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Det här häftet är en ”plocklåda” med olika delar att välja ur 
efter behov och sammanhang. Bläddra runt och hitta det som 
passar dig. 

Mycket mer finner du på vår hemsida:

www.skr.org/globalaveckan

Beställ även vårt fördjupningspaket! 
Se talong på häftets sista sida. 

Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges Kristna Råd 
och Svenska missionsrådet i samarbete med Diakonia, Kristna 
Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU InterLife, SPEAK, 
Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund. 



�

Var med och bygg skapelsefred  
– utan vapen

D en pakistanska regeringen använder 47 gånger 
mer pengar till rustning och militär än till vat-
ten och sanitet. Och detta i ett land där mer 

än 100 000 människor årligen dör av diarré. Till Pakis-
tan valde Sverige att 2006 marknadsföra och sälja ett ra-
darövervakningssystem för 8,3 miljarder dollar.

Kyrkornas uppgift är att stå upp för människor vars rät-
tigheter kränks och som drabbas av krig och förtryck. Med 
denna grundsyn blir det omöjligt att inte protestera mot att 
Sverige de senaste tio åren etablerat sig som en av världens 
största vapenexportörer. 

kyrkorna i sverige arbetar med den här frågan på många 
sätt: SKR:s fredsdeklaration, Svenska kyrkans arbete för att 
investeringar inte ska göras i vapenhandel, Svenska Missions-
kyrkans uttalande mot svensk vapenexport, eller Kristna 
Fredsrörelsens kampanj ”Sverige vapenvägrar”.

under kyrkornas globala vecka kan vi samla alla goda 
initiativ och tillsammans agera för skapelsefred. I det här  
materialet möter ni människor som påverkas av att världen 
prioriterar vapen före människor. Men ni ges också idéer och 
konkreta verktyg för förändring och aktiviteter, som fondut-
maningen, filmkväll, övningar, aktiviteter för barn och mycket 
annat.  

Var med och bygg skapelsefred utan vapen. 

sofia walan & johanna olaison

Sofia Walan är 
projektsekre-
terare och 
Johanna Olaison 
informations-
samordnare  
för Kyrkornas 
globala vecka. Fo
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Skottskadat hus i 
Chocó, Colombia 

där både illegala 
och legala 

väpnade grupper 
ger upphov till 
ett stort antal 

internflyktingar.
Foto: Magnus Aronson/

IKON
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Enligt svensk lag får vapen inte exporteras till länder som allvarligt 

och systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Det är också 

förbjudet att exportera till länder som befinner sig i väpnade 

konflikter. 

Sverige är en av världens tio största vapenexportörer, och bland de länder som 

köper svenska vapen finns mycket fattiga nationer, som Pakistan och Thailand, 

samt länder som konsekvent kränker mänskliga rättigheter, bland annat Saudi-

arabien. Hur påverkas människor i dessa länder och vad gör svenska kyrkor och 

organisationer för att förändra? Svaret finns här. ➜ ➜ ➜

Svenska vapen  
används i krig
Vad gör kyrkorna?

F         ördjupning
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De miljarder som nu spenderas på vapen skulle 
istället behövas i kampen mot fattigdomen. Det 
menar Justin Sylvester, forskare i demokrati vid det 
ansedda demokratiinstitutet Idasa i Sydafrika.

Under 1980-talet var världen enad i kampen mot Sydafrikas 
rasistiska politik, apartheid. Svenska organisationer och kyr-
kor hade några av de starkaste rösterna. Kampen vanns och 
1994 fick Sydafrika demokrati. Nu tog den svenska vapenin-
dustrin över Sveriges goda namn. År 1999 slöts det avtal där 
det fattiga Sydafrika för lånade pengar köpte 28 stridsflyg-
plan av typen JAS 39 Gripen.

– Det var vansinne i ett läge där vi borde ha 
satsat pengar på fattigdom, hiv/aids, jobb och att 
bygga demokratiska institutioner. Tillsammans 
med brittiska samarbetspartners betalade ni 
dessutom stora mutor och utnyttjade er  position 

för att sälja vapnen till oss. Ni underminerade vårt politiska 
system. Det är ledsamt, säger Justin Sylvester.

i sydafrika pågår pågår en ständig kamp mellan de som vill 
reda ut affären och högt uppsatta politiker som vill tysta ner 
den. Trovärdigheten hos de sydafrikanska politiska och juri-
diska institutionerna har förlorats. I Sverige lades utredning-
en om mutbrott mot Saab, som med statliga bidrag tillverkar 
flygplanen, ner förra året. Inte för att misstankarna avskrevs 
utan på grund av resursbrist. 

de senaste tio åren har den samlade vapenaffären kostat 
Sydafrika över 45 miljarder kronor. Kampen mot hiv/aids 
har kostat en femtedel av 
detta. Närmare sex miljo-
ner sydafrikaner är smitta-
de av hiv/aids. Sydafrikas 
klyfta mellan rika och fatti-
ga är störst i världen. Justin 
Sylvester igen:

– Kampen för rättvisa och demokrati måste fortsätta. Till 
en början är det enda rimliga att er regering upphäver försälj-
ningen och tar tillbaka flygplanen. Vi vill inte ha dem.
marcus haraldsson
Kapstaden

JAS-affären underminerade 
Sydafrikas demokrati 

Utredning lades ned
Inför försäljningen av Jas Gripen till Sydafrika 1999 
vädjade både kyrkor och fackföreningsrörelser i landet 
om internationell hjälp att stoppa affären. 2007 inleddes 
en förundersökning om mutbrott mot Saab. Denna lades 
ned 2009. Både den svenska Justitiekanslern och OECD 
har i efterhand varit mycket kritiska till att utredningen 
tilldelats så lite resurser. 

