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Fred till kaffet
För dig som vill göra en
global aktivitet av kyrkkaffet

Mångkulturellt kyrkkaffe

Pratande kyrkkaffe

Bjud in människor med olika kulturell bakgrund till kyrkkaffet och
kanske även till gudstjänsten. Det kan vara människor med annan
kristen tradition eller med annan tro. Uppmana till samtal vid
borden om hur olika kulturer kan berika människors liv och tro.
Avsluta med att ge alla möjlighet att ge glimtar av samtalen. Om
det redan finns människor från olika länder i er kyrka kan denna
typ av samtal ge nya dimensioner till gemenskapen.

På hemsidan finns ett upplägg för en ministudiecirkel utifrån
materialet som du håller i handen. Upplägget är tänkt att
underlätta samtal om temat helig fred under tre träffar.
Träffarna kan vara fristående från varandra och kan till
exempel passa vid kyrkkaffet.

Utåtriktat kyrkkaffe

Vilka brukar komma till din kyrka? Och vilka är inte där? Prova
att ta med kyrkkaffet utanför kyrkan eller till torget. Bjud de
förbipasserande på fika och prata om vardagen, livet, kyrkan och
samhället. För att vara extra fredlig mot skapelsen och producenter av livsmedel är det bra att ha varor som är ekologiska och
Fairtrade. Prova även att använda havre- eller sojamjölk.
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Se en film
Se Pray the Devil Back to Hell som är 70 minuter lång och handlar om hur Liberias kvinnor tvingade männen till förhandlingsbordet och fick slut på ett blodigt inbördeskrig. Observera att
filmen innehåller mycket starka bilder och lämpar sig bäst från
15 år.

di sk ut er a
v Vad i filmen gjorde störst intryck?
v Vilken roll spelade religionen i kvinnornas kamp?
v Tror ni att protesten skulle ha lett till samma resultat
om det hade varit män som lett den?
v Vad kan det finnas för anledningar till att ledarna
lyssnade till kvinnorna?
v Känner ni till några andra ickevålds-protester som har
resulterat i samhällsförändring?
v Känner ni till fler exempel på hur religion har varit en
resurs för att skapa fred?
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Bjud in en föreläsare
På www.globalaveckan.se finns en lista över intressanta
personer som gärna kommer din ort, till exempel för att
delta i ett kyrkkaffe eller en samtalskväll. Men kanske har
du också många spännande personer i din närhet? Om
flera religioner är representerade på din ort, anordna ett
panelsamtal med företrädare för olika religioner där
temat är ”tro som fredsskapare”.

Gör en manifestation på stan
Visa hur er tro är en fredsskapare genom att gå ut på stan och
bjud på fika, samla in förbipasserandes tankar om fred och
religion på en stor banderoll, dela ut blommor, spela upp en
gatuteater, tvätta varandras fötter eller erbjud personlig förbön.
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För dig som vill närma dig helig fred
Gränsen
Ställ upp alla deltagare i två rader, mitt emot varandra.Visa på en
fiktiv gräns som går mellan dem. Uppmana deltagarna att räcka
varandra händerna. Därefter ska varje deltagare försöka få över
motparten till sin sida. Säg klara färdiga gå!

di sk ut er a
v
v
v
v
v
v
v

Hur många kände att ni vann?
Vad hade ni för strategier?
Konstatera om de flesta använde våld.
Fråga efter fredliga alternativ.
Var det någon som kom på att de kunde byta plats?
Varför agerar vi som vi gör?
Kan man dra paralleller till konflikter i verkligheten?
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Intervjucirklar
Halva gruppen sätter sig på stolar i en ring med ryggarna
mot ringens centrum. Andra halvan av gruppen sätter sig
mitt emot någon i ringen och bildar därmed en större ring
utanför. Personerna i den inre cirkeln är intervjuare.Varje
intervjuare får en fråga var.

Förslag på intervjufrågor
Välj och anpassa frågor efter det sammanhang ni befinner
er i, till exempel ett interreligiöst eller ekumeniskt
sammanhang.
1. Vad ska man tänka på vid religionsdialog/ekumeniskt
samarbete?
2. Vad är bra med din religion/kristna tradition?
3. Vad är problematiskt?
4. Finns det ett fredsbudskap i din religion?
5. En fin tradition i min tro är…
Intervjuaren skriver ner det viktigaste som kommer fram.
Bryt efter 1-2 minuter och den yttre ringen får flytta ett
steg till vänster. Intervjuaren har samma fråga och den
som blir intervjuad får en ny fråga. Upprepa detta tills alla
intervjuade har fått alla frågor.
Intervjuarna sammanfattar sedan vad den fått för svar på
sin fråga för resten av gruppen.

di sk ut er a
v Hur kändes det att intervjuas och lyssna på varandra?
v Brukar ni diskutera dessa frågor?
v Hur svårt eller lätt är det att lyssna till den andre?

Salaams Vänner
De här övningarna är lånade från Salaams vänner, som är ett samarbete
mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och
Rättvisa. Samarbetet består i att träna ungdomsutbildare att hålla
workshops i dialog, civilkurage och fred. De åker ut i team, oftast med en
kristen och en muslimsk workshopledare.
Vill du veta mer eller boka in en ungdomsutbildare till din församling?
Kontakta Anna Kristiansson 08-453 68 41,
anna.kristiansson@krf.se eller
Aya Mohammed, aya@muslimerforfred.org
Salaams vänner vill motverka fördomar, bygga broar mellan människor
med olika trosuppfattningar och hjälpa ungdomar att tro att de kan
förändra.
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Helig fred | Frågor och svar
Det pågår

Kan man lösa religiösa krig?

