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Kyrkornas globala vecka
Sveriges Kristna Råd
172 99 Sundbyberg
Redaktörer: Johanna Olaison och Linda Persson,
Sveriges Kristna Råd
Omslagsfoto: En kvinna i ett flyktingläger i Uganda
använder vinden för att tröska sin säd. Kvinnan befinner
sig i ett av de transitionsläger som används för att
slussa tillbaka människor till sina hembyar efter flera år i
flyktingläger.
Fotograf: Paul Jeffrey/ACT International
Form: Cathrine Terreros, Press Art
Tryck: Elanders i Uppsala, 2009
Texterna får användas fritt, med angivande av källa.
Materialet har finansierats med stöd från Sida, Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte
nödvändigtvis de åsikter som framförs här. Ansvaret för
innehållet är uteslutande författarnas.

Använd häftet så här:
Det här häftet är en ”plocklåda” med olika delar att välja ur
efter behov och sammanhang. Bläddra runt och hitta det som
passar dig.
Häftet är första kapitlet i hela Kyrkornas globala veckas
material. Mycket mer finner du på vår hemsida:

www.skr.org/globalaveckan
Kyrkornas globala vecka arrangeras av
Sveriges Kristna Råd och Svenska
missionsrådet i samarbete med
Diakonia, Kristna Fredsrörelsen,
PMU InterLife, SPEAK,
Studieförbundet Bilda
och Sensus.

Att skapa fred

N

är vi berättar om Kyrkornas globala vecka säger vi
att det handlar om globala rättvisefrågor. Hur låter det? Intressant förstås, men kanske också svårt.
Rättvisa för hela världen, är det ens möjligt?

der men framförallt tillsammans, kan verka för fred genom
att använda våra gemensamma resurser på ett rättvist sätt.
var med och fira

Kyrkornas globala vecka – för fred, både

på och med jorden!
är det lätt att känna sig liten,
men då tar man fel. Gud har skapat oss människor med otroliga förmågor! Tänk på allt vi har åstadkommit hittills: fantastiska medicinska behandlingsmetoder så komplicerade att
det verkar övernaturligt, avancerade rymdfarkoster som gör
det möjligt att fara längre och längre ut i rymden. Men vi har
också skapat ett ekonomiskt system så avancerat att det verkar leva sitt eget liv och vapen som kan släcka liv på ett ögonblick. Gud har gett oss fri vilja att använda vår förmåga efter
eget tycke, till både ont och gott…
handlingar är inte utan betydelse. Men inget av världens alla underverk har skapats av
enskilda individer; våra skaparförmågor blir mer värda tillsammans. Fokus för årets globala vecka är Skapelsefred –
Rättvisa resurser. Det handlar om hur vi, som enskilda indivi-

Foto: Peter Carlsson/ Sveriges Kristna Råd

inför sådana utmaningar

den enskilda människans

sofia walan & johanna olaison
Projektansvarig och informationssamordnare
för Kyrkornas globala vecka vid Sveriges Kristna Råd



Jeanine Ndoole
plockar fisk ur
sitt nät i Nzulu,
östra delen av
Demokratiska
Republiken
Kongo.
I anslutning till
byn ligger ett av
landets många
flyktingläger.
Foto: Paul Jeffrey/
ACT International
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Lär dig mer om rättvisa resurser

Skapelsefred och rättvisa resurser – hur hänger det ihop? På
kommande sidor kan du lära dig mer om årets tema och dess
många aspekter. Vi har bett tre personer skriva varsin teologisk
reflektion om resurser och fred. Du finner också fakta om resurser
och fred där vi reder ut relationen mellan dessa. Sist men inte minst
får du möta Furaha från Demokratiska Republiken Kongo och en
colombiansk jordbrukare i två berättelser från syd.
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Skövling av resurserna teologiskt förkastlig