Justin Sylvester

En längre version av texten finns på hemsidan

Det var vansinne  
i ett läge där vi  
borde ha satsat  
pengar på fattigdom.
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Pojkarna bor i kåkstaden Gugulethu utanför Kapstaden, där arbetslösheten är hög och cirka 29 % av befolkningen är smittade av hiv/aids.
 Foto: Marcus Haraldsson
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” Lättnaden är enorm över att kriget har upphört. Rörelsefriheten är också 
mycket större. Men fortfarande är den militära närvaron hög, särskilt i norr och  
i öster. Effekten av 26 års krig är att spridningen av lätta vapen är fortsatt stor... ” 
          Mirak Raheem från Center for Policy Alternatives, Sri Lanka

F         ördjupning

Ännu en checkpoint. Passagerarna går av bussen, stäl-
ler sig i kö för att få sitt bagage kontrollerat av solda-
ter med kinesiska AK47:or. Militären och säkerhets- 

proceduren är en del av vardagen i inbördeskrigets Sri Lanka. 
Vapen är så vanliga att man slutar tänka på dem. Eller, man 
slutar aldrig tänka på dem. Inte om man haft dem riktade mot 
sig. Inte om de tagit nära och käras liv. Sorgen och rädslan är 
lika mycket del av vardagen som säkerhetskontrollerna blivit 
en del av det srilankesiska landskapet. Och de råa skämten 
bland barnen i krigszonen:

– Jag kunde inte sova i natt.
– Varför?
– Det var inga bomber.
Trots att det 26 år långa kriget mellan minoritetsgruppen 

tamilerna och de styrande singaleserna officiellt tog slut i maj 
2009 är konflikten långt ifrån över. 

Sri Lanka har sedan 1983 härjats av en mycket svår väpnad konflikt.  
Förra året besegrade regeringen den tamilska separatistorganisationen LTTE,   

men kriget hade redan då orsakat en humanitär kris med över 300 000 internflyktingar.  

Behovet av återuppbyggnad, försoning och fattigdomsbekämpning är mycket stort. 

Vapen är del av vardagen på Sri Lanka
Sri Lanka har ingen egen vapenproduktion, och medan 

tamilerna tidigare fick både vapen och träning från indiskt 
håll, köpte den srilankesiska regeringen vapen från Kina och 
USA, men också EU-länder som Storbritannien, Italien och 
Tjeckien. Detta trots att EU har riktlinjer som förbjuder ex-
port av vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter 
och internationell rätt. 

Visserligen är rebellstyrkan i Sri Lanka besegrad, men det 
betyder inte att det råder fred i landet. 

camilla orjuela 

Omarbetad av Matilda Pearson
Artikeln är baserad på en kommande rapport av Svenska Freds- och Skiljedoms-
föreningen och Sri Lanka-kommittén

En längre version av texten finns på hemsidan

Läs hela intervju om situationen på Sri Lanka idag.  www.skr.org/globalaveckan

”
”
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Det har snart gått sex år sedan tsumanin  
drabbade Sri Lanka. 35 000 personer på ön  
dog och hundratusentals människor förlorade 
sina hem.

Fortfarande bor familjer i tillfälliga plåtskjul och har inte nå-
gon riktig bostad. En av dessa familjer är Viyayaakanthan 
som bor i byn Vattavanm på öns östkust.

– Efter katastrofen började man bygga hus i byn, men vi 
fick endast grunden gjuten innan inbördeskriget tvingade oss 
på flykt, säger mamma Kansana.

Väl åter i Vattavanm, efter kriget, hade man inget hus och 

Fortfarande 
bostadslösa  
sedan tsunamin

Familjen 
Viyayaakanthan 
framför sitt 
provisoriska 
hus. 
Foto:  

Mikael Stjernberg

så är situationen än idag. Familjen har inte råd att bygga något 
själv. När det regnar kraftigt går de till grannen.

– Vi längtar bara efter att få bo som de andra, säger Kansana.
Under de två senaste årtiondena har fattigdomen minskat i 

Sri Lanka, men samtidigt har de sociala klyftorna i samhället vid-
gats. Ungefär en fjärdedel av befolkningen lever under landets 
officiella fattigdomsgräns, vilket betyder att de får i sig för lite 
mat. Och forfarande är många flyktingar i sitt eget land efter att 
det 26-åriga inbördeskriget avslutades förra året. 

PMU InterLife finns på plats i landet och har de senaste 
åren både gjort humanitära insatser i samband med tsunamin 
och kriget. ”
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Om jag kunde
skulle jag ge
en jordglob
till varje barn
och allra helst en lysande sådan,
i förhoppning om
att den skall öppna
varje barns ögon
och hos dem väcka 
intresse för
och kärlek till 
alla folk
alla raser,
alla språk
och alla religioner!

ha visioner om en värld där vi kan samsas till-
sammans och motverka våld. Visionen gäller 
inte minst vårt förhållningssätt till vapen och 
vapenexport. Som kyrkor måste vi också 
leva det liv vi talar om. Vill vi fred och för-
soning, då måste vi också visa det med 
våra liv och med våra ställningstaganden. 

kyrkans utgångspunkt är att männis-
kan är skapad till Guds avbild. Därför är 
mänskligt liv heligt och varje kvinna, 
man, flicka och pojke har rätt till ett vär-
digt liv. Utav detta måste vi dra konse-
kvenser. Varje dag dödas 1 000 människor 
av lätta vapen. Därför är inte kyrkornas 
ställningstagande kring vapen oväsentligt. 
Det handlar om liv och död för mängder av 
människor, de vi tror är skapade till Guds avbild. 
De allra flesta av dem finns dessutom i länder som 
präglas av fattigdom. Så förutom de som dör av vapen 
så dör ytterligare ungefär 4 000 barn varje dag av hunger. 
Detta faktum måste vi förhålla oss till som kyrkor och som 
kyrkor ge ett svar på.

kyrkans uppgift är att skydda människor, att stå på de 
marginaliserades sida. Jesus stod alltid på deras sida som 
var utfrysta ur samhället eller inte passade in. Han gjorde 
tydliga val. Frågan är vilka val vi gör? Vems ställning tar vi? 
Delar av kyrkan på olika håll i världen har ställt sig på de 

Dom Helder Camara, den brasilianske ärkebisko-
pen, ger uttryck för en önskan om att kärleken till 
andra ska vara starkare än egoismen. Han visar 

på vilka värderingar som är viktiga att föra över till nästa 
generation.

vi lever i en tid när det är svårt att tala om värderingar. Vi 
har inte längre språket. Ändå måste vi gång på gång ställa 
oss den grundläggande frågan om vilket samhälle, vilken 
värld vi vill ha, vad den ska kännetecknas av. Som kyrkor i 
Sverige och som del av den världsvida kyrkan måste vi våga 

Vilken värld vill vi leva i?
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marginaliserades sida. Det kan ha kostat. Det har varit obe-
kvämt. Ändå har man gjort det.

Vapen kopplas så ofta samman med säkerhet. Länder 
ska ha rätt att skydda sig själva. Det är ett vanligt argument 
för vapenexport. Men vems säkerhet pratar vi om? Är det Fo
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den fattiga kvinnan i södra Sudan som får ett säkrare liv 
med hjälp av vapen? Är det flyktingar från Burma som skyd-
das av vapen? Säkerhet måste alltid sökas tillsammans, inte 
mot varandra. Därför blir vapen ett omöjligt redskap i sä-
kerhetsarbetet, eftersom de alltid riktas mot någon.

bibeln gör ett tydligt samband mellan sådd och skörd. 
Vad man sår får man också skörda. Därför kan aldrig fred 
skördas när man har planterat med vapen. Från vapenträ-
det växer inga andra frukter än våld och död. Därför måste 
ett konkret och tydligt ställningstagande göras av kyrkorna 
för att säga nej  till vapen.

Som kyrkor har vi fått ett tydligt uppdrag att verka för 
fred och försoning. Kyrkorna som finns inom Kyrkornas 
Världsråd har försökt att ta detta på allvar genom olika be-
slut och engagemang under alla år som man funnits. Arbe-
tet mot kärnvapen har varit aktivt. Nu är vi i slutet av Årti-
ondet för att övervinna våld. Men uppdraget måste gestaltas 
överallt. Fredsstiftarna är välsignade, säger Jesus. Låt oss 
hjälpa varandra att med inlevelse, fantasi och envishet vara 
fredsstiftare.

eva christina nilsson
Generalsekreterare för Svenska  
missionsrådet

”
”Men vems säkerhet pratar vi om? Är det 
den fattiga kvinnan i Sudan som får ett 
säkrare liv med hjälp av vapen?” 



v Varför exporterar Sverige vapen?
Olika aktörer brukar ge olika svar, mer eller mindre välunder-
byggda. Argumenten spänner från att export gör det möjligt 
att producera vapen för eget behov till lägre kostnad, att vi 
därigenom lättare kan få köpa vapen, att det är en form av 
internationellt samarbete som knyter oss närmare viktiga län-
der, att det skapar arbetstillfällen, gynnar teknikutvecklingen 
generellt samt att det ger exportinkomster. Man kan dock 
fråga sig om det verkligen gynnar svenska säkerhetsintressen 

Vanliga frågor om vapenhandel
att diktaturer beväpnar sig? Skulle vi inte få fler vänner inter-
nationellt om vi satsade resurser på konfliktförebyggande och 
export av exempelvis miljöteknik, i stället för att som nu vara 
en av världens största exportörer av krigsmateriel?

v Vem bestämmer om Sverige ska exportera vapen 
till ett visst land?
Det är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som be-
slutar om exporttillstånd ska ges. I beslutsprocessen kan de 

12

Internflykting i Chocó, 
Colombia.
Foto: Magnus Aronson/IKON
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inhämta stöd av ett råd med representanter från alla riksdagspartier – Export-
kontrollrådet (EKR). I Sverige finns ett generellt förbud mot export av krigs-
materiel, all export utgör alltså undantag från lagen.

v Hur kommer det sig att Sverige exporterar så mycket vapen trots 
att vapenexport i grunden är förbjudet?
Undantag från det generella förbudet får endast göras om det kan motiveras 
utifrån säkerhetspolitiska skäl. Vidare bör export i dessa fall inte beviljas till 
mottagare som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter eller till 
länder som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, väpnad konflikt. I de flesta 
fall brukar just säkerhetspolitiska intressen åberopas när exporttillstånden ges. 
Detta har dock kommit att omfatta allt fler tillstånd och på allt lösare grunder. 
 
v Kan man kontrollera vad som händer med vapnen när de lämnat 
Sverige? 
Det görs försök, men svaret är ändå nej. Sverige har ett förhållandevis utvecklat 
system för kontroll som anses hålla hög internationell standard. Ändå dyker 
svenska vapen upp i konfliktområden såsom när man 2009 hittade svensktill-
verkade pansarskott hos FARC-gerillan i Colombia eller 2010 när granatkas-
taren Carl Gustaf påträffades hos Al Shabab-milisen i Somalia. 

v Hur vet vi att svenska vapen inte används till brott mot 
mänskliga rättigheter?
Det vet vi inte. Dessutom innebär de svenska riktlinjerna att ingen export av 
krigsmateriel ska tillåtas till länder som gravt och systematiskt kränker mänsk-
liga rättigheter, oavsett om det är just de svenska vapnen som bidrar till kränk-
ningen eller inte. Bara under 2009 stod följande länder, med problematisk 
människorättssituation, som mottagare av vapen från Sverige: Singapore, 
Thailand, Pakistan, Jordanien och Tunisien.

v Behövs inte vapen för att länder ska kunna försvara sig? 
Enligt FN är svaret ja: det finns i FN-stadgan en paragraf 51 som lyfter länders 
rätt till självförsvar. Detta innebär dock inte att Sverige behöver vara delaktiga 
i att förse världens diktaturer med vapen.

Visste du att…
v de militära utgifterna i världen kostar  

1 340 miljarder dollar per år medan världens 
samlade bistånd inte är mer än 104 miljarder?

v utbildning till alla skulle kosta 10 miljarder?
v Sverige under 2000-talet varit en av de tio 

största vapenexportörerna i världen?
v exporten av svensk krigsmateriel ökat med 

400 procent på tio år?

Källa: Changemaker

Topp tre
De största köparna av svenska vapen år 2009
1. Nederländerna
2. Sydafrika
3. Pakistan 

Källa: Inspektionen för strategiska  
produkter (ISP) 

Kyrkorna möter 
vapenindustrin
Göteborgsprocessen är ett nätverk mellan 
Sveriges Kristna Råd, Kristna Fredsrörelsen,  
The Life & Peace Institute och Svenska 
missionsrådet. Göteborgsprocessen har ordnat 
mötesplatser där olika aktörer som är inblan-
dade i vapenhandelsfrågor,  även krigsmaterielin-
dustrin, möts för att diskutera etiska aspekter 
av vapenhandeln.

Läs mer på www.gothenburgprocess.org
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F         örändring

Det kan vara nedslående att läsa om världens vapenhandel, men det 

finns hopp om förändring! De flesta riksdagspartierna vill skärpa den 

svenska lagstiftningen, och en ny undersökning visar att en majoritet  

av svenska folket är helt emot vapenhandel. 

Kyrkornas globala vecka är ett fantastiskt tillfälle att visa vad kyrkorna tycker 

och bidra till förändring. Var med i Fondutmaningen och investera vapenfritt, 

bjud in föreläsare, anordna filmkvällar eller gå årets tipspromenad. Läs mer  

om hur ni kan vara med och bygga skapelsefred  ➜ ➜ ➜

Hopp om  
förändring
Det här kan du göra!
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Med ett dukat 
bord på torget 
fick Speak 
Umeå igång 
samtal om 
rättvisa 
resurser under 
Globala veckan 
2009.
Foto: Hampus Perhamn
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Rekvisita:
Två clowner
En vattenpistol
En blomma

clown ett kommer med en vattenpi-
stol och sprutar på Clown Två, på barnen 
och församlingen. Alla utom Clown Två 
tycker att det är jätteroligt.

clown två blir arg och säger att pisto-
ler är farliga saker, det är krigssaker som 
dödar människor. 

– Det är väl inte bra? frågar Clown 
Två barnen.  

– Men det är ju så roligt med vatten, 
säger Clown Ett. 

– Men en kula vore inte så kul, svarar 
Clown Två. 

Clown Ett hänger med huvudet ett 
tag och muttrar lite för sig själv.

– Vad säger du, jag hör inte, undrar 
Clown Två.

– Man kan kriga 
mot blommor också, sä-
ger Clown Ett. 

– Nu fattar jag ingenting, säger 
Clown Två.

– Fråga barnen, säger Clown Ett
Och så frågar de barnen: kan man 

kriga mot blommor?
(Om de inte kommer på det själva 

får man leda deras tankar till förstörelsen 
av naturen. Kan man också kriga mot 
träd och sälar och fiskar och andra 
djur?)

båda clownerna kommer överens om 
att krig är något hemskt och att inga va-
pen borde få finnas.

– Men vad ska jag göra med den här 
nu då? frågar Clown Ett och tittar uppgi-
vet på sin vattenpistol. 

– Vattna blommor eller? (Clownen 
sprutar lite uppgivet på en blomma.) Sen 
skiner han upp. 

– JA, man 
kan göra en 
vattenkanna av 
den, det är snällt 
mot både människor och blom-
mor. Clown Två nickar och tar Clown 
Ett i armen och så dansar de glatt runt i 
armkrok.

Dramat kan göras i gudstjänst och kopplas 
till bibelordet Mika 4:3 om att smida svärd 
till plogbillar.

karin olofsdotter

drama för barn: 

Kan man kriga  
mot blommor? 

1�
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Jag tycker det är pinsamt att det  
i Sverige på 2010-talet fortfarande  
produceras och säljs vapen som man  
i värsta fall inte ens vet var de hamnar. 
Hur länge till ska ekonomiska vinster  
få rättfärdiga att man bidrar till både 
orättvisor, lidande och död? 
 Mattias Lidström, Deportees och Speak Umeå

”

”
Waltz with Bashir
Prisbelönt animerad film om 
israeliska soldater som ser 
tillbaka på Libanonkriget.
(Dramafilm 86 min)

Pray the Devil  
Back to Hell
Beväpnade med mod och 
övertygelse kräver liberianska 
kvinnor fred.  

(Dokumentär, 72 min)

Lord of  War
Nicolas Cage spelar Yuri 
Orlov, vapensmugglare och 
familjefar.  
(Actionfilm, 122 min)

Iron Man 1
En vapenförsäljare har  
etiska dilemman och  
blir superhjälte.  
(Actionfilm, 126 min)

filmtips 

Filmerna är bra och engagerande, men innehåller också starka scener.  
Om du ska visa den för en ungdomsgrupp kanske du kan se filmen först, 
och använda övningarna på sidan 20–21 som grund för diskussion. 
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F         örändring

Här följer ett upplägg för studiecirkel utifrån 
detta inspirationshäfte. Ändra gärna för att det 
ska passa just er grupp. Kanske vill ni hoppa över 
någon del och fördjupa er i en annan.

Hur ni än väljer att göra är förhoppningen att 
denna studiecirkel resulterar i någon form av 
konkret handling i församlingen.  
Lycka till! 

Skapelsefred – byggs inte med vapen!

Den här träffen fokuserar på 

att ta reda på hur det ser ut i 

världen. Hur mycket vapen 

finns det? Vem tillverkar dem 

och var hamnar vapnen 

egentligen?

Samtal/Runda
Börja med en runda där alla 

får dela med sig av sina 

associationer till ordet vapen 

(skriv gärna ner orden).

Övning
Gör värderingsövningen på 

sidan 20.

Läs
Texterna om Sri Lanka på 

sidan åtta och nio. Läs 

”Vanliga frågor om vapenhan-

del” på sidan 12 och 13.

Samtal/Bikupor
Hur reagerar ni på det ni nu 

fått reda på? Förändras era 

tankar på något sätt? Hur?

Jämför siffrorna för vapenex-

port och bistånd – hur går 

detta ihop?

Vad tänker ni om bilden 

av Sverige som neutral och 

fredsmäklande nation?

Läs 
Bibeltexten Mika 4:3 och 

fundera över vilka vapen 

Jesus använde.

Avslutning/ Andakt
Avsluta gärna med en runda 

och ha sedan en kort andakt 

tillsammans. Tips på böner 

och sånger finns på sidorna 

28–31.

TRÄFF 1  Vapen i världen 

studiecirkel
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Den här träffen fokuserar på 

begreppet fred. Vad är fred 

egentligen och hur kan man 

bidra till att skapa fred i olika 

situationer?

Samtal
Gör övningen ”Reflekterande 

samtal” på sidan 21.

Övning
Gör övningen ”Gränslinjen” 

på sidan 21. 

Läs
Texten ”Vilken värld vill vi  

leva i?” på sidan tio och elva.  

Vad tänker ni? Håller ni med?

Läs gärna bibeltexten Jesaja 

2:2–5. Vad betyder den för oss 

idag?

Avslutning/ Andakt
Avsluta gärna med en runda 

och ha sedan en kort andakt 

tillsammans. Tips på böner och 

sånger finns på sidorna 28–31.

Den här träffen fokuserar på 

det lokala sammanhanget. Vad 

kan vi göra i vår församling? 

Kan vi göra något tillsammans 

med kyrkorna i vår närhet? 

Vill man kan man använda denna 

träff som ett konkret tillfälle att 

planera aktiviteter och 

gudstjänst i globala veckan. 

Samtal/Bikupor
Börja med att prata två och 

två eller tre och tre om vad ni 

skulle vilja göra i församlingen.

Läs
Om Fondutmaningen, Politi-

kerutmaningen och Ut på stan 

på sidan 22 och 23. Läs också 

vad andra församlingar har 

gjort tidigare på sidan 24.

Samtal
Samla ihop er och dela med er 

till hela gruppen av era idéer. 

Gå vidare
När ni gått igenom alla idéer 

som kommit upp är det dags 

att bestämma sig för vad ni vill 

gå vidare med och genomföra. 

Planera så långt det är möjligt, 

om ni inte blir helt färdiga kan 

ni planera in en träff till och/

eller göra en arbetsfördelning. 

Avslutning/Andakt
Avsluta gärna med en  

runda och ha sedan  

en kort andakt  

tillsammans.

TIPS!
Ett sätt att inleda 
och/eller avsluta 
en träff är rundan. 
I en runda får alla i 
gruppen berätta 
om sina tankar 
utan att bli 
kommenterade. 
Frågor för en 
runda kan ex-
empelvis vara:  
Så här mår jag 
just nu/det här 
förväntar jag mig 
av studiecirkeln/ 
det här är fred 
för mig/det här 
tar jag med mig 
från den här 
träffen.

TRÄFF 2 Fred – vad är det? 

TRÄFF 3 Aktiv fred i församlingen

KOM IHÅG! 

Ditt studieförbund är en 

resurs! Kontakta ditt 

studieförbund för att få hjälp 

inför starten av cirkeln! 

www.sensus.se

www.bilda.nu
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Värderings- 
övning
(Ca 20–30 minuter)

F         örändring

övningar

En värderingsövning uppmuntrar 

deltagarna att fundera och själva ta 

ställning. Övningen kan inleda diskussion 

och samtal. 

Var noga med att påpeka att det 

handlar om vad man tycker – ingenting  

är rätt eller fel. Man kan också, när som 

helst, ändra åsikt. 

Övning
Dra upp en faktisk eller tänkt linje mellan 

två punkter i rummet. Bestäm vilken ände 

av linjen som är JA och vilken som är NEJ 

och var nollpunkten är. 

Deltagarna placerar sig längs med linjen 

beroende på hur de ställer sig till olika 

påstående. Om man inte håller med alls stäl-

ler man sig längst ut på NEJ-sidan, om man 

håller med till hälften blir det i mitt av 

rummet och om man håller med helt och 

hållet blir det på JA-sidan av rummet. 

Här är några förslag på påståenden. Hitta 

gärna på egna, men tänk på att påståen-

dena måste ha svar som går att gradera 

längs med linjen.

Förslag på påståenden: 
v Konflikter är alltid jobbiga

v Mänskligheten kan lära sig att hantera 

konflikter utan våld

v Vi lever i ett fredligt land

v Det är viktigt att Sverige har en 

konkurrenskraftig försvarsindustri  

v Om Jesus skulle ha levt idag skulle han 

ha stött vapenexporten

v Fredsarbete är en naturlig del i församlings-

arbete eller i en kristen ungdomsgrupp

v Vi behöver ha en vapenindustri i 

Sverige för att kunna ge jobb åt alla

Samtal/reflektion
Efter varje påstående kan några deltagare 

få förklara varför de ställt sig där de står 

och hur de har tänkt. 

Foto: Kristna Fredsrörelsen
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Övning
Visa deltagarna på en riktig eller 

fiktiv linje genom rummet. Be dem 

ställa sig på var sin sida, och hälsa 

på någon mitt emot. Be dem gärna 

hålla kvar händerna. Instruktio-

nerna är sedan, till en sida i taget, 

att deras mål är att få personen 

framför sig över till sin sida av 

gränsen/linjen. Säg gärna ”Varså-

goda att börja nu!” eller något 

liknande kommando. Då uppstår i 

regel slagsmål. 

Samtal/reflektion
Sedan är det intressant att 

diskutera om våld är lösningen, 

hur många som känner sig nöjda 

eller missnöjda med hur det blev 

och vad man hade kunnat göra 

istället. 

Frågor:  Vad hände? 

Användes våld? 

Varför? 

Var det någon som hittade en 

lösning som var bra för båda? 

Hur? 

Exempel i världen på vinna-vinna 

lösningar? 

Det fredligaste är förstås att båda 

får som de vill, precis samtidigt – 

man byter sida.  Även om de flesta 

av oss tänker oss som fredliga så 

har vi ofta ett militäristiskt 

tänkande – att den med störst 

fysisk och vapenstyrka vinner och 

den andre förlorar.  Att börja ge 

upp detta synsätt är vad kreativ 

konflikthantering och ickevåld 

handlar om.  Att också den ”svage” 

kan vinna, att det inte handlar om 

att vinna över någon utan att vinna 

över någon på min sida.

Övning
v Gå ihop 3 och 3

v Gemensamt tema: fred

 Alla skriver var sin lapp med ett ord – 

vad betyder fred för dig

v Person A visar sin lapp utan att säga 

något

 Person B och C pratar om ordet, men 

inte om person A – 3 minuter

 Person A bara lyssnar och 

reflekterar

v Person A berättar om 

eventuella nya tankar som 

kommit fram – 1-2 minuter

v Gå varvet runt, så alla får vara  

”person A”

Samtal/reflektion
v Reflektera över metoden

Gränslinjen (Ca 15-20 minuter)

Reflekterande samtal (Ca 20 minuter)

F         örändring
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Politikerutmaningen
Mejla de nyvalda politikerna som bestämmer 
om svensk vapenexport.

Läs mer på www.skr.org/globalaveckan

Vi är många som inte vill att våra sparpengar ska investeras  
i vapen. Här är en guide för enskilda personer och försam-
lingar som vill ta större ansvar för sina placeringar.  
Utmana gärna andra församlingar att vara med!

F         örändring

Före mötet:
n Ring och boka möte med banken.  

Berätta att ni vill prata om hur era 
pengar kan förvaltas på ett hållbart 
sätt utan investeringar i vapenindu-
strin. Då får banken en chans att 
förbereda sig. 

n Bestäm om en eller flera personer ska 
gå till mötet. (Om ni är fler kan det 
bli som en uppvaktning.) 

På mötet:
n  Berätta varför ni är där, motivera 

varför ni som kyrka eller enskild inte 
vill investera i vapen.

n Se över era/församlingens nuvarande 
placeringar. Vilka investeringar har ni 
idag? Diskutera vad det skulle 
innebära att flytta pengar till mer 
etiska fonder. 

n Tänk på att det inte finns några 
perfekta alternativ, det är svårt att dra 
tydliga gränser för vad som är vapen. 
Betona att ni är intresserade av det 
alternativ som innebär lägst grad av 
investering i vapenindustrin. 

n Fatta beslut om om-
placering, eller ta med 
informationen. 

n Avsluta med att tacka och 
säga att det allra bästa vore 
om banken helt avstod från 
investeringar i vapen.

Glöm inte!
3 Bara genom att ta upp 

frågan i din församling eller 
med din bank har du gjort 
världen bättre!

3 Har ni redan etiska 
placeringar? Jättebra  
– men ni kan ändå träffa 
banken och framföra vad 
som kan förbättras. 

3 Gå in på vår hemsida  
och berätta vad ni gör!

 Lycka till!
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Varför hålla skapelsefreden inom kyrkans 
väggar? Här finns förslag på hur ni kan ta 
med den ut på stan.

Är du kompis  
med oss? 
Kyrkornas globala vecka finns 
också på facebook. Genom att 
vara med i vår grupp får du 
information om vad som är på 
gång inför veckan, du kan 
efterlysa information och dela 
med dig av tips och idéer.

www.facebook.com
Sök på ”Kyrkornas globala 
vecka”

Morotsmobb
Genom att gå samman många människor 
– en mobb – och köpa en viss vara av ett 
företag, kan vi uppmärksamma 
och belöna ett gott arbete 
företaget gör  
– ge en morot. En morots-
mobb kan göras på många 
sätt, exempelvis genom att 
bestämma en dag då många  
går in i samma butik och köper 
en Fairtrade-produkt. 

Läs mer på www.carrotmob.org

Är du kompis  
med Zven? 
Zven Johansson är en fiktiv 
person som älskar svensk 
vapenindustri. I serieboken 
En hjälpande hand får du 
både träffa Zven och lära 
dej mer om svensk vapenexport. 
Du kan också bli kompis med Zven på  
facebook och följa hans öden och äventyr 
inom vapenindustrin. 

www.enhjalpandehand.biz 

Visa er!
Vad som helst, till exempel Kyrkornas globala 
vecka, kan uppmärksammas hursomhelst, till 
exempel genom bra resurser ni har i er församling. Finns 
en kyrkokör som kan sjunga på stan? En dramagrupp som 
gör forumteater? En syförening som ger statyn på torget nya 
kläder? Scouter som bjuder på korv? Ordna en aktivitet som 
väcker uppmärksamhet och komplettera med tydlig 
information om ert syfte – kanske att uppmuntra till 
deltagande i Fondutmaningen?  – och vips så har ni en aktion.

Tipspromenad
Ta med er Kyrkornas globala veckas 
tipspromenad och låt förbipasserande 
vara med och tävla om till exempel 
Fairtrade-priser. Erbjud även alla som 
deltar gratis kyrkfika valfri söndag mot 
uppvisande av tipslapp! Tipspromenaden 
kan beställas eller skrivas ut på hemsidan.

www.skr.org/globalaveckan 

Ut på stan!

1 X 2

Var med i bönemanifestation under 
Kyrkornas globala vecka. 
Läs mer på www.pmu.se
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ekumeniska rådet i Västerås uppmärk- 
sammade Kyrkornas globala vecka 
2009 på flera sätt, bland annat med en 
matlagningstävling mellan lokala hand-
lare, med fokus på hur man lagar miljö-
vänlig och rättvis mat. 

Tillsammans med ett antal bil-
handlare genomfördes också en miljö-
bilsutställning i centrum och ett par av 
prästerna och pastorerna i Västerås 
lyfte också frågan om fredliga mobiler 
genom en debattartikel i Vestmanlands 
Läns Tidning. Denna följdes av en in-
samling av begagnade mobiler under den 

ekumeniska ungdomsmässan som firades 
i Domkyrkan under Globala veckan.

Onsdagen den 25 november över-
lämnades de insamlade mobilerna till 
Telia-butiken i köpcentret Skrapan, 
tillsammans med ett brev om krav på 
mer rättvis och hållbar mobilproduk-
tion.

Butikschef Pia Adamsson tog emot 
mobilerna och lyssnade på frågor och 
uppmaningar från Daniel Berg, Lisa 
Fröberg, Johan Lindström och Per 
Larsson som alla är aktiva i arbetet med 
Kyrkornas globala vecka i Västerås.

Fredliga mobiler under  
Globala veckan 2009hur gör man en gudstjänst med 

mobiltelefonen i centrum? Till att börja 
med kan man inleda gudstjänsten med att 
alla får sätta på sin ringsignal – detta blev 
dagens preludium i Trollhättans Missions-
kyrka söndagen den 22 november under 
Kyrkornas globala vecka 2009. Temat för 
gudstjänsten var Skapelsefred – Rättvisa 
resurser, och fokus låg på allt det positiva 
med mobiltelefoner, men de negativa 
konsekvenserna med gruvdrift och 
tillverkning lyftes också fram. Liv Södahl 
predikade utifrån detta tema och efter 
gudstjänsten gick besökarna Globala 
veckans tipspromenad. Vid kyrkfikat 
serverades Fairtrade-produkter.

Age of Stupid 
i Sankta Eugenia
På initiativ av församlingens miljögrupp 
anordnades en filmvisning i Sankta Eugenia 
katolska församling i Stockholm söndagen 
den 22 november i Kyrkornas globala 
vecka 2009. Filmen som visades heter Age 
of Stupid och handlar om klimatföränd-
ringarnas konsekvenser. Efteråt bjöds det 
på fika och diskussion utifrån filmen. 

– Vi valde att göra en filmvisning 
eftersom det är en väldigt enkel men 
också innehållsrik aktivitet, säger Sofia 
Rosshagen från Sankta Eugenia, som också 
berättar att det bästa med kvällen var 
efterdiskussionens konstruktiva ton.

Pia Adamsson, Daniel Berg och Lisa Fröberg. Foto: Sofia Walan/SKR

Med mobilen  
i gudstjänsten
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Häftet du håller i din hand är visserligen prima, 
men mer av samma vara finner du på vår 
hemsida.  För dig som vill…

Vara med i Fondutmaningen
v om ni vill investera vapenfritt
v checklista för samtal med banken
v utmana varandra

Vara med i Politikerutmaningen
v mejla nyvalda politiker om svensk vapenhandel

Arrangera en temakväll
v lista med föreläsare
v värderingsövningar
v fördjupningsmaterial 

Göra en andakt eller gudstjänst
v bildspel
v symbolhandling
v drama för barn

Beställa material
v fördjupningspaket
v tipspromenad om skapelsefred

Göra något i barn- eller ungdomsgruppen
v vapenhandelsquiz
v lekar från hela världen
v tävlingen Fredskampen

Berätta vad ni gör och inspirera andra
v information om vad som görs runt om i Sverige

www.skr.org/globalaveckan
Vill du ha mer?

F         örändring
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Skapelsefred byggs inte med vapen

den byggs med rättvisa och barmhärtighet

Skapelsefred byggs inte med vapen

den byggs med humor och lekfullhet

Skapelsefred byggs inte med vapen

den byggs med kraft och varsamhet

Här presenteras en plocklåda med böner, sånger och texter för dig som vill fira 

gudstjänst och andakt med skapelsefred i centrum. På vår hemsida finns bildspel, 

symbolhandlingar, drama för barn och mycket mer. ➜ ➜ ➜

F         örtröstan
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Babyswing i 
Bredängskyrkan 
i Stockholm.

Foto:  
Martin Runeborg/
IKON

F         örtröstan



Inledning

Kom med din fred till oss, Herre 
ty vi förtröstar på dig
Kom med din fred till oss Herre, 
kom till oss, Herre
  Nr 21 i Sånger från Taizé, Samlingsbok

Ledare I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
 Vi kommer inför Guds ansikte med vår bön:
 Du, som gör allting nytt,
 Förnya din utsatta värld
Alla Ge oss fred
 Karin Olofsdotter

Böner

L: Skapelsefred byggs inte med vapen
A: den byggs med rättvisa och barmhärtighet 
L: Skapelsefred byggs inte med vapen
A: den byggs med mod och ödmjukhet 
L: Skapelsefred byggs inte med vapen
A:  den byggs med omtanke och vänlighet
L:  Skapelsefred byggs inte med vapen
A:  den byggs med humor och lekfullhet
L:  Skapelsefred byggs inte med vapen
A:  den byggs med hopp och beslutsamhet
L:  Skapelsefred byggs inte med vapen
A:  den byggs med kraft och varsamhet 

från Fadern och Sonen och den helige Anden
 Amen
 Karin Olofsdotter

O Gud, du är fridens outgrundliga ursprung,
kärlekens outsägliga hav 
och välsignelsens livgivande källa.
Vattna oss med ymniga strömmar
ur din nåds rika källåder, 
från din godhets ljuvaste brunn.
Gör oss till ödmjukhetens barn
och fridens arvtagare.
Amen 

Klemens av Alexandria (The Bridge of Stars,  
hämtad från bönboken Tradition och liv, s 360)

Gud, du som är kärlekens källa
Gör oss till fredsstiftare
Beredda att kalla människor vänner
snarare än främlingar
Beredda att känna förtröstan snarare än misströstan
Beredda att älska snarare än att hata
Beredda att tjäna snarare än att bli betjänade
Beredda att tända ett ljus
snarare än att förbanna mörkret
Gode Gud
Hjälp oss att komma allt närmare dig
Och bli allt mer lik din Son, Jesus Kristus
I Jesu Kristi namn
Amen

Kan man kriga mot blommor? 
Dramat för barn på sidan 16 kan även användas i 
gudstjänst.

2�

F         örtröstan



2�

L: Herre, hör oss när vi ber
A:  led oss från misströstan till förtröstan
L:  När jorden förstörs och vi inte vet hur vi ska leva 
A:  led oss från misströstan till förtröstan
L:  När våldet härskar och vi inte vet hur vi ska handla 
A:  led oss från misströstan till förtröstan
L:  När vägen är dunkel och vi inte vet hur vi ska vandra 
A:  led oss från misströstan till förtröstan
L:  Herre, led oss på rätta vägar för ditt namn skull
A: Amen

Bekännelse

L:  Skapelsens Gud, du ger ljus och liv 
och du gläder dig över din skapelse 
Du gav oss budet att ta hand om din trädgård 
men vi har missbrukat skapelsens skönhet och  
inte hållit ditt ord

A: Vi bekänner att vi plundrat begränsade tillgångar
 Vi bekänner att vi stulit våra efterkommandes rätt  

till liv
 Vi bekänner den skändliga förgiftningen av luft, 

 land och hav
 Vi bekänner kyrkornas bristande intresse för  

skapelsens väl
 Vi bekänner orimligheterna i vår egen livsstil
L: Skapelsens Gud, vi har vanhelgat din skapelse och 

fördunklat ditt ljus
 I tystnad bekänner vi vår girighet och slösaktiga livsstil

Sånger

”O, store Gud”, nr 11 i Den Svenska Psalmboken, Psalmer 
och Sånger samt Cecilia

”Dona nobis pacem”, nr 693 i Den Svenska Psalmboken, 654 
i Cecilia

”Allt, Herre lyder dina bud”, nr 801 i Psalmer och Sånger

”Vi ropar till Gud” nr 713 i Psalmer och Sånger, 890 i 
Psalmer i 90-talet

”Det ska vi göra för rätt och för fred” nr 591 i den Svenska 
Psalmboken, 695 i Psalmer och Sånger

”Jublande lyfter vi våra händer” nr 292 i Den svenska 
Psalmboken samt Psalmer och Sånger

”Mitt liv och min lovsång”, nr 122 i Ung Psalm, Libris förlag

”Kom fred, kom försoning”, nr 159 i Ung Psalm

”Helig Ande kom”, nr 172 i Ung Psalm

”The Kingdom of God is Justice and Peace”, nr 181 i Ung 
psalm

”På dig min Gud förtröstar jag”, nr 257 i Ung Psalm

Bildspel
Skapelsefred byggs inte med vapen – hur är det 
uttryckt i Bibeln och hur kan det symboliseras med 
bilder? På hemsidan finns ett bildspel du kan använda 
till meditation, lovsång eller kanske som inledning till 
en samling.

F         örtröstan
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Bibeltexter

Han skall döma mellan alla folk,
skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.
 Mika 4 :3

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min tillflykt, min starka klippa.
Sätt alltid din lit till honom, du folk,
öppna ditt hjärta inför honom.
Gud är vår tillflykt.
Bara en vindfläkt är människorna,
de dödliga endast ett bländverk.
Läggs de i vågskålen höjer den sig,
ja, de är lättare än luft.
Lita inte till våld,
sätt inte ert hopp till rövat gods.
Om än er rikedom växer,
förtrösta inte på den.
 Psaltaren 62: 6-11

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte 
det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet

Johannes 14: 27

Andra texter

Vi som var fulla av krig, mord mot varandra och all ondska, 
har var och en förvandlat sina krigsredskap – svärd till 
plogar och spjut till jordbruksredskap. Nu odlar vi fruktan 
för Gud, rättvisa, vänlighet mot människor, tro, och 
förhoppningen om framtiden given till oss av Fadern genom 
den Korsfäste…

Justinus Martyren 

Säg ”nej” till fred,
om man med fred menar
skyddsvärn av stålglimrande missiler,
upprustning för krig långt borta,
sorglöshetens liv i de rika salongerna
och tacksamma fattiga vid dess portar.
Tala om att fred
är nedhalandet av flaggor,
smidandet av vapen till plogar,
de lottlösas tillgång till jorden
och en hunger, som är ett minne blott.
 Brian Wren, England

Bönemanifestation
Söndagen den 21 november pågår en bönemanifesta-
tion för fred i Sudan. Manifestationen genomförs både  
i Sverige och i Sudan.  

Läs mer på www.skr.org/globalaveckan

F         örtröstan



Förlåtelsens ord

Jesus Kristus, världens ljus, genomlyser oss.
Vi är förlåtna.
Låt oss leva som ljusets barn och vara eniga och hålla fred,
så skall kärlekens och fridens Gud vara med oss.

Välsignelse

Öppna dina slutna händer 
och ta emot fredsvälsignelsen:
Må universums Skapare ge dig kraft
att bryta ned misstrons murar,
släcka hatets eldar,
dika ut avundens träsk
och så odla rättens tegar.

Martin Lönnebo (hämtad från bönboken Tradition och liv, s 362)

Gode Gud, omvänd världen
– och börja med mig.

(Från Kina)  Ur bönboken Tradition och liv

Sändning

Alla (sjunger)
Be om fred
Tala om fred
Tänk på fred
Verka för fred
Och Guds fred
Kommer alltid vara med dig

Hela världen sjunger, Verbum

F         örtröstan

Beställningstalong Kyrkornas globala vecka 2010
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E-post: ________________________________________________________________________
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v Sverige är en av världens tio största vapenexportörer. Hur påverkas  
människor i de länder vi exporterar vapen till och vad gör svenska 
kyrkor och organisationer?  Sid �

v Var med i Fondutmaningen och investera vapenfritt, bjud in  
föreläsare, anordna filmkvällar, eller gå årets tipspromenad.  Sid 1� 

v Skapelsefred byggs inte med vapen  
den byggs med rättvisa och barmhärtighet  Sid 2�

I detta häfte finns inspiration och fördjupning  
för dig som vill vara med och skapa fred.


