kristna Fredsrörelsens första digitala årsmöte
Tiderna förändras och på kort tid 
fick Kristna Fredsrörelsens kansli-
personal ställa om planerna inför 
en av årets största och viktigaste 
aktiviteter, årsmötet. 

Det som skulle ha blivit en rörel-
sehelg med gemenskap och arbete 
framåt under i Stockholmsföror-
ten Fittja, blev till slut en heldag 
framför olika skärmar via mötes-
verktyget Zoom. 

Under årsmötet presentera-

des bland annat det pågående 
arbetet med att ta fram en ny 
verksamhetsplan som sträcker sig 
över fem år. Ämnet väckte stort 
intresse och årsmötet beslutade 
att kommande verksamhetsplaner 
ska vara femåriga och konkretise-
ras i årliga handlingsplaner  

I DISKUSSIONERNA lyftes bland 
annat vikten av att säkerställa 
medlemmarnas möjlighet till 
påverkan och att fortsatt arbeta 

aktivt med att koppla ihop det 
gräsrotsbaserade folkrörelsearbe-
tet med den projektfinansierade 
internationella verksamheten.

Med orden ”Idag har varit ett 
experiment som ni har valt att 
ta er an” tackade Sofia Nordin, 
avgående ordförande för Kristna 
Fredsrörelsen, Julia Qwist Udden-
berg och Martin Smedjeback för 
sina insatser som ordförande och 
vice ordförande under årsmötet. 
Julius Copcutt

Ca 40 personer deltog och var med om att godkänna proposi-
tioner och rösta in nya medlemmar till styrelsen. 

”Kreativ aktivism under årsmötet”
l l l Inför årsmötet hade alla 
föranmälda deltagare mottagit ett 
broderi-kit. Med inspiration från 
Kristna Fredsrörelsens kreativa 
aktivister fick medlemmar möjlig-
het att brodera olika budskap för 
att i ett senare skede skicka till 
beslutsfattare med en uppmaning 
till handling och en påminnelse 
om att världen går att förändra 
genom ickevåld. Kreativiteten flö-
dade i olika delar av Sverige när 
medlemmar sammanfördes under 
det digitala årsmötet.  
Julius Copcutt

Presidiet samlades på Ekumeniska Centret medan övriga deltagare var spridda över 
hela landet. 
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Broderier från krea-
tiva medlemmar under 
årsmötet.
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Porträttet SARA LINDBLOM

Sedan årsmötet den 25 april 
heter Kristna Fredsrörelsens ord-
förande Sara Lindblom. Ordfö-
randeskapet är för henne en väg 
tillbaka in i organisationen som 
har betytt väldigt mycket, både 
privat och professionellt.

Till vardags arbetar Sara på Sida 
men när vi pratar är det via varsin 
skärm från våra hemmakontor 
i olika delar av Stockolm. Hon 
har bara varit ordförande ett par 
dagar och säger att hon länge 
har längtat tillbaka till det roliga, 
dynamiska och kreativa samtalet 
kring ickevåld som lever inom 
Kristna Fredsrörelsen. 

– Kristna Fredsrörelsen har en 
otroligt viktig röst som jag vill vara 
del av. Även om jag trivs jättebra 
där jag är nu har jag alltid haft ett 
sånt sammanhang som en vision. 

HON KOM FÖRST i kontakt med rö-
relsen genom följeslagarprogram-
met och nyss hemkommen från 
Palestina och Israel började hon 
arbeta på kansliet 2006. Då främst 

med fokus på Kristna Fredsrörel-
sens samarbeten i mellanöstern 
och Sudan. Under Saras tid på 
Kristna Fredsrörelsen utvecklades 
ickevåldsträningar för tränare, 
ToT, utifrån konceptet de hade 
jobbat med i Sudan.

– Vi hade så häftiga resultat 
i Sudan och tänkte att vi måste 
hämta hem de lärdomarna.

Bryggan mellan det internatio-
nella och engagemanget i Sverige 
tycker hon är viktig att värna 
om och utveckla för att levande-
göra och konkretisera ickevåld i 
folks vardag. Hon bär själv med 
sig erfarenheter och verktyg och 
beskriver hur ickevåld har blivit 
otroligt viktigt för henne person-
ligt, både i stort och litet.