Dessa naturtillgångar borde vara en välsignelse; de är
resurser för människans överlevnad och utveckling (1 Mos
1:28-31). De ska alltså stå i människans tjänst och användas
för rättvisa.
Istället pågår en illegal exploatering som står helt i motsats
till Guds plan. De
Om konflikter har starkaste roffar åt sig de
naturtillgångar som är
sin grund i kampen om avsedda för alla männisnaturtillgångar, måste en kor. Ett internationellt
kristen attityd leda till ett samarbete i solidarisk
kristen anda skulle kunna
förändrat tankesätt i de bespara mänskligheten
industrialiserade länderna. krigens och konflikternas
kval. Därför måste vi också
ifrågasätta den internationella ekonomi som är grundad på vinst, utan hänsyn till den
mänskliga individens värdighet.
i kampen om naturtillgångar, måste en kristen attityd leda till ett förändrat
tankesätt i de industrialiserade länderna. Det krävs en ny
om konflikter har sin grund



livsstil där både individer och kollektiv är mycket mer
måttfulla i sin konsumtion. Människan som är skapad till
Guds avbild har förmåga att använda naturtillgångarna på
ett bra sätt och som kristna borde vi visa tacksamhet och
bejakande.
med en brutal exploatering av
naturtillgångarna är alltså teologiskt förkastlig. Utveckling
utan hänsyn till mänsklig värdighet leder till att skapelsen
nedvärderas. Konsekvensen blir att länken som förenar
människan med Gud, hennes skapare, krossas. Denna
brytning gör människan rotlös och ”fattig” i sin identitet som
Guds avbild. I denna bräckliga identitet blir människan
kapabel till vad som helst, till och med kapabel till konflikter
som förnedrar hela mänskligheten.
Men om länken återupprättas kan människan åter rota
sig i Gud och verka för utveckling där mänsklig värdighet är
själva kärnan.
den rådande ordningen

fader rigobert minani
Jesuitpräst och ordförande för
Groupe Jérémie, en organisation
som jobbar med mänskliga rättig
heter i DRK.
Översättning: Lena Björk
Omarbetning: Petter Jakobsson

Foto: Diakonia

Krigen i Demokratiska Republiken Kongo (DRK)
har orsakat fem miljoner människors död,
traumatiserat ett stort antal människor och
förstört stora delar av landets infrastruktur. De
huvudsakliga motiven i konflikten har varit
tillgången till fem viktiga mineraler: colombo
tantalit, diamant, koppar, kobolt och guld.
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Är vi beredda att leva solidariskt?
har rätt till en dräglig överlevnad utifrån de resurser man
förfogar över. Samtidigt tillhör naturtillgångarna hela
mänskligheten. Hur vi handskas med naturresurser har att
göra med hur vi ser på våra medmänniskor. Kan vi svara för
våra handlingar och beslut inför hela mänskligheten, även
framtida generationer?
i kristna sammanhang

Enligt kristen tro är mänskligheten kallad att återspegla
Guds egen relation till oss. I varje människa möter vi Guds
avbild och denna avbild återspeglas i oss själva, ett igenkännande som borde väcka respekt. ”Respicere” betyder just
återspegla och innebär att vi måste se på varandra och på
hela världen med ansvar. Gud talar själv om sin Skapelse
som något mycket gott och den är vi satta att förvalta.
skapelsen innefattar,

förutom det fysiska som naturen
och djuren, även det som skapar nytt liv, nämligen relationer.
Den relation vi har med Gud vill Han aldrig bryta, därför
lever vi i ett evigt förbund med Gud. Ordet ”förbund” har i
hebreiskan samma stam som ordet ”skapa”. Vi är alltså
inbegripna i en ständig skapelseprocess. Om vi är respektfulla och ansvarstagande i våra relationer skapas något nytt
och gott. Om vi är respektlösa och oansvariga i våra
relationer bryter vi ner det som redan finns. För att relationer ska vara respektfulla och ansvarstagande krävs tillit. Vi
måste lita på att alla vill göra sitt för det gemensamma bästa.
En sund ekonomi och ekologi vilar på denna tillit och
detta risktagande. Exploatering av naturresurser i ett område
där befolkningen utarmas leder ofrånkomligen till våld. Alla