37

Hur går det för freden?

Det finns en utbredd uppfattning att religion skapar
Det totala antalet väpnade konflikter i världen
krig. Isak Svensson, forskare vid Uppsala universihar minskat om man ser till perioden efter kalla
väpnade
konflikter
tet, är kritisk till det och lyfter i sin nya studie fram
kriget fram till i dag. 2011 pågick 37 väpnade
pågår i världen.
exempel på hur konflikter med en religiös dimenkonflikter. Majoriteten sker inom stater och
sion har lösts.
mellan folk som tillhör samma religion. Begreppet
Studien beskriver olika fall där man genom
”väpnad konflikt” definieras av forskarna som en
förhandling, kompromisser och avtal har lyckats få slut på
konflikt som kräver minst 25 dödsoffer per år och där
väpnade konflikter där religion har bidragit till motsättningarna.
minst en av parterna är en stat.
En lösning har varit att tillåta religiösa partier och därmed ge
dessa grupperingar möjlighet att strida politiskt istället för
Vad är grejen med ickevåld?
med vapen. Andra lösningar har varit att ge ökad självständigDen kristna kyrkan har präglats av flyktingskapets erfarenheter.
het till ett visst område.
Jesus var själv flykting och växte upp i ett ockuperat land.
Isak Svensson visar också att religionens roll i konflikter
Ickevåld är att agera med fredliga medel mot våld och
ofta är komplicerad. Det är endast ett fåtal konflikter som
förtryck
för att utmana makten. Jesus är en viktig förebild och
enbart handlar om religion, oftast är det fler faktorer som
profeten
Mika skriver: ”Folken ska inte lyfta svärd mot
bidrar till motsättningarna. Det är vanligt att religion används
varandra
och aldrig mer övas för krig”.
som ett sätt att mobilisera folk för en viss sida i konflikten.
Fredlig
kamp är effektivare än väpnad sådan visar forskarna
Det finns också exempel på när religion har skapat fred, till
Erica Chenoweth och Maria Stephan (Why Civil Resistance
exempel genom att religiösa ledare har agerat medlare i
Works, 2008). De kom fram till att 53 procent av ickevåldsrökonflikter.
relserna uppnår sina mål jämfört med bara 26 procent av de
Hur kan vi se till att religion skapar fred i stället för krig?
väpnade rörelserna. De visar också att regimskiften som
Enligt Isak Svensson spelar religionsdialog en viktig roll, både i
kommit till stånd genom ickevåldsmetoder oftare leder till
förebyggande syfte och för att skapa metoder för medling i
demokrati, utveckling och hållbar fred.
religiösa konflikter. Att sprida information om att religiösa
Det finns många exempel på att fredliga, folkliga protester
konflikter faktiskt går att lösa är också viktigt.
har förändrat historien: Polen 1980, Bolivia 1982, Filippinerna
1986, Berlinmuren 1989, Madagaskar 2002, Ukraina 2004,
Isak Svensson är docent vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och har skrivit boken Ending Holy Wars:
Tunisien 2011…
Religion and Conflict Resolution in Civil Wars, 2013.
Källor: Uppsala Conflict Data Projects (UCDP) ucdp.uu.se och Ending
Holy Wars
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väpnade konflikter är mellan stater.
Källa: UCDP 2011
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För dig som vill fördjupa dig i helig fred
Ett ekumeniskt upprop
för rättfärdig fred

ÖTET I KING
STON 2011

Detta är ett ekumeniskt fredsdokument som
Kyrkornas världsråd uppmanar alla världens
kyrkor att samlas kring. Man skriver: Då löftet
om fred är grundläggande i alla religioner,
vänder sig detta upprop till alla som strävar
efter fred i enlighet med sina egna religiösa
traditioner och åtaganden. Det 18-sidiga
dokumentet består av 42 punkter. Studiehandledning finns separat. Sveriges kristna råd, 2012.

PÅ JORDEN

FRED

GUD OCH

ETT EKUMEN
ISKT

UPPROP
FÖR RÄTTFÄ
RDIG

FRED

ÄRA TILL

Läs denna skrift enskilt eller i grupp
som kortfattad introduktion till hur vi
kan främja freden. Kapitlen heter Fred i
vardagen, Fred med skapelsen, Fred och
rättvisa och Att bygga fred.
En studiehandledning finns inkluderad.
Sveriges kristna råd, 2010.

FRED –
detta vill kyrkorna i Sverige

BUDSKAP FRÅN
INTERNATION
ELLA
FREDSM

Fred – detta vill kyrkorna
i Sverige

Redaktör:
Maria Bäcklund
Sveriges Kristna Råds skriftserie
Nr 14

Fred är vägen till fred
Ny teologisk fördjupning kring fredsfrågorna, huvudsakligen
skriven av förre ärkebiskopen K G Hammar. Med exempel på
praktiskt civilt förebyggande fredsarbete syftar boken till att
fördjupa kunskapen om våra möjligheter att påverka för fred
och rättvisa utifrån evangeliets budskap. En studiehandledning
finns inkluderad. Lansering 21 september 2013.

Kartläggning av religiöst
motiverade initiativ
Sveriges kristna råd gjorde 2012 en ”Kartläggning av religiöst
motiverade initiativ för en svensk fredskultur och mot extremism”. I slutrapporten finns, förutom analyser och rekommendationer, kortfattade beskrivningar av 57 olika initiativ runt om i
Sverige.

Fler förslag till material för fördjupning finns på webben.
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