Globala veckans tipspromenad 2010
Denna tipspromenad är gjord för att passa alla
åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad och
kan användas t ex vid kyrkkaffet, i pensionärsgrupper eller för konfirmander. En tipspromenad
är också utmärkt som underlag för fortsatta samtal.
På www.skr.org/globalaveckan kan du ladda ner
frågorna i färdig tipspromenadform. Det går också
att ringa och beställa en tipspromenad för 20 kr
plus porto på telefon 08-453 68 14.
Tips! Ha gärna choklad, rosor eller fotbollar från
Fairtrade som priser. Läs om fler schyssta produkter
på www.fairtrade.se.
Tipspromenaden är konstruerad av Mattias Walan.
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På fråga 13 är
även 1 och X rätt.
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Fråga 1
Enligt svensk lag är vapenexport i grunden förbjuden, ändå säljer vi
vapen till andra länder. Hur stor vapenexportör är Sverige?
1. Vi säljer bara lite flygplan till länder med goda avsikter
X. Vi är en av världens tio största vapenexportörer
2. Vapen är Sveriges största exportvara

Tanke: Jag förstod inte vad kalla kriget handlade om – kan någon ge en
krigsförklaring?
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Fråga 2
Om vi lever efter ”öga för öga” kommer snart hela världen vara
blind, sa Gandhi, en klok person som inte gillade våld. Vilken av
följande barnboksfigurer gillar inte heller att bråka och slåss?
1. Lilla My
X. Alfons Åberg
2. Findus

Tanke: Hur kan man försvara sig utan vapen?
Foto: Riksbanken
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Fråga 3
Vad är syftet med den så kallade ”Göteborgsprocessen”?
1. Att kyrkorna pratar etik med vapenindustrin
X. Att samla in vapen och förstöra dem
2. Att få fler att bli som Göteborgare: glada goa
gubbar som berättar vitsar

Tanke: Finns det rättvisa vapen?
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Fråga 4
Svensk vapenhandel har ökat dramatiskt på senare år och nära nog
fördubblats sedan 2003. ISP kontrollerar vår vapenexport. Vad står ISP
för?
1. Inspektionen för strategiska produkter
X. Internationell Stridsplanering
2. Inga Stora Pistoler!

Tanke: Vad skulle hända om man släppte in barn på ett av ISP:s möten?
Skulle de besluta likadant?

Foto: Peter Roth/SEAPPI
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Fråga 5
Vilket av följande ordspråk kommer från Bibeln?
1. Den som först tar till våld visar att han inte har fler argument
X. Sky det onda och gör det goda, sträva efter att hålla fred
2. Det finns ingen väg till fred – fred är vägen

Tips: Pennan är starkare än svärdet – skriv en insändare.
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Fråga 6
Denna symbol för fred känner ni säkert igen. Men varifrån kommer
den?
1. En fredsduvas fotavtryck
X. Bokstäverna N och D i semaforalfabetet
fff(Nuclear Disarmament)
2. En egyptisk hieroglyf som betyder vänskap

Tips: Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen www.krf.se
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Fråga 7
Vilket konstverk kan man se utanför FN:s högkvarter i New York?
1.

X.

2.

Tanke: ”Problemet är inte de onda människornas ondska utan de goda
människornas tystnad.” Dr Martin Luther King Jr
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Fråga 8
Bofors har många märkliga namn på sina vapen. Vad sägs om
raketavfyraren Moses, granatgeväret Carl-Gustaf eller raketsystemet
Hellfire? Från vilken seriefigur tog de namnet till sitt robotsystem?
1. Bamse
X. 91:an
2. Hälge

Tanke: Blir vapnen trevligare när de får ett namn?

Tipspromenad

Fråga 9
Kapprustningens tid är tyvärr inte över. Sverige säljer vapen till
exempelvis dessa tre länder. Men vilket land köpte mest vapen av oss
2009?
1. Sydafrika
X. Pakistan
2. Nederländerna

Tanke: Kapprustning – är inte det ett medeltida ytterplagg av plåt?
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Fråga 10
Alla håller nog med om att vapen egentligen är något dumt som man
hade kunnat göra något annat av istället. Då ska de smida sina svärd
till plogbillar, står det i Gamla testamentet. Men vad är plogbillar?
1. En felstavning av plogbilar
X. Den delen av en plog som plöjer upp jorden i jordbruket
2. Slalomskidor för nybörjare

Tanke: Vapentillverkningen ökar och jordbruket minskar – var ska detta
sluta?

Foto: Simon Bergstrand
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Fråga 11
1999 sålde Sverige 28 stridsflygplan till Sydafrika. De senaste tio åren
har den samlade vapenaffären kostat över 45 miljarder kronor,
ungefär en femtedel av vad landet satsat på hiv- och aidsbekämpning. Vilket svenskt företag, som vi förknippar med bilar, tillverkar
stridsflygplanen?
1. Saab
X. Ahlgrens
2. Volvo
Tanke: Går det för ett land som Sverige att både försöka få fred i världen
och samtidigt sälja vapen?
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Fråga 12
Sri Lanka har just fått slut på ett 26 år långt inbördeskrig. I vilken del
av världen ligger Sri Lanka?
1. Sydamerika
X. Asien
2. Afrika

Tips: Stöd en hjälporganisation att hjälpa de drabbade. Till exempel PMU
InterLife, Diakonia eller Svenska kyrkan.

Foto: Janne Mikkilä/Studio Blick
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Fråga 13
Jesus stod alltid på de svagas sida. Kyrkans uppgift är att göra
detsamma. Vapenhandeln drabbar alltid de fattiga. Hur kan du och
jag vara med och förändra?
1. Genom att se till att våra pengar inte investeras
i vapenindustrin
X. Genom att påverka våra politiker
2. Genom att göra både 1 och X samt berätta om
det för andra
Tips! Visst ska ni vara med i Fondutmaningen och Politikerutmaningen? Läs
mer på www.skr.org/globalaveckan!
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