SARA HAR LÅNG erfarenhet av 
arbete inom mänskliga rättigheter 
och med freds- och konfliktfrågor. 
Födelsestaden Stockholm fortsät-
ter idag att vara hennes hemort, 
men det har aldrig varit självklart. 
Studieåren spenderade hon i Upp-
sala och London och sedan dess 

har även Sydafrika och Jerusalem 
också varit hem.

– Helst skulle jag nog vilja bo 
utomlands och i Sydafrika om jag 
fick drömma. Det finns ett talesätt 
som lyder ”You can always leave 
Africa but Africa will never leave 
you” och det ligger nog något i det. 

FÖR SARA ÄR Sydafrika återkom-
mande och där hon upptäckte sin 
passion för djur och vildmark.

– Jag gick faktiskt en kurs för 
att bli safariguide ett par veckor. 
Det var helt magiskt att vara ute i 
bushen och spåra djur, helt bort-
kopplad från övriga samhället. 

Nu ser hon dock mest fram 
emot att få fördjupa sig ännu mer 
inom civilkuragefrågor inom rörel-
ses och som ordförande bidra till 
det visionära och strategiska arbe-
tet framåt. Och för att råda bot på 
sin längtan till vildmarken väntar 
fjällvandring i sommar tillsam-
mans med hennes sjuåriga son.

– Det ska bli jätteroligt, även 
om det inte direkt är savannen. 
Julius Copcutt

”Det ska bli jätteroligt” 
 /// Sara Lindblom
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Bor: Söder om söder i Stock-

holm

Ålder: 45

Arbete: Rådgivare inom demo-

krati och mänskliga rättigheter 

på enheten för Mellanöstern och 

Nordafrika på Sida.

Utbildning: Filosofie magister 

i freds- och konfliktstudier från 

Uppsala Universitet och en mas-

terexamen i utvecklingsstudier 

från SOAS, University of London.

”

l FAKTA

Helst 
skulle jag 
nog vilja 
bo utom-
lands.”
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Coronapandemin har på många 
håll i världen satt ljuset på hur 
våld mot kvinnor ökar när männ-
iskor stängs in i sina hem. 

Asrar Ben Jouira och Hamza 
Nasri, från Tunisien, vittnar om 
ett lamslaget land där karantän 
och eskalerande fattigdom har 
lett till ökade våldsnivåer i hem-
men under coronakrisen och där 
myndigheternas kapacitet inte 
räcker till.

Asrar och Hamza deltar i Krist-
na fredsrörelsens projekt för unga 
fredsaktivister i Maghrebregionen 
och är aktiva inom den feminis-
tiska organisationen L'Association 
tunisienne des femmes démocrates. 
Organisationen erbjuder stöd till 
utsatta kvinnor vars situation nu 
ter sig allt mer hopplös.

– Många fler kvinnor blir 
slagna hemma av sina partners, 
det våldet beräknas ha eskalerat 
femfaldigt sedan coronakrisen 
började. Vårt jobb fortsätter som 
vanligt fast intensivare eftersom 
fler behöver stöd säger Asrar.

HAMZA MENAR att situationen i 
Tunisien vanligtvis är svår som 
den är, med diskriminerande 
arvslagar, patriarkala normer och 
utbrett våld och trakasserier mot 
kvinnor och sexuella minoriteter. 
Under corona intensifieras den 
dynamiken och hatet och hoten 
mot de som driver kvinnorättsfrå-
gor ökar.

– Det finns en politisk kamp 
mot feminism i Tunisien och den 
har fått ökad kraft nu. Våra front-

figurer tar emot dödshot och får 
sina konton på sociala medier 
kapade, säger Hamza som har 
kartlagt näthat mot kvinnor.

Myndigheternas omställning 
under krisen har lett till att arbe-
tet mot våld i hemmen strypts. 
Asrar berättar om hur det som 
följd har cirkulerat olika memes 
på sociala medier som skojar om 
att det nu finns chans att slå sin 
fru eftersom domstolarna har 
stängt. 