är det ofta lätt att tala om

mångfald, rättvisa och
solidaritet. Men är vi
Det handlar om att ha alla
beredda att leva efter det
människors gemensamma
när det handlar om vår
egen bekvämlighet?
bästa för ögonen i varje
Solidaritet är inte bara
beslut och handling.
en känsla av samhörighet
utan en vilja att leva
jämbördigt. Det handlar
om att ha alla människors gemensamma bästa för ögonen i
varje beslut och handling.

sr madeleine fredell op
Fil.kand., M.A. i Contemporary
theology, dominikansyster och
generalsekreterare för Justitia et
Pax, Kommissionen för Rättvisa och
Fred i Stockholms Katolska Stift.
En längre version av texten kan läsas
på www.skr.org/globalaveckan. Klicka
på Fördjupning.

Foto: Linda Persson/Sveriges Kristna Råd

Överallt där det finns krig, miljöförstöring
och orättvisor har mänskliga relationer
brutit samman. Dessa situationer präglas av
icke-relationer, av tillstånd där människor i
grund och botten har upphört att vara
respektfulla och ansvarstagande personer 
i ett socialt samspel.
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Fredsskapande är en salt uppgift
”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin
kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger
inte till annat än att kastas bort och trampas av
människorna” (Matt 5:13).
Ärligt talat, hur många av oss vill vara salt? Vi borde kanske
säga till Jesus att det är dags att han reviderar sin Bergspredikan? ”Käre Herre, vi har den största vördnaden för dig och
ditt ord, men skulle du inte kunna använda dig av mer attraktiva metaforer? Vad sägs om ’ni är jordens socker’?”
I vår sockerberoende värld skulle det vara mer välkommet.
Men nu har vi bara det evangelium Kristus gav oss och
inte något vi skriver själva. Han ber oss, sina efterföljare, att
vara salt, ett bittert smakämne som vanligen används i
ganska små doser. Våra förfäder värdesatte saltet mer.
Kyrkofäderna beskrev det som bevarande och livräddande
eftersom det skyddar kött mot förruttnelse.
St John Chrysostomos kommenterar liknelsen om saltet:
”Varför måste ni vara salt? Jesus säger egentligen: ’Ni är
ansvariga inte bara för ert eget liv utan för hela världens.’
Genom att säga ’ni är jordens salt’ visar Jesus att hela mänskligheten har ’tappat sin smak’, har ruttnat genom synden. På
grund av detta kräver han av sina lärjungar de karaktärsdrag
som är viktigast för, och mest gynnar, allas bästa.”
i evangeliet, inte mycket
socker. I Bergspredikan beskriver Kristus fredsskapare som
Guds egna barn. Men fredsskapande är ingen söt uppgift,
ofta är det en bitter, salt-liknande syssla att verka emot hat
det finns bra mycket salt



Bön är inte bara en begäran om att Gud ska göra någonting, skriver
författaren Jim Forest.

