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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: SweFOR Colombia

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

För mer information se krf.se/aktuellt

2020
6 DECEMBER 
Tillkännagivande av 2020 års 
mottagare av Martin Luther 
King-priset. 

2021
18 JANUARI
Ljuständning och tal på 
Martin Luther Kings plan i 
Uppsala, klockan 18.00. 

18 januari
STOCKHOLM
Utdelning av Martin Luther 
King-priset i Norrmalmskyr-
kan, Stockholm. Ceremonin 
kommer att sändas digitalt, 
länk delas på krf.se på för-
hand.

15 februari
UPPSALA
Lokalgruppsträff i Missions-
kyrkan, klockan 18.00.

15 mars,
UPPSALA
Årsmöte för Uppsala lokal-
grupp i Missionskyrkan, 
klockan 18.00.

23–25 april
Kristna Fredsrörelsens  
rörelsehelg och årsmöte. 
Mer information om plats 
och format meddelas i bör-
jan av 2021. 

Webinariumserie: 
Från våldsnorm till freds-
norm – folkbildning för fred.

27 januari 
DEL 1 
Vad är ickevåld?

10 februari 
DEL 2 
Hur förändrar du världen? 
Praktiskt ickevåld?

24 februari 
DEL 3 
Hur orkar du förändra värl-
den? Hållbart engagemang.

10 mars 
DEL 4 
Hur lever du som du lär? 
Ickevåldskommunikation och 
dialog.

Håll dig  
uppdaterad!
l l l Vill du hålla 
dig bättre uppdaterad 
om vad som händer 
inom Kristna Freds-
rörelsen? Följ oss i 
sociala medier. På 
Instagram, Facebook 
och Twitter. Där kan 
du dagligen följa 
allt som är på gång i 
rörelsen, läsa våra in-
lägg i debatten, följa 
dagsaktuella hän-
delser och ta del av 
berättelser från freds-
arbetet i världen. 

Vad innebär  
det att vara 
fredsobservatör?
l l l Ta chansen 
att lära dig om hur 
människorättsförsva-
rare arbetar i Latin-
amerika och vad det 
innebär att arbeta 
som Fredsobservatör. 
I mars 2021 kommer 
flera av de fredsobser-
vatörer som jobbat i 
Colombia, Guatemala 
och Mexiko till Sveri-
ge och finns tillgäng-
liga för föreläsningar. 
l Kontakta Sandra.
Eriksson@krf.se för 
bokning

BLI MÅNADSGIVARE 
FRÅN 1 JANUARI 2021

BÄR FREDEN!
Ett framtidslöfte för 2021

www.krf.se/bli-manadsgivare

Väpnade konflikter ödelägger jorden vi delar. 
Strukturellt våld förkortar människors liv och 
försämrar deras möjligheter att utvecklas, skapa, 
glädjas, dela. Vi vet att förändring är möjligt. 
Bär freden tillsammans med oss!
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Kristna Fredsrörelsen INFORMERAR

l l l Generalsekreteraren har ordet
 

Att vi är en ickevåldsrörelse är ingen nyhet 
men hur konkreta vill vi vara i vår omvärld? 
Att gå från ord till handling och kanalisera 

ilskan och frustrationen över världens orättvisor 
in i praktiskt, pragmatiskt, principiellt, och strate-
giskt ickevåld är ett viktigt steg. Ett steg som kräver 
övertygelse, kunskap, övning och gemenskap. Ja, för 
visst tror vi på att när vi övar, lär oss av varandra och 
gör tillsammans kan vi flytta berg. Steg för steg bär vi 
freden framåt.

Det faktum att vi har lyckats skapa och upprätthålla 
ett fredstjänstprogram där människor ger ett till två år 
av sina liv som fredsobservatörer i konfliktdrabbade 
områden är ett konkret steg i att möjliggöra  ickevålds-
ligt motstånd. Att vi möjliggör för fredsfrämjande 
organisationer att förverkliga sin förändring i Colombia 
och Sydsudan är ytterligare exempel på hur ickevåld 
visar sig i praktiken och hur vi gör tillsammans.

KRISTNA FREDSRÖRELSEN HAR utbildat tusentals en-
gagerade människor i ickevåldsmetoder. Jag är en av 
dem som fångades av rörelsen på det viset, träffades 
av ickevåldets kärleksfulla kraft, och för mig har livet 
aldrig blivit detsamma. Jag fångas av Adam Curles 
beskrivning av ickevåld ”ickevåld är en universellt 
förvandlande kraft i praktiskt taget varje sammanhang 
som rör våra relationer med varandra, andra varelser 
och vår värld. Ickevåld är också ett sätt att leva, grun-
dat på medkänsla, kärlek och omsorg om allt”.

Vi är många som har tagit de första stegen på 
vägen för att bättre kunna använda ickevåldet för att 
förändra samhället, både i egenskap av medmännis-
kor och som delar av en grupp. Berget är stort och 
utmaningarna många men det faktum att vi är en 
engagerad och hoppfull folkrörelse är en styrka för 
att på allvar försöka förändra de som sitter på mak-
ten, de som förtrycker och som utövar våld.

Vi vill flytta berg, vi vill uppnå rättvisa. Bär fredens 
fana högt. Ickevåldet är framtiden.

Från tanke till handling
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l l l Kristna Fredsrörelsens valberedning är alltid 
intresserad av att få in nomineringar till styrelsen. Vi 
letar efter kandidater som har engagemang för Krist-
na Fredsrörelsens frågor och verksamhetsområden. 

Önskvärt är tidigare erfarenhet av eller intresse för 
strategisk arbete, ekonomi, organisationsutveckling 
och styrelsearbete. 

l Har du tips på personer som du tror kan passa för 
uppdraget eller är du själv är intresserad? Mejla till 
valberedningen@krf.se. 

l l l Sedan början av oktober 
arbetar Teresia Carlgren på Kristna 
Fredsrörelsens kansli som samord-
nare för den internationella verk-
samheten. Teresia kommer närmast 
från att ha arbetat som ansvarig för 
fysisk medföljning inom Fredstjänst-
programmet i Colombia. 

