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Bygg den värld du vill ha
Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom
att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för en värld utan vapen bygger de
fred lokalt. Medlemmarna bor på olika platser, men
delar gemenskap, tro och visioner om att med
ickevåldsmetoder bygga en bättre värld.

Lisa (till vänster)
planterar träd
under mässan.

En aktivitet som Lisa Gerenmark engagerat sig i är att fira
mässa inne på en vapenfabrik i Mölndal. För att kunna göra
det var Lisa och de andra deltagarna beredda att bryta sig in
på fabriksområdet, men efter dialog valde företaget att öppna
och välkomna dem. Inne på området var Lisa med och delade
bröd och vin och planterade fikonträd och vinbärsbuskar.
–I stället för att protestera mot allt vi tycker är dåligt tar vi
själva ansvar att bygga den värld vi vill ha, en värld utan vapen,
berättar Lisa. Under mässan började vi förvandlingen av
krigsfabriken till en trädgård, något som ger liv istället för död.
Kommuniteten är ekumenisk och öppen för människor
av alla religioner eller utan religion.
– För många av oss är tron en stor anledning till varför vi
gör det vi gör, så även för mig. Tron är min drivkraft.

anna rehnberg, Svenska Kyrkans Unga

di sk ut er a
v Hur ser du på civil olydnad? Kan det vara rätt att bryta
mot lagar av moraliska skäl? Om ja, i så fall när och hur?
v Till vem har vi vår främsta lojalitet? Jesus eller staten? Finns
det någon skillnad eller lojalitetskonflikt? Vad gör vi då?
v Vad innebär det att vara medborgare i Guds rike?
v Kan kärleksfull olydnad mot lagar vara lydnad mot Gud?
Frågorna kommer från boken Jesus och ickevåld, 2006.
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v v v Fikonträdet startades år 2000 av Annika
Spalde som är fredsaktivist och diakon i Svenska
kyrkan. Tanken var att i Hammarkullen, Göteborg
forma en gemenskap i Jona House- och Catholic
Worker-rörelsernas anda.
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Prästerna
möter
imamerna
Sedan den 11 september 2007
har interreligiösa fotbollsmatcher anordnats i Göteborg för att visa på goda
relationer mellan kristna och muslimer – präster och imamer.
Arrangemangen har blivit välbesökta
folkfester där det förutom fotboll
bjudits på mat och musik. Oavsett
matchresultaten blir alla vinnare
genom de kontakter som skapas.
Prästerna och imamerna har också
spelat i samma lag när de åkt till England
och Tyskland för att där delta i interreligiösa fotbollsturneringar.
Genom fotbollen möts de religiösa
företrädarna i ett evenemang där religionsdialog
kan uttryckas genom enkelhet, humor och glädje.
De vardagliga mötena för att skapa förtroende och
kontakter är en viktig fredsbyggande faktor i
samhället.
Många lokala krafter i Göteborg samarbetar
kring Fotboll för fred, bland annat från det
interreligiösa rådet/centret och Kristna
fredsrörelsen.
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http://interreligiosacentret.se/projekt/fotboll-for-fred/
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”Det känns rätt utifrån
Jesu kärleksbudskap”
Katharina Stark är ungdomsutbildare i Salaams vänner som
arbetar med dialog, civilkurage och fred. Salaams vänner vill motverka
fördomar och på detta sätt bygga broar mellan ickereligiösa, kristna, muslimer
och människor med andra trosuppfattningar. Katharina berättar:
– Jag hörde om Salaams Vänner just när Sverigedemokraterna kommit in i
riksdagen och kände ”jag måste göra något”. Vi har religion som utgångspunkt,
vilket kändes jättespännande. Många känner sig hotade av andra grupper och
där kan vi göra en insats. I Salaams Vänner har jag lärt mig jättemycket om
bibeln och fått fördjupa min tro. Det här arbetet känns rätt utifrån Jesu kärleksbudskap.”
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Läs mer om Salaams vänner på sidan 23
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Katharina Stark
Foto: Marija Fischer
Odén/Kristna
Fredsrörelsen
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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.

19

F

örändring

Hela ortens Globala vecka
i skäggetorp,

Linköping har Kyrkornas
Detta hände
globala vecka blivit
hela Skäggetorps
Globala vecka, där
Över gränser –
bland andra Linmigration och
köpings Kommun
flyktingskap
och Hyresgästföreningen står som initiativtagare. När Globala veckan i
Skäggetorp 2012 invigdes med salsadans
i centrum höll Kjerstin Petrelius Allard
från Svenska kyrkan följande tal:

2012

”Skäggetorps Globala vecka ska snart
invigas av Linköpings borgmästare. Låt mig
bara ge lite bakgrund.Vi firar Globala
veckan för andra året men den har sitt
ursprung i Kyrkornas globala vecka som
funnits sedan 1970-talet, då under namnet
U-veckan. Dess tema är i år ”Över
gränser – om migration och flyktingskap”
och det har vi tagit fasta på.
Genom hela mänsklighetens historia
har människor rört sig över geografiska
gränser. Orsakerna är många, omkring 200
miljoner människor bor av olika anledningar
i ett annat land än där de är födda. Men inte
alla lämnar sitt land frivilligt.
Av oss som bor i Skäggetorp tillhör
majoriteten den gruppen människor som
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Invigning av Globala veckan i Skäggetorps centrum. 

flyttat eller tvingats fly över nationsgränser.Vi ville därför låta Globala veckan bli en vecka när vi blir synliga för
varandra över alla gränser. En vecka när vi
får presentera föreningar, religiösa
grupper och verksamheter som pågår i
vår stadsdel.
Skäggetorp beskrivs som segregerat
och som ett problemområde. Den här
veckan vill vi lyfta fram Skäggetorp som
Linköpings mest spännande område och
växa i stolthet och glädje över att få bo
och verka här.”

Foto: Royne Mercurio

Bröd i centrum
på Världens fest
I Borlänge firade Missionskyrkan, Svenska kyrkan och Bilda Kyrkornas globala
vecka genom att arrangera Världens
Fest. Som en del av förberedelserna
anordnades en bakarverkstad där barnen fick använda sin fantasi och baka
sagobröd som ett sätt att stärka sitt
språk.
– Jag har aldrig bakat förut, men det
var kul och mycket gott, säger Dildar.
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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
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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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