Sammanfattning
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2014
Tema: Helig fred – tro som fredsskapare
Maria Bäcklund 25 februari 2015

Inledning: Fredskapare är vi allihop
Återigen kan vi se tillbaka på en fantastisk Kyrkornas globala vecka!
Helig fred - tro som fredsskapare var temat för Kyrkornas globala vecka
2014, som firades 16 - 23 november. Tron kan vara en kraftfull drivkraft.
Genom att vi står upp för fredsbudskapet i vår tro kan vi förhindra att den
i första hand förknippas med dem som predikar våld istället för fred. Det är
möjligt att påverka utvecklingen i världen när vi tillsammans verkar för fred!
Genom våra kampanjer har man på ett tydligt sätt kunnat ta ställning.
Många har uppskattat det enkla tilltalet i kampanjerna och budskapet att
fred inte handlar om något långt där borta, utan att den börjar inom var
och en av oss.

Det är möjligt
att påverka
utvecklingen i
världen när vi
tillsammans
verkar för fred!”

Det är lokalt, i församlingar och organisationer, som Kyrkornas globala
vecka verkligen händer. Det har blivit tydligt att fredsarbete behöver ske
på många olika nivåer, samtidigt. Och i det här arbetet kan vi alla vara
med och bidra med vår bit. Vi behövs och är alla med och skapar fred.

Om projektet: Vad är Kyrkornas globala vecka?
Kyrkornas globala vecka arrangeras varje år i november och är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att samtidigt och tillsammans uppmärksamma en global rättvisefråga. På nationell nivå arbetar
arrangörerna fram tema och verktyg för att lära mer om och belysa detta tema. Själva veckan äger rum över
hela landet där många engagerade människor väljer att planera och genomföra olika arrangemang; allt från
temagudstjänster till manifestationer och musikaler.
Kyrkornas globala vecka har två föregångare: Kyrkornas U-vecka, som startade för snart fyrtio år sedan och
Kyrkornas globala söndag, som firades 2003 och 2004. Veckan har firats sedan 2005 och hunnit behandla en
rad olika teman. Sedan några år arbetar vi med tvåårsteman och ”Helig fred – tro som fredsskapare” var temat
även år 2013.

Resultat
Målsättningen för Kyrkornas globala veckas slutmålgrupp var:
a) Att 93 500 aktiva i Sveriges kristna råds (SKR:s) medlemskyrkor och Svenska missionsrådets (SMR:s) medlemsorganisationer har exponerats för vårt budskap.
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Totalt har över 400 000 personer exponerats för vårt budskap i media. Att 93 500 av dessa skulle vara aktiva i
SKR:s medlemskyrkor och SMR:s medlemsorganisationer verkar rimligt med tanke på deras roll och förmodade
intresse av evenemangen som rapporterats i media.
b) Att 26 000 av ovanstående 93 500 har ökat sin kunskap om rättfärdig fred och religion som fredsbyggare.
Då det första målet har nåtts med råge, kan vi också med stor sannolikhet säga att även detta mål uppnåtts.
Av resursskäl genomförs inte en kvantitativ utvärdering av aktiviteterna under Kyrkornas globala vecka varje år.
Den siffra vi har att jämföra med är från utvärderingen av Kyrkornas globala vecka 2012. Den visade att minst
400 församlingar genomförde aktiviteter under Kyrkornas globala vecka. En tidigare siffra säger oss att sådana
aktiviteter brukar ha i genomsnitt 65 deltagare. 400 x 65 = 26 000 ökar sin kunskap om rättfärdig fred och religion som fredsbyggare, framförallt genom att delta i en lokal aktivitet. Vi ser inga indikationer på att intresset
skulle ha minskat för Kyrkornas globala vecka under 2014.
För att bedöma huruvida målet om ökad kunskap har uppnåtts har vi använt oss av en webbenkät till dem
som har beställt material från Kyrkornas globala vecka och enkäter till deltagare vid lokala aktiviteter. En stor
majoritet, 93 procent, av de tillfrågade i webbenkäten uppskattade att deltagarna i de arrangemang de själva
varit med i, visade intresse och ökade sin kunskap om fredsfrågor och kyrkornas arbete med dessa frågor. I enkäterna direkt riktade till personer i vår slutmålgrupp i samband med lokala arrangemang uppskattade en lika
stor andel, 93 procent, att arrangemanget de varit med på möjliggjorde en kunskapsökning. Vi får återkomma
till detta i mer statistiskt säkerställda utvärderingar kommande år. Vi bedömer det dock som mycket troligt att
vi uppnått målsättningen att 26 000 aktiva i SKR:s medlemskyrkor och SMR:s medlemsorganisationer har ökat
sin kunskap om rättfärdig fred och religion som fredsbyggare, eftersom det är en sådan överväldigande majoritet av de tillfrågade som bedömt att kunskap och engagemang hos deltagarna har ökat.

Från kampanjen i sociala medier
”Vår tids största utmaningar - freds- och klimatfrågorna - kan aldrig
isoleras från situationen för det förskräckande antal kvinnor världen
över vars liv kantas av våld och hot om våld. Att uppmärksamma
brutaliteten och att bryta ner destruktiva maktstrukturer måste ske alla
dagar. På torsdagar kan vi göra det med vårt klädval. Johnny Cash ord
kan också bli våra: ”I wear the black in mourning for the lives that could
have been”. Jag bärs av tron att även i det mörka och svåra går det att
tända hoppets ljus och hålla modets och tillitens lågor brinnande.”
Antje Jackelén, ärkebiskop.
Våld leder ALLTID fel. En framtid i fred förutsätter att vi löser våra
konflikter genom ickevåld. Användandet av könsbaserat våld är ett
mörkt stråk i mänsklighetens historia, där våldtäkt som ett led i krigsföring utgör det svartaste och mest avskyvärda av allt ont människor/män
kan göra mot medmänniskor. Låt oss hjälpas åt att sprida ljus i dessa
mörka stråk!” KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Nosiphela Luthuli med sina barn Bayanda och Asphile
får stöd och råd av mentormamma Nozibele Chopele
via projektet Philani i Kapstaden, Sydafrika.
Fotograf: Simon Stanford
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