ASRAR OCH HAMZA arbetar nu-
mera hemifrån, något som har 
suddat ut gränserna mellan jobb 
och fritid. Isoleringen kan bli väl-
digt krävande och i Hamzas fall 
är han paradoxalt nog både alltid 
tillgänglig men också alltid själv i 
sin lägenhet. 

– I natt fick jag ett samtal av 
en desperat kvinna som förlorat 
sitt hem och varken hade pengar 
eller mat. Jag lyckades sätta 
henne i kontakt med en vän på 
ett härbärge i stan så det ordnade 

sig. Men det är en påfrestande 
tid för oss människorättsaktivis-
ter, all stress och alla historier 
man får höra och sen blir ensam 
med. Den sociala kontakten med 
vänner och kollegor känns extra 
viktig nu. 

ASRAR Å SIN sida bor med sin fa-
milj i en annan del av Tunis och 
berättar om de förändrade förut-
sättningarna med en viss opti-
mism.

– Jag upplever att det är lättare 
att nå folk via sociala medier 
idag, då många är hemma och 
vill engagera sig. Vi har gjort flera 
lyckade insamlingskampanjer 
till utsatta migranter och kvin-
nor utan tak över huvet, så stödet 
växer. 

Dock oroar den socioekono-
miska utvecklingen dem båda 
och Asrar konstaterar att det är 
omöjligt att nå ut till alla, när re-
surserna är så knappa att inte ens 
myndigheterna har kapacitet.
Love Wojnakovski

Asrar Ben Jouira.
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 l Tunisien

Ökat våld mot kvinnor  
i spåren av pandemin

Unga Freds-
aktivister
Kristna Freds-
rörelsens pro-
jekt för unga 
fredsaktivister 
i Maghreb-re-
gionen syftar 
till att skapa 
dialog mellan 
unga och 
bidra till att 
stärka deras 
inkludering i 
fredsproces-
ser. De unga 
aktivisterna 
kommer från 
Västsahara, 
Marocko, 
Tunisien och 
Algeriet och 
projektet 
pågår sedan 
2018.

l FAKTA

Hamza Nasri.
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Kristna Fredsrörelsen I VÄRLDEN

Bild: Ninrouter

 l Sydsudan

Världens länder har stängt sina 
gränser samtidigt som coronavi-
ruset har tagit över nyhetsrap-
porteringen och fått allas våra 
liv att stanna upp. Människor 
som lever i Sydsudan, ett land 
präglat av konflikt och osäker-
het, blir i det här läget än mer 
utsatta. 

Pandemin har fått ekonomin 
att gå på lågvarv och Sydsu-
dans beroende av oljeexport gör 
finansieringen av statsapparaten 
nästintill omöjlig i takt med att 
priset på olja rasat.

Världshälsoorganisatio-
nen, WHO, varnar för att den 
afrikanska kontinenten har en 
dramatisk utveckling av pande-
min att vänta och varnar också 
för mycket allvarliga konsekven-
ser om viruset sprids till krigs-
drabbade länder. Pandemin har 
orsakat lidande i rika länder och 
överväldigat några av världens 
bäst rustade sjukvårdssystem. 
När nu viruset sprids till länder 
där hög fattigdom och ojämlik-
het accelererar sjukdomen är 
utmaningarna för sjukvården 
ännu högre. 

I SYDSUDAN HAR miljontals 
människor vare sig tillgång till 
rent vatten eller sjukvård och bor 
dessutom i flyktingläger där soci-
al distansering är omöjlig. Vården 
vänder allt fokus mot Covid19-

patienter och barn och 
vuxna med andra sjuk-
domar blir övergivna. 

Regimer i Östafrika har 
i stort sett tagit till samma 
åtgärder mot smittan. De 
har efter bara ett fåtal smittfall 
stängt gränser, skolor, moskéer, 
kyrkor och flygplatser. Sydsudan 
har också infört utegångsförbud 
på kvällar och nätter. Att ledar-
na i Östafrika tar till drastiska 
förebyggande åtgärder beror på 
rädslan för att inte kunna hantera 
ett utbrott med sin svaga infra-
struktur. 