och krig. Och ändå ber vi varje gång i den ortodoxa liturgin
Gud ”om hela världens fred och om allas enhet”.
Bön är inte bara en begäran om att Gud ska göra
någonting. Bön är en maning till ansvarstagande. Ber jag
Gud att göra något innebär det att jag är villig att vara
delaktig i Guds svar på min bön. Om jag är ovillig att själv
bidra med vad jag ber Gud göra, kan då det jag ber om ens
betraktas som bön? Om vi ber om fred, då måste vi vara
villiga att bli människor som aktivt gör vad vi kan för att
bidra till hela världens fred.
jim forest
Ortodox författare och redaktör för ”In Communion” som
publiceras av The Orthodox Peace Fellowship.
Utdrag ur ett tal hållet av Jim Forest vid St.Vladimirseminariet,
Crestwood, New York 2004.Texten kan läsas i originalform på
www.skr.org/globalaveckan. Klicka på Fördjupning.
Översättning och omarbetning: Linda Persson
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Resurs och konflikt
– hur hänger det ihop?
Enligt de flesta konfliktforskare finns det, förenklat, två starka orsakssamband mellan väpnade
konflikter och naturresurser. För det första kan
olika grupper ha en konflikt om tillgången till en
begränsad resurs, till exempel vatten eller land.
För det andra kan konflikter handla om felaktigt
användande av resurser.
I konflikter om felaktigt användande av resurser är grundorsaken till konflikten ofta att olika grupper inte kan komma
överens om vem som har rätt att bestämma över resursen i
fråga. Konflikten kan förvärras om en av grupperna eller båda
samtidigt har andra orsaker till ett starkt missnöje. Finns det
inget fungerande samhällssystem som kan erbjuda arbete eller en rättvis fördelning av resurser uppstår båda dessa typer
av konflikt oftare. Fungerar inte heller rättssystemet så att
människor ställs till svars för sina handlingar kan det finnas
mycket att vinna på att med våld erövra befintliga resurser.
att vi människor oftare krigar på
grund av vår girighet än vårt missnöje. Däremot tycker vi alltid
att missnöje är mer socialt acceptabelt än ren girighet. Ett exempel på detta fenomen är när i grunden grovt kriminella beväpnade grupper utger sig för att vara rebeller med politiska
intressen. Ett samhälle med få arbetstillfällen och orättvis fördelning, men med beväpnade kriminella som inte ställs till
en del forskare menar

svars gör samtidigt vanliga människor arga och missnöjda.
Detta gör att andra rebellgrupper som har ett genuint intresse
av att slåss för vad de anser är ett bättre samhälle också bildas.
att se huruvida en konflikt styrs av
missnöje eller av girighet, och de flesta väpnade konflikter
innehåller antagligen båda delar. I många konflikter finns det
så kallade konfliktentreprenörer, det vill säga grupper Ibland är det svårt att se
som tjänar på att konflikten huruvida en konflikt styrs
fortsätter. Att få bukt med
av missnöje eller av girighet,
dessa kan vara mycket viktigt för att skapa varaktig och de flesta konflikter
fred. Ett problem kan vara innehåller antagligen
att dessa ibland har högt båda delar.
uppsatta positioner i samhället. Ett annat problem är
när vi själva genom våra konsumtionsmönster och vår okunskap faktiskt är med och
främjar deras verksamhet.
kristina lundborg
ibland är det svårt

Källor:
”Doing well out of war: an economic perspective”, Collier
”Homo Economicus Goes to War: Methodological
Individualism, Rational Choice and the Political Economy
of War”, Cramer



F

ördjupning

Fakta om resurser och fred

Risk för konfliktmineraler
i vår elektronik
Flygplan och lastbilar lastade med mineraler
lämnar dagligen Demokratiska Republiken Kongo
(DRK) för att lasten slutligen ska hamna i bland
annat elektronik. Samtidigt pågår en konflikt i
landets östra delar som skördat fler offer än något
annat krig sedan Andra världskriget.

att gruvarbetare och mellanhänder ”beskattas” av stridande
grupper. Markens rikedomar kommer i ytterst liten utsträckning lokalbefolkningen till del. Istället lever befolkningen i
ständig skräck. I norra Kivu finns över en miljon internflyktingar.
eftersom mineralhandeln ofta sker utan insyn är det svårt

Striderna mellan regeringsstyrkor och milisgrupper i de mineralrika Kivu-provinserna är en rest från tidigare kongolesiska krig och folkmordet i Rwanda 1994. Men konflikten
handlar också om makten över områdets rika naturresurser
som olika grupper och grannländer vill komma åt.
i kivu-provinserna

bryts mineraler som tenn, guld, tungsten
och coltan, vilka är nödvändiga för att produkter som vi använder i vår vardag ska fungera. Tenn och guld används i datorns
och mobiltelefonens hjärna – kretskortet. Coltan ingår i kondensatorer som lagrar elektricitet och tungsten behövs för att
din mobiltelefon ska kunna vibrera när du får ett sms.
En FN-rapport visar att inkomsterna