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare  
för Kristna Fredsrörelsen

Nygammal personal på kansliet 

Teresia Carlgren.

l l l Kristna Fredsrörelsens rörelsehelg med års-
möte äger rum 23–25 april 2021.

Huruvida mötet kommer att genomföras på en 
fysisk plats och/eller digitalt beslutas i början av 2021. 
Beslutet meddelas både på vår hemsida och i med-
lemsutskick. 

l Mer information om ärendelista, nomineringar, 
motioner, anmälan och andra aktiviteter kommer att 
publiceras på krf.se/rorelsehelg2021. Ärendelista och 
information om motioner finns även i Kristna Freds-
rörelsens stadgar, också de tillgängliga på hemsidan.

Kallelse till årsmöte  
och rörelsehelg

Tipsa

valberedningen
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Aktuellt I NYHETSFLÖDET 

• BLM är en decentraliserad rörelse som sedan sitt 
grundande 2013 har spridits över både USA och 
omvärlden. 
• Hashtaggen #BlackLivesMatter är en central symbol 
och ett verktyg för organisering via sociala medier. 
• Rörelsen fick först internationell uppmärksamhet 
2014 men har under 2020 även spridits till andra län-
der, exempelvis i Sverige,. Här har rörelsen fokuserat 
på individuell och strukturell rasism mot svarta och 
andra icke-vita.

l FAKTA

I slutet av maj i år spreds bilder  

från en gata i Minneapolis i 

USA, där en vit polisman under 

flera långa minuter trycker ner 

en handfängslad svart man mot 

gatan med sitt knä mot hans 

nacke. Mannen på gatan hette 

George Floyd och han avled kort 

därpå. Händelsen som filmades 

blev startskottet för vad som har 

kallats för den största sociala 

rörelsen i USA:s historia, känd 

under parollen Black Lives Matter 

– svarta liv spelar roll. 

Black Lives Matter-rörelsen, för-
kortat BLM, är en reaktion på det 
dödliga polisvåld som i opropor-
tionerligt hög grad drabbar svarta 
människor i USA. Den är också 
en reaktion mot hur strukturell 
rasism på olika sätt berövar svarta 
medborgare på medborgerliga- 
och mänskligarättigheter. 

En vanligt förekommande 
sägning från rörelsen är "I can’t 
breathe" (jag kan inte andas), Floyds 
sista ord innan han dog, men också 
ett uttryck för det kvävande av 
människors liv och rättigheter som 
våldet och rasismen innebär. Ett 
centralt krav från rörelsen har varit 
att minska de ekonomiska anslagen 
till polisen, med motiveringen att 
skattepengar istället skulle kunna 
gå till sociala program för utsatta 
områden där många svarta bor. 

UNDER DET GÅNGNA halvåret har 
protester spridits över hela landet 
och miljontals människor har fyllt 
gator och torg. Den stora ma-
joriteten av demonstrationerna 
har varit ickevåldsliga och i flera 

fall har de blivit väl mottagna av 
beslutsfattare som har sympatise-
rat med budskapet och sedermera 
inlett reformer av polisen på lokal 
nivå. Dock har också skadegörelse 
och våldsamma konfrontationer 
med polis och högerextrema mot-
demonstranter förekommit, vilket 
har väckt starka reaktioner.  

BLM har ofta jämförts med den 
amerikanska medborgarrättsrö-
relsen och grundproblematiken 

Svarta liv 
spelar roll

som adresseras kan sägas vara 
densamma. En skillnad är att 
samtidens aktioner samordnad på 
ett mer spontant sätt jämfört med 
de noga koordinerade ickevålds-
aktionerna på 60-talet. 

RÖRELSEN UTGÖRS dessutom av en 
yngre och mer diversifierad sam-
mansättning människor med kvin-
nor, män och HBTQ-grupper som 
går i bräschen. I relation till ickevåld 
syns både likheter och skiljetecken. 
Ickevåldskulturen som Martin 
Luther King förespråkade återfinns 
inom BLM, men bland de miljontals 
människor som har demonstrerat 
finns det även många som hotar 
med våldsamma upplopp, om inte 
kraven på rättvisa möts. Under pa-
rollen "No Justice - No Peace" menar 
de att fred inte kan råda så länge 
rättvisa inte skipas.
Love Wojnakowski, 
Projektfacilitator PeaceMaker 2030 

Black Lives Matters belyser rasismen i samhället och kräver rättvisa. 
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Aktuellt I NYHETSFLÖDET 

Kärnvapenförbud träder i kraft 

Medföljning återupptas 
efter karantän

l l l Den 24 oktober ratifice-
rade Honduras som femtionde 
stat FN:s konvention om kärnva-
penförbud. 

Ratificeringen innebär att kärn-
vapen läggs till på listan av för-
bjudna massförstörelsevapen och 
blir olagliga från och med den 22 
januari 2021.

Den 26 oktober meddelade 
utrikesminister Ann Linde på sitt 
Instagramkonto att så snart det 

l l l Under hösten har Kristna 
Fredsrörelsens fredsobservatörer 
kunnat återgå till att genomföra 
fysiska medföljningar i Colombia 
och Mexiko. Pandemin har slagit 
hårt mot båda länderna och har 
tyvärr inte inneburit minskade 
våldsnivåer mot MR-försvarare.

Uppropet ICAN Save My City fick genom-
slag i Göteborg

Fredsobservatörer medföljer Cocomacia 
i Colombia.

l l l Den 20 augusti beslutade 
kommunfullmäktige i Göteborg 
att ansluta staden till ICAN:s 
stadsupprop till stöd för FN:s 
kärnvapenförbud. Göteborg blev 
därmed första stad i Sverige att ta 
ställning mot kärnvapen. Upp-
ropet fortsätter, med målet att 
medvetandegöra vilka katastrofala 
konsekvenser kärnvapenattacker 
mot städer skulle få och för att 
skapa bredare global opinion för 
en kärnvapenfri värld.
Julius Copcutt

Göteborg tog ställning mot kärnvapen

Fo
to

: J
ul

iu
s 

Co
pc

ut
t

Fo
to

: S
ve

ns
ka

 F
re

ds

Fo
to

: S
w

eF
O

R 
Co

lo
m

bi
a

Fo
to

: I
C

A
N

l l l På den internationella 
fredsdagen den 21 september 
överlämnade Kristna Fredsrö-
relsens generalsekreterare Lotta 
Sjöström Becker en lista med  
295 namn till utrikesminister Ann 
Lindes ombud. Namninsamlingen 
syftar till att uppmärksamma det 
utbredda politiska våldet i Colom-
bia och skapa opinion för ett för-
bud mot svensk vapenexport till 
landet. Efter att ett fredsavtal slöts 

Namninsamling mot vapenexport till Colombia

Generalsekreterare Lotta Sjöström Becker lämnar över namn-
lista utanför utrikesdepartementet. 

mellan den Colombianska staten 
och FARC-gerillan 2016 var Sve-
rige snabbt med att underteckna 
ett militärt samförståndsavtal med 
Colombia och sedan dess försöker 
SAAB aktivt sälja JAS Gripen till 
landet. Namninsamlingen fortsät-
ter under hela 2020.
Julius Copcutt

l Mer information om hur du kan 
engagera dig på sidan 14.

går kommer regeringen att ansöka 
om observatörskap för att påverka 
konventionens vidare utveckling. 

Sveriges regering har sedan 
tidigare avstått från att ratificera 
konventionen, med hänvisning 
till att den var otydlig och i behov 
av att utvecklas.
Julius Copcutt
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Aktuellt KULTUR

l l l Elisabeth Gerles bok är 
ett färgrikt vittnesmål från ett 
1980-tal när svensk och global 
fredsrörelse blommade och var 
som vitalast. Det är en personlig 
berättelse om drivkraft och över-
tygelse samtidigt som den rör sig  
i globala världspolitiska skeen-
den. Vi får följa ett mycket spe-
ciellt projekt som varade under 
tre år och som påverkade många 
personer. 

Det är en inspirerande text 
om kraften hos de personer och 
intuitioner som ville skapa fred 
under hotet av ett kärnvapenkrig. 
Samtidigt är det en uppmaning 
till dagens fredsrörelse att inte ge 
upp! 

Boken ger en bild av ett Sverige 
som inte längre finns kvar i fråga 
om politiska prioriteringar och 
närhet till beslutsfattare. Den 

Lyssningstips  
om tro i det  
offentliga samtalet

l l l Kan tro och religion 
öka tryggheten i våldsut-

satta områden?
I avsnittet Trygghet och Tro i 
Järva av Människor och Tro i 
Sveriges Radio, P1, undersöks 
trons roll i att skapa tryggare 
och säkrare områden. Järva-
området i Stockholm innefat-
tar förorterna Rinkeby, Tensta 
och Husby, som ofta beskrivs 
som otrygga och utsatta. I 
programmet kommer lokala 
aktörer med olika trosupp-
fattningar till tals om vad som 
skapar trygghet in en osäker 
tillvaro. 

l sverigesradio.se/manniskor- 
ochtro

l l l Samtal om sekulär 
tro och andlig frihet 
I ett samtal från årets bok-
mässa mellan filosofen Martin 
Hägglund och ärkebiskop 
Antje Jackelén får vi höra om 
olika ingångar i trons och 
teologins roll i krisperioder. 
Trons ställning som andlig 
eller sekulär diskuteras under 
samtalet som tar avstamp i 
Hägglunds bok Vårt enda liv: 
sekulär tro och andlig frihet. 

Den stora fredsresan

fungerar som en minnesbank 
för de som var med då och som 
inspiration för de som verkar 
idag. En påminnelse om att att är 
möjligt. 
Anna Wikman.
Verksamhetsutvecklare rörelse  
och engagemang

 l Bokrecension

”...en 
uppma-
ning till 
dagens 
fredsrö-
relse att 
inte ge 
upp!” Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte. 

Den Stora Fredsresan – Elisabeth Gerle; 
Themis förlag

Foto:  Peter Jansson Sveriges Radio

Samtalet kan ses 
på Svenska Kyrkans 
Youtube-kanal. 
Scanna QR-koden för 
att komma till videon.

Fo
to

. S
ve

ns
ka

 K
yr

ka
n

l l l Det beror kanske på 
vilken bok du läser. I dessa 
tider är det lätt att älska en 
titel som innehåller både ordet 
radikal och fantasi. Den väcker 
lusten om att arbeta fantasifullt 
tillsammans med andra för att 
förbättra kulturella och politiska 
förhållanden i världen. Innehål-
let i boken gör en inte besviken 
även om det ställer många krav 
på läsaren. De första sidorna 
konstaterar krasst att tiden för 
förändring är nu! Vi behöver 
vår fantasi för att göra motstånd 
mot det vi inte vill se och för att 
bygga det vi vill se istället. Bo-

 l Bokrecension

Kan en bokcirkel förändra världen?

The Radical 
Imagination – 
Max Haiven and 
Alex Khasnabish; 
Fernwood Publis-
hing/Halifax & 
Winnipeg

ken bygger på empirisk forskning 
om radikala politiska rörelser, 
sociala rörelsers historia och teori. 
Boken ställer flera viktiga frågor 
kring motstånd i kristider, hur 
priviligierade och marginaliserade 
grupper kan samverka och hur 
enighet och mångfald kan skapas  
i en och samma rörelse.

Detta är inte en bok att läsa  
innan man somnar. Jag rekommen-
derar att läsa ett kapitel i taget och 
sedan diskutera med andra. För: en 
bokcirkel kan förändra världen.
Sandra Eriksson,
Verksamhetsutvecklare ickevåld 
och fred
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Fredens väg 
som en inbjudan och ett kall

Tema TRO SOM DRIVANDE KRAFT FÖR FÖRÄNDRING

”Mångas ickevåldsengagemang är trosbaserat. Det är en  

styrka och en tillgång som Kristna Fredsrörelsen vill stödja  

och uppmuntra.” Orden är tagna ur Kristna Fredsrörelsens idé- 

program. Även forskning visar att trosbaserade fredsaktörer har 

ett mervärde i sin starka övertygelse, sitt långsiktiga engagemang 

och sin förmåga att mobilisera människor. Men vad innebär det  

i praktiken att drivas av sin tro? Kan trostraditionen också vara ett 

hinder? 
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Kristna Fredsrörelsen, prästvigd i Svenska 
kyrkan, och ägnar sig nu åt att bygga upp 
ett fredscenter på södra Gotland. För ho-
nom är arbete för försoning och mot orätt-
visor centralt, men även att odla fröet till in-
re förvandling. 

– Vi behöver odla hoppets föreställ-
ningsförmåga, där vi ser möjligheten att 
medskapa en bättre värld.

ALDRIG ENSAM. Ellen Skånberg är med-
lem i Kristna fredsrörelsen sedan länge 
och har tidigare bl.a. suttit i organisa-
tionens styrelse. Hon betonar också att 
tron ger hopp. Hopp om att komma 
tillbaka på fötterna när det känns job-
bigt och hopp om att livet och skapelsen 
är meningsfull. 

–Min tro blir en motvikt mot tankar på 
all plast som dumpas i havet, att Trump 
kan väljas om och att Jimmie Åkesson 
aspirerar på justitieministerposten. Jag 
känner mig buren och ledd och vilar i att 
vi är många som vill ha en fri värld och 
en levande biosfär.
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Tro är som att ladda batteriet på 
sin mobiltelefon. När batteriet är 
slut kan vi inte göra ett enda sam-

tal även om vi har saldo kvar. Det är så 
jag ser min tro på Kristus. 

Orden kommer från Moses John, en 
av grundarna till ONAD, Kristna Freds-
rörelsens systerorganisation i Sydsudan. 

I HOPPETS TJÄNST. På Idédagen för 
Kristna Fredsrörelsens medlemmar 
den 10 oktober berättade Anna Ardin, 
diakon i Equmeniakyrkan och förfat-
tare till boken Politisk och Profetisk 
diakoni om när troende människor, 
genom stöd i sin gudstro, vågat säga 
nej till en order om att döda en annan 
människa. Gudstro kan ge en källa till 
en auktoritet utanför det rådande sam-
hället eller grupptrycket. ”Kristi kärlek 
tvingar” brukar systrarna på Alsike 
kloster förklara sitt ställningstagande 
för flyktingar. 

Jaime León är samordnare för La Cor-
poración Claretiana Norman Perez Bel-
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Benjamin Ulbricht vid Kristna Fredsrörelsens 100-års jubileum i Mariakyrkan i Sigtuna 2019. 

lo, en människorättsorganisation som 
Kristna Fredsrörelsen medföljer i Co-
lombia. Han beskriver sin tro på ett lik-
nande sätt: 

– Min gudstro påverkar mitt liv för 
den ger mig övertygelsen att jag gör nå-
got därför att det måste göras. Kriget har 
bara lämnat smärta, rädsla, hat och lem-
lästade hjärtan. Jesus uppmanar oss att 
slå följe med fattiga bönder, utsatta kvin-
nor, urfolk och naturen och arbeta i hop-
pets tjänst. Tron hjälper mig att hålla ut 
och fortsätta kämpa. 

Det trosinspirerade fredsarbetet kan 
också börja i en hjärtats förvandling. Ben-
jamin Ulbricht är relativt ny medlem i 

för den ger mig övertygel-
sen att jag gör något där-
för att det måste göras”” Min gudstro på-

verkar mitt liv
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Tema TRO SOM DRIVANDE KRAFT FÖR FÖRÄNDRING

Vi betonar alltid 
att ickevåldsbud-”Den 16 juni i år fängslades Moses 

John, chef för ONAD i Sydsudan,  i tio 
dagar. Bakgrunden var en omtalad kam-
panj mot korruption som ONAD drivit.

–Den dagen jag fängslades så vände 
jag mig till Gud i stilla bön och jag kände 
mig stärkt. Jag vilade i min tro att kam-
panjen var rättfärdig och att Gud står vid 
min sida.

DET SOM SKAVER. När Moses på 90-talet 
började fundera över samhällsutma-
ningarna runt sig, insåg han att en del 
orättvisor också görs i religionens namn. 
Det blev drivkraften till att ONAD blev 
en interreligiös ickevåldsorganisation 
med medlemmar både från kristen, 
muslimsk och traditionellt afrikansk tro 
– den första av sitt slag i Sudan.

– Vi betonar alltid att ickevåldsbud-
skapet finns i alla religioner och lyfter 
fram heliga texter och förebilder från oli-
ka trostraditioner.

Men det är inte alltid enkelt med de 
heliga texterna. Moses brottas mycket 

Jaime León på Corporación Claretiana Norman Perez Bello i Colombia upple-
ver att Jesus uppmanar oss att slå följe med fattiga bönder, utsatta kvinnor, 
urfolk och naturen.

Moses John, chef för  
ONAD i Sydsudan menar 
att trosbaserade freds-
byggare måste mot-
verka marginalisering av 
kvinnor och missbruk av 
religion för att underblåsa 
våld.

Ellen Skånberg är långvarigt engagerad medlem i Kristna Fredsrörel-
sen och före detta styrelsemedlem. Hon betonar att hennes tro ger 
hopp om att livet och skapelsen är meningsfull.

skapet finns i alla religio-
ner och lyfter fram heliga 
texter och förebilder från 
olika trostraditioner.”

med att kvinnor förminskas och att våld 
förespråkas i vissa verser både i Bibeln 
och i Koranen. 

Han understryker att trosbaserade 
fredsbyggare måste arbeta tillsammans 
för att motverka marginalisering av kvin-
nor och missbruk av religion för att un-
derblåsa våld. 

JAIME LEÓN, VID La Corporación Clare-
tiana Norman Perez Bello blir arg när re-
ligiösa ledare uppmanar människor att 
böja på nacken inför orättvisor och våld 
och vänta på att Gud ska agera. 

– Jag tror att Gud agerar genom oss 

människor och är varken tystad eller un-
dergiven.

Ellen Skånberg kan sakna mer kollek-
tiv gemenskap och handlingskraft för att 
förändra världen i sin församling. 

– Det är väldigt mycket tröst och per-
sonliga gudsrelationer. Jag hade gått till 
kyrkan oftare om det var mer uppma-
ning att leva i Jesu efterföljd.

Benjamin Ulbricht har också reflek-
terat över det som skaver i den egna 
trostraditionen i form av problematiska 
texttolkningar och praktiker i dåtid och 
nutid, till exempelvis tvångskristnan-
de av samer och ersättningsteologi, eller 
försök att förpassa trosutövning till en så 
kallad privat sfär. 

– Men en människas eller samfunds tro 
är aldrig entydig. Vi kan läsa och tolka an-
norlunda, vi kan välja att lyssna till andra 
röster och följa andra förebilder. Fredens 
väg finns där som en inbjudan och ett kall.
Kristina Hellqvist
Programsekreterare för Fredstjänst-
programmet 
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AKTIVITET MEDLEMSDAG

Idédag för framtiden
Engagemang, lust, oro, sorg, 
vilja och känsla av gemenskap 
var framträdande när Kristna 
Fredsrörelsen möttes digitalt för 
att staka ut rörelsens framtid. Be-
hovet av ickevåldsligt motstånd 
mot orättvisor samt nödvändig-
heten i att folkbilda för fred blev 
framträdande för att definiera 
vägen framåt.  

Årets rörelsehelg som skulle ägt 
rum i april fick senareläggas till 
följd av pandemin.I dess ställe 
anordnades en digital idédag den 
10 oktober för Kristna Fredsrö-
relsens medlemmar att mötas och 
forma rörelsen tillsammans. Den 
långa traditionen av medlemsmö-
ten, forum för diskussion och in-
spiration, togs vidare i ett digitalt 
format som möjliggjorde för fler 
att kunna medverka och påverka 
vägen in i framtiden.

– Vi samlade folk från Väster-
botten till Lund utan att någon 
behövde resa. Demokratin blir 
mer vital ju fler som kan vara 
med och på vissa sätt sänks trös-
keln för engagemang, säger Anna 
Wikman. 

IDÉDAGEN UTGICK ifrån tre över-
gripande teman där deltagarna 
kunde tycka till om riktning de 
kommande fem åren för att för-
verkliga rörelsens vision. I grupper 
diskuterades trosbaserat fredsar-
bete lokalt och globalt, Agenda 
2030 och det akuta fredsarbetet i 
Sverige och världen samt strategi 
för medlemsengagemang. 

– Det blev tydligt att Kristna 
Fredsrörelsen har en given plats i 

trosbaserade sammanhang, att vi 
kan påverka kyrkorna och ta till 
vara på den aktivistiska traditio-
nen som har funnits för fredsfrå-
gor inom kristenheten.

DISKUSSIONERNA VISADE på 
att Kristna Fredsrörelsen, som 
ickevåldsorganisation, behöver 
adressera orättvisor och våld i 
samhället – varthän och hur det 
än visar sig. Det finns en längtan 
efter att arbeta med att skapa fred 
för hela skapelsen, och som blev 
tydlig när samtalen kretsade kring 
polarisering, klimathot, upprust-
ning och kärnvapenhot. Att stärka 
freds- och ickevåldskulturen och 
förebygga våldsam konflikt bör 
prioriteras.

– Samtalen gjorde det tydligt 
att vi som rörelse kan erbjuda 
lösningar på problemen vi ser i 
samhället. Vi behöver vara en rät-
tighetsbärande och bred rörelse 
som möjliggör för ickevåldsarbe-

te, jobbar för attitydförändringar 
och sätter mänsklig säkerhet i 
första rummet.  

PROCESSEN MED ATT ta fram en 
ny verksamhetsplan har pågått 
sedan början av 2019. I fjol lades 
mycket av grunden genom rörel-
sehelgen, fredslägret 100 timmar 
av ickevåld samt under ickevålds-
konferensen Exchange100 och 
jubileumshelgen som båda anord-
nades på Sigtunastiftelsen. Paral-
lellt har strategier för fredsarbetet 
i Sverige och för den internatio-
nella verksamheten utarbetats. 

DEN FRAMTID SOM Kristna Freds-
rörelsen är på väg in i kommer det 
formellt att beslutas om på årsmö-
tet i april 2021. Om det blir med 
handslag och kramar i ett fysiskt 
rum återstår att se, men Idédagen 
har visat att det går att mobilisera 
för fred oavsett.
Julius Copcutt

Anna Wikman, 
verksamhets-
utvecklare på 
Kristna Fredsrö-
relsens kansli och 
en av organisa-
törerna bakom 
idédagen. 
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”Samtalen 
gjorde 
det tyd-
ligt att vi 
som rö-
relse kan 
erbjuda 
lösningar 
på pro-
blemen 
vi ser i 
samhäl-
let.”
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Porträttet SHANTI GRAFSTRÖM 

Shanti Grafström är utbildad 
ickevåldstränare och medlem i 
Kristna Fredsrörelsen sedan 2019. 
För henne behövs både andliga 
drivkrafter och ickevåld i prakti-
ken för att skapa en bättre värld.

Övertygelsen om att vilja leva ett 
liv som bidrar till och skapar fred 
har Shanti Grafström haft sedan 
väldigt tidig ålder. Vägarna dit har 
sett olika ut men de har alltid haft 
samma mål: att vara närvarande i 
alla möten och med alla personer 
som en handling för fred. 

LÄNGS VÄGEN HAR Shanti till-
bringat 15 år i ett kloster i USA, 
studerat vid Uppsala Universitet, 
startat och drivit organisationen 
Unity&Peace, rest i Asien och 
ständigt haft ett globalt fredsen-
gagemang. Andlig aktivism har 
hela tiden varit en ledstjärna och 
sedan 2019 är Shanti medlem i 
Kristna Fredsrörelsen. Hon är 

utbildad ickevåldstränare och före 
detta deltagare på Fred, ickevåld 
och ledarskap (FIL) som Kristna 
Fredsrörelsen håller tillsammans 
med Härnösands Folkhögskola 
och studieförbundet Bilda. 

– Min drivkraft har alltid varit 
att skapa medkänsla och medve-
tenhet i människors hjärtan och 
övertygelse. Jag har valt att ägna 
mitt liv åt Gud, fred och att bygga 
en bättre värld. 

I KRISTNA FREDSRÖRELSEN har 
Shanti hittat möjligheter och för-
utsättningar för att kombinera den 
andliga aktivismen med att göra 
och leva ickevåld i praktiken. Inspi-
ration som hon bland annat hittade 
när hon skrev sin masteruppsats 
som handlade om hur nunnorna 
i Alsike kloster kombinerade sin 
gudstro med livet i vardagen. 

– I Alsike kloster förkroppsligar 
nunnorna Guds kärlek och Jesus 
vilja i varje konkret handling de 

gör och den andliga aktivismen 
blir väldigt tydlig då.  

Resultatet blir en plats för män-
niskor som behöver en fristad, 
en plats där behövande kan söka 
tillhörighet och gemenskap och där 
utsatta personer alltid är välkomna. 
En plats för asylsökande familjer el-
ler personer på flykt. Fred, icke-våld, 
ledarskap och medkänsla i praktisk 
och konkret handling, helt enkelt. 

KURSEN PÅ HÄRNÖSANDS Folk-
högskola blev en fristad för Shanti 
då kursledarna i sitt upplägg hela 
tiden fördelade medverkan, delta-
gande och makt mellan alla i rum-
met. Inkludering och jämlikhet på 
riktigt. 

– Världen behöver det och 
världen behöver de interreligiösa 
och andliga drivkrafterna för att 
tillsammans skapa en bättre värld.
Anna Wikman
Verksamhetsutvecklare rörelse
och engagemang

”Jag vill vara närvarande och se varje 
människa, det är en fredshandling”

 /// Shanti Grafström 
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Född och bor i Sverige. Uppvuxen i Florida, USA.
Ålder: 49
Medlem i Kristna Fredsrörelsen sedan 2019
Aktuell: Nyutbildad ickevåldstränare och var deltagare 
på kursen Fred, ickevåld och ledarskap 2019
Medlemsskap: Aktiv i flera ideella organisationer – 
bland annat som ordförande i Amnesty Uppsala
Studier: Religion i fred och konflikt vid Teologiska 
institutionen på Uppsala universitet. Två mastersuppsat-
ser: 1. Alsike Kloster: An Ethnographic Study of Spiritual 
Activism as Daily Life 2. Spiritual Activism for At-Risk 
Youth: Compassionate Saint Augustine’s Youth Academy 
Initiative, an Ethnographic Study

”

l FAKTA

Jag har 
valt att 
ägna 
mitt liv 
åt Gud, 
fred och 
att bygga 
en bättre 
värld.”
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 l Mexiko

20 år av närvaro för fred
Kristna Fredsrörelsen har sedan 
år 2000 bidragit med interna-
tionell närvaro i Chiapas i södra 
Mexiko. Militariseringen av 
landsbygden och rädslan för 
fortsatta övergrepp mot urfol-
ken låg till grund för en vädjan 
om stöd och närvaro till det 
internationella samfundet.

Det var i slutet av nittiotalet som 
en inbjudan och observations-
förfrågan kom från biskopen don 
Samuel Ruiz García, människo-
rättscentret Fraybas grundare. 

Kristna Fredsrörelsen hade 
då sedan flera år haft närvaro i 
Guatemala, och det bestämdes att 
fyra observatörer skulle resa över 
gränsen för att ingå i Fraybas en-
het för internationella observatö-
rer, Brigadas Civiles de Obser-
vación por la Paz y los Derechos 
Humanos (BriCO). 

Det var startskottet på vad som 
kom att bli SweFOR México, som 
sedan 2013 haft sitt landkon-
tor i San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 

ÄN IDAG ÄR Frayba en av de orga-
nisationer Kristna Fredsrörelsen 
medföljer och har nära kontakt 
med. Där jobbar Rosy Rodrí-
guez Barrientos, som även hon 
ingick i BriCO:s under den här 
tiden. Hon minns tydligt Kristna 
Fredsrörelsens ankomst. Betydel-
sen av medföljarskapet under den 
väpnade konflikten är något hon 
lägger stor vikt vid.

– Militären installerade sig 
i byarna och osäkerheten var 
mycket stor. Människor vågade 
inte gå ut, till floden, till åkrarna. 

Det var därför BriCO:s skapades, 
för att medfölja de här perso-
nerna i deras vardag och skapa 
skydd. Något jag aldrig glömmer 
är hur man sedan sade till oss: 
”Sedan ni kom hit har vi kunnat 
sova”. För innan vågade de inte, 
otryggheten var för stor, säger 
hon.

SEDAN DESS HAR mycket föränd-
rats, men behovet av observation 
och internationell medföljning i 
Chiapas kvarstår. Idag medföljer 
Kristna Fredsrörelsen männis-
korättsförsvarare som utsätts för 
hot på grund av sitt arbete. Mexi-

ko är alltjämt världens fjärde far-
ligaste land att försvara mänsk-
liga rättigheter. Coronapande-
mins ankomst har inte inneburit 
att övergreppen upphört, snarare 
tvärtom.

– Jag önskar jag kunde säga: bra 
jobbat – nu behövs ni inte längre 
här, men tyvärr gör ni fortfarande 
det. För övergreppen och hoten 
mot människorättsförsvarare be-
står. Vi har alla rätt att leva i en 
bättre värld och för att komma dit 
måste vi bidra med det vi har. Det 
ni gör är viktig för oss. 
Leo Rehnfelt
Fredsobservatör i Mexiko

Medföljning vid katedralen i San Cristóbal de las Casas. 

”Det ni 
gör är 
viktig för 
oss.”
Rosy Rodríguez 
Barrientos på 
människorätts-
centret Frayba. 
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Kristna Fredsrörelsen I VÄRLDEN
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Leyner Palacios porträtterades i filmen Bojayá: caught in the crossfire från 2019.

 l Colombia

Leyner Palacios, en av de män-
niskorättsförsvarare som Kristna 
Fredsrörelsen medföljer i Colom-
bia, utsågs i slutet av september 
till att ingå i den nationella  
Sanningskommissionen. 

Som en av elva kommissionärer 
kommer han att leda arbetet med 
att utreda de grundläggande orsa-
kerna till konflikten i Colombia, 
liksom de övergrepp som begåtts 
under kriget.

Sanningskommissionen skapa-
des som resultat av de förhand-
lingar om fred mellan den colom-
bianska staten och FARC-gerillan 
och som ledde fram till ett freds-
avtal om ett definitivt vapenstille-
stånd parterna emellan 2016. 

KOMMISSIONEN SKA utgå ifrån ett 
brett och pluralistiskt deltagande 
i den fredsbyggande processen 
och kom till stor del till tack vare 
påtryckningar från civilsamhäl-
let och dess deltagande i freds-
förhandlingarna som ägde rum 
i Havanna mellan 2012–2016. 
Dess uppdrag syftar till att bidra 

till försoning, skapa erkännande 
för offren och för att lägga grun-
derna för ett hållbart fredsbyg-
gande. 

UTNÄMNANDET AV Leyner ses som 
ett erkännande för det mångåriga 
arbetet han har bakom sig för en 
fredlig lösning på konflikten. Som 
människorättsförsvarare har han 
utmärkt sig för att lyfta fram kri-
gets civila offers berättelser och för 

att konsekvent uppmana till att 
förhandla om fred med ELN-ge-
rillan som fortsatt verkar i landet. 
Han är en hård kritiker av hur re-
geringen har brustit i implemen-
teringen av fredsavtalet. Leyner 
Palacios har under lång tid utsatts 
för allvarliga hot och attacker från 
olika grupperingar som motsät-
ter sig vidare förhandlingar om ett 
slut på våldet.
Julius Copcutt

Leyner Palacios blir  
sanningskommisionär 

App för samvetsvägrare leder till dialog
KRISTNA FREDSRÖRELSENS partner-
organisation Justapaz i Colombia 
har utvecklat en app som del av 
sitt arbete med att stödja vapenvä-
grare. Appen, Yo Objeto, riktar sig 
främst till unga med juridisk infor-
mation om rätten till samvetsväg-

ran och har även en panikknapp 
som kan aktiveras när man utsätts 
för påtryckningar om mönstring 
till militären. Sedan appen lanse-
rades har dialog inletts med lokala 
myndigheter i huvudstaden Bogotá 
om möjligheterna att använda den i 

utbildningssyfte. Detta har i sin 
tur lett till att Justapaz kommer 
att utbilda lärare i Bogotá om 
rätten till samvetsvägran som 
ett sätt för att sprida fredskultur 
och stärka demokratin.
Julius Copcutt

”Jag hop-
pas kun-
na bidra 
till att 
minska 
polarise-
ringen...”
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Kristna Fredsrörelsen COLMBIA I FOKUS

l l l Under 2020 har Kristna 
Fredsrörelsen sökt fånga upp och 
belysa lokala insatser för fred var 
rörelsen än befinner sig i världen. 
Ett särskilt fokus har riktats mot 
fredsprocessen i Colombia och 
situationen för alla de som aktivt 
bär freden i landet. 

– Genom att lyfta berättelser 
från människorättsförsvarare som 
medföljs i landet och aktivt försöka 
påverka beslutsfattare i Sverige, vill 
vi visa att freden angår oss alla och 
att vi har ett ansvar att agera, säger 
Helena Johansson, verksamhetssam-
ordnare på Kristna Fredsrörelsen. 
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l l l Bara i år har fler än 200 
sociala ledare mördats i Colombia 
på grund av sitt engagemang, en-
ligt fredsinstitutet Indepaz. 

Detta i en tid när pandemin har 
stängt ner stora delar av samhället 
och den humanitära situationen 
har nått bristningsgränsen.

Trots det fortsätter människo-
rättsförsvarare att plöja stigar mot 
en rättvis fred. 

I en serie korta filmer med någ-
ra av de personer Kristna Fredsrö-
relsens medföljer i Colombia får vi 
följa dem i deras mod och i deras 
strävan för förändring. 

Filmerna är gjorda av Carlos Ja-
vier Hernández Pinto och Emma 
Larsson.

l Se de fem filmerna på: krf.se/
filmer-om-kampen-for-fred/

Några av världens modigaste personer

En annan värld är möjlig  
– freden i Colombia i fokus

Paz Alianza kämpar för kvinnors rättigheter och mot sexuellt våld

Rusta för fred, inte krig
I samband med att ägna ett särskilt fokus åt si-
tuationen i Colombia, har Kristna Fredsrörelsen 
aktivt försöka påverka svenska beslutsfattare för 
ett större engagemang för att stärka fredsproces-
sen i landet. En sådan insats har varit en namn-
insamling som kräver ett stopp på planerna att 
exportera vapen till landet. 

På den internationella fredsdagen den 21 
september överlämnades de första 295 namnun-
derskrifterna till regeringen. Namninsamlingen 
fortsätter året ut så om du inte har skrivit under 
än, gör det idag! 
Julius Copcutt

Skriv in länkadressen skrivunder.com/
nej_till_svensk_vapenexport_till_colombia 
i din webbläsare eller scanna QR-koden för 
att komma till namninsamlingen där mer 
information finns. 

Colombia i fokus på den internationella fredsdagen

l l l Den 21 september arrang-
erade Kristna Fredsrörelsen en 
visning av filmen Bojayá: caught 
in the crossfire på Zita Folkets Bio 
i Stockholm. 

Utifrån filmen, som skildrar 
ett av krigets stora trauman i 
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massakern i Bojayá 2002 och 
offrens sökande efter sanning 
och rättvisa, följde ett panelsam-
tal om läget för fredsprocessen i 
landet och vad som kan göras för 
att stötta den. 
Julius Copcutt

 Panelsamta-
let livesändes  
och går fortsatt 
att se på  
Kristna Freds-
rörelsens Insta-
gram kristna_
freds_swefor

Panelen bestod av Lotten Collin, 
tidigare Latinamerikakorrespondent 
för Sveriges Radio, Turid Vallgårda före 
detta fredsobservatör, Ulrika Strand, 
Generalsekreterare för MR-fonden och 
Anders Österberg, riksdagsledamot för 
Socialdemokraterna.
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Kristna Fredsrörelsen I SVERIGE

l l l Krönika LeeAnn McKenna

Jag skulle vilja bjuda in Kristna Fredsrörelsen 
till att ta åt sig en bit av äran för avsättandet 
av Omar al Bashir i Sudan 2019. Gene Sharpe 

skulle ha varit stolt. Samarbetet mellan Kristna 
Fredsrörelsen och Partera kring Träning av Tränare 
i Sudan under 00-talet fick långtgående effekter och 
nedan följer en beskrivning av hur ni och vi hade en 
roll att spela i fällandet av en diktator.

Stor del av framgången är tack vare vår lokala 
partner i Sudanese Organisation for Nonviolence 
and Development (SONAD). I urvalet av deltagare 
inkluderade de ett brett spektra av personer från 
olika stammar och i processen genomgick alla två 
dagars grundläggande ickevåldsträning med inspira-
tion från Gandhi och Martin Luther King. Grup-
pen skulle utgöras av lika många kvinnor som män, 
muslimer som kristna. 

KRISTNA FREDSRÖRELSEN OCH Partera International 
bidrog i metodstöd och handledning. Upplägget med 
Träning av Tränare, vars syfte att exponentiellt öka 
antalet personer som utbildats på kort tid, var lycko-
samt. Utöver den fördjupande delen förbereddes del-
tagarna att själva ge träningar genom workshops och 
rollspel. De förväntades alla utföra tre träningar med 
minst 20 personer inom kommande halvår. Alla gavs 
utrymme att praktisera sin tro och samtidigt var inga 
ämnen tabu. Allt diskuterades utifrån frågeställning-
arna Vad driver våld och vad skapar fred?

METODOLOGIN BYGGER PÅ redan existerande lo-
kal kunskap om konflikthantering. Deltagarna är 
experterna och handledarna framstår snarare som 
medföljare. På det sättet blir metodologin avkoloni-
serande i både avsikt och innehåll. 

Mellan 2005 och 2015 tränades hundratals tränare 
som i sin tur tränade ytterligare tusentals till. De 
formade en rörelse som präglades av ett starkt ung-
domligt och kvinnligt ledarskap. En rörelse som var 
avgörande för att störta en dik-
tator genom ickevåldsliga medel 
och metoder.

LeeAnn McKenna

Grundare av Partera International
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Globalt upprop för fred 
som det Nya normala 

l l l Den 27 maj deltog Kristna Fredsrörelsen i IFOR:s 

globala upprop för fred som vände sig till världens 

beslutsfattare. Under hashtaggen #MPNN (Make Peace 

the New Normal) manades alla att sprida aktioner för 

fredliga och inkluderande samhällen och i ett öppet 

brev till FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ut-

trycktes stöd för hans vädjan om en global vapenvila i 

pandemins spår.

Ickevåld i aktivismen, 
forskningen och  
folkrörelsen
l l l Den 21-22 november anordnades mötesplatsen 

Ickevåld2020. Det var det första av ett årligen återkom-

mande forum för aktivister, forskare och rörelser som 

aktivt vill bidra till social förändring genom strategiskt 

ickevåld. Ickevåld2020 arrangerades av Kristna Freds-

rörelsen, Studieförbundet Bilda och Another Develop-

ment Foundation.

l Läs mer på ickevåld.nu
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VEM BÄR DINA KÄRA  
DENNA JUL?
Sänd en skyddsängel till någon du håller nära.
Betala in 100 kronor och fyll i blanketten på
www.krf.se/skyddsangel.
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