Redan överbelastade och otill-
räckliga sjukvårdssystem skulle 
inte kunna hantera en pandemi. I 
Sydsudan där det bor ca 12 miljo-
ner människor finns endast fyra 
respiratorer i hela landet. Enligt 
WHO har de rikare länderna 
redan lagt beslag på skyddsut-
rustningen med resultatet att 
vårdarbetare i fattigare länder 
står oskyddade. Förutom att 
sakna adekvat sjukvård så tampas 
landet med andra riskfaktorer 
såsom undernäring och tätbefol-
kade flyktingläger och byar. Flyk-
tingläger ses som högriskplatser 
eftersom brist på vatten, dålig 
sanitet och extrem trångboddhet 
förvärrar smittspridningen. 

VIRUSETS FRAMFARt har satt 
strålkastaren på ojämlika och 
orättvisa samhällssystem. De med 

lägre inkomst, utan försäkring, de 
som inte nåtts av information och 
de som inte kunnat vara mobila 
har drabbats hårdare. Om rika 
länder inte har en egen lösning 
hemmavid så är chansen liten att 
de kommer vilja räcka ut en hand 
och stödja fattigare länder. Men 
virus gör inte skillnad på fattiga 
och rika och gränser kan inte vara 
stängda för evigt. 

Den globala solidariteten sätts 
nu på prov och där kan vi välja 
att stå upp för de konfliktdrabba-
de människorna när de nu möter 
utmaningar för hälsa, säkerhet 
och chans till hållbar fred. 
Victoria Enström Lindskog

Programsekreterare Sydsudan

Sydsudan 
Landet är världens yngsta land och är starkt präglat av 
lång väpnad konflikt. Kristna Fredsrörelsen stödjer freds-
aktörer i Sydsudan med kapacitetsstärkande insatser och 
finansiellt stöd. I dagsläget omfattas de organisationerna 
ONAD, IDO och CEPO av det stödet. 

l FAKTA

Sydsudan  
illa rustat 
för virussmitta
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Karantänsregler och smittorisk 
påverkar förstås också Kristna 
Fredsrörelsens arbete med 
internationell medföljning i 
Latinamerika. Situationen för 
MR-försvarare är allvarlig och 
behoven av medföljning har inte 
minskat – snarare tvärtom. 

Paramilitära grupper fortsät-
ter att verka. Våld mot kvinnor 
ökar i hemmen. I Colombia har i 
skrivande stund 15 MR-försvarare 
(ej medföljda av Kristna Fredsrö-
relsen) mördats sedan karantänen 
infördes den 24 mars och sam-
mandrabbningar mellan väpnade 
grupper fortsätter. Sara Åkerlund, 
fredsobservatör i Colombia sedan 
mars 2019, berättar att många av 
de medföljda också är oroliga för 
brist på mat och sjukvård.

ÄVEN I GUATEMALA och Mexiko 
finns rapporter om hot och at-
tacker mot MR-försvarare. 

– Coronakrisen utnyttjas för att 
ytterligare smutskasta och attack-
era MR-försvarare, eftersom de 

ofta har kontakt med människor 
från andra länder som beskylls 
för att ha tagit smittan till landet. 
Det har också skett tvångsförflytt-
ningar där företag vill passa på att 
komma åt urfolk och småbönders 
mark, säger Isabelle Persson i 
Guatemala. 

ALEJO MARTÍN, fredsobservatör i 
Mexiko sedan 2018 och som nu 
arbetar med utbildningar i säker-
het och skydd säger att den poli-
tiska och mediala dagordningen 
inte rymmer tvångsförflyttningar 
eller olagliga arresteringar.

– En av de största riskerna är 
att allt fokus hos myndigheter 
och i media just nu är på Covid19 
medan våld och hot mot MR-för-
svarare blir ännu mer bortglömt 
än i vanliga fall.

