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Almedalens viktigaste samtal: Om fred och ickevåld i tider av krig 
Med målet att bidra med konstruktiva lösningar i tider av eskalerade konflikter lokalt och globalt 

bjuder Kristna Fredsrörelsen, tillsammans med Studieförbundet Bilda och Sveriges Kristna Råd, in 

till samtal under Almedalsveckan. KG Hammar, Anna Ardin, Martin Smedjeback, Nicolas Lunabba, 

Carolina Sinisalo, Martin Marmgren och Isak Svensson är några av de som bidrar med perspektiv. 

- Orättvisor undergräver fred och demokrati. Det finns ett tydligt samband mellan 

militarisering, ökade klyftor och våld. Ändå domineras den säkerhetspolitiska agendan av 

militära perspektiv. Kristna Fredsrörelsen vill bidra med konstruktiva synsätt och strategier 

som skapar nya normer och leder bort från våldsbaserade lösningar, säger Lotta Sjöström 

Becker, Generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, inför årets Almedalsvecka. 

De mänskliga, miljömässiga och demokratiska kostnader som militärt och polisiärt våldsutövande 

innebär behöver problematiseras. Varför fokuserar inte beslutsfattare på grundorsakerna till våld och 

våldsamma konflikter? I tre samtal diskuterar vi varför och hur ickevåldsliga alternativ, som 

inkludering och civilt motstånd, bör prioriteras i den säkerhetspolitiska agendan: 

 

Varför skjuter de? – Om orättvisor och exkludering som grogrund för våld 
Måndag den 4 juli, kl 12.00 – 12.45 i Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby 

Stora grupper stängs idag ute från inflytande och samhällsutveckling, på grund av t ex etnisk 

diskriminering eller svårigheter för ungdomar att göra sina röster hörda och påverka sin egen och sitt 

lands framtid. Den här typen av orättvisor och exkludering ökar risken för väpnat våld. 

Konstruktivitet som svaret på destruktivitet – pacifism och ickevåld som samhällskraft 
Måndag 4 juli kl 13.30 – 14.15 på ”Newman/Bildascenen”, S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, 

Visby. (Samtalet livesänds här: https://www.youtube.com/watch?v=JmubjEPil_o) 

Allt fler röster talar om våld som befogat och nödvändigt för att lösa olika samhällsproblem. Det blir allt 

svårare att få gehör för ickevåldsliga alternativ. Pacifismen tror inte att våld är vägen till ett mer fredligt 

och medmänskligt samhälle. Men hur ser egentligen pacifismens lösningar ut? 

Hur kan vi bryta våldets spiral? – verktyg för fred i tider av krig 
Onsdag 6 juli kl 16.30 – 17.15 på ”Newman/Bildascenen”, S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, 

Visby. (Samtalet livesänds här: https://www.youtube.com/watch?v=JmubjEPil_o) 

Civilt motstånd för oss närmare freden. Även om väpnat självförsvar kan ses som en rimlig rättighet, måste 

vi också våga se dess risker. Det är i längden ickevåldsligt motstånd som möjliggör avspänning och fred. 

Vilka verktyg och möjligheter finns? Vad är Sveriges möjliga roll som fredsaktör? 

 Läs mer om seminarierna och de medverkande 

För ytterligare information och intervjuer med de medverkande, vänligen kontakta: 

Nathaly Salas, pressansvarig Kristna Fredsrörelsen 

0730–344822, nathaly.salas@krf.se 
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