I Colombia och Guatemala 
befaras att de undantagstillstånd 
som har införts för att begränsa 
smittan förlängs mer än nödvän-
digt och att viruset kan komma 
att bli en ursäkt för att begränsa 
de mänskliga rättigheterna under 

Medföljning i coronatider allt svårare

Alejo Martín, fredsobservatör i Mexiko.
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lång tid framöver. 
Och visst är det utmanande 

att hitta bra sätt att arbeta med 
internationell medföljning trots 
karantäner och smittorisk. 

– Den fysiska medföljningen är 
ju en av våra grundmetoder och 
när vi inte kan träffa de med-
följda är klart att det påverkar 
jättemycket. Vi har behövt tänka 
igenom vilka strategier vi kan ha 
istället, säger Alejo Martin.

MEN DE SER också möjligheter. 
Fredsobservatörerna har nära 
kontakt med de medföljda och 
stödjer dem så gott det går vir-
tuellt genom möten, påverkan 
mot beslutsfattare och på sociala 
medier.

– En viktig del av internationell 
medföljning handlar om den rela-
tionella dimensionen, att MR-för-
svarare känner ett moraliskt stöd 
och en bekräftelse i sitt arbete, 
och det kan vi också ge på distans, 
säger Sara Åkerlund. 
Kristina Hellqvist

Corona-
krisen 
utnyttjas 
för att 
ytter-
ligare 
smuts-
kasta 
och at-
tackera 
MR-för-
svarare.”

”
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Sara Åkerlund, fredsobservatör i Colombia Isabelle Persson, landrepresentant för KRF i 
Guatemala.
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Kristna Fredsrörelsen I SVERIGE

l l l Krönika Stellan Vinthagen

Krisen ökar orättvisor och stress för marginalise-
rade, massövervakning och stängda gränser, men 
är också en möjlighet som avbryter vardagen, 

tvingar till reflektion, aktivitet i det lokala, och samarbete 
globalt. Kriser ger möjlighet till förändring; av oss som 
personer, som aktivister, av samhället. Som i Grekland och 
Argentina kan ekonomiska kriser skapa en massmobilise-
rad rättviseaktivism med kreativa strategier. Det beror på 
vad vi gör nu. 

VI VET ATT världen är orättvis och måste förändras. Hu-
vudproblemet är att vi saknar en tydlig idé och attraktiv 
vision om vad vi vill ha istället, strategin och de breda al-
lianser som historiskt gjort rörelser kraftfulla. Detta måste 
vi utveckla. Då är lärande, samtal och allianser avgörande, 
och möjliga nu, online. 

VI BEHÖVER UTVECKLA ett livslångt lärande av det vi vill 
förändra: samhälle, makt, ickevåld, ekonomi etc., utveckla 
kreativa tänkande, vara mindre förutsägbara, lära hur 
andra gjort. Allianser är avgörande eftersom exploaterande 
eliter överlever genom att stimulera gruppers konkurrens. 
Vår styrka är folkmakt. Fördjupar du dina relationer online 
med de som bor långt bort, bygger allianser? Utvecklar du 
infrastrukturer för kommunikation och organisering on-
line, som kan stärka mänsklig direktkontakt senare?

KANSKE KAN VI inse värdet av direktaktion, istället för 
återvändsgränden av protester och vädjanden till makt-
havare. Motstånd genom alternativ (som rättvis handel) 
eller genom ockupationer av fabriker. Lär av Sydamerikas 
största rörelse, de jordlösa arbetarna i Brasilien som bygger 
nya socialistiska, jämställda, ekologiska och rättvisa sam-
hällen på den mark de ockuperar.

Vår tid är nu. 

Stellan Vinthagen

Professor i motståndsforskning,  

University of Massachusetts

Krisen är ett hot och en 
möjlighet för rättvis fred För ickevåldsaktivister 

under pandemin
 av Stellan Vinthagen

l l l The Yes and the No of our struggle …

w solutions.thischangeseverything.org

w beautifultrouble.org

l Läs böckerna, eller läs på Internet, och diskutera!
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w www.apsanet.org

l l l Chenoweth, Erica & Maria J. Stephan (2011) Why 

Civil Resistance Works, Columbia University Press. 

l l l Nepstad, Sharon Nonviolent 
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Kristna Fredsrörelsen banar väg för en ny norm,

ett nytt sätt att hålla världen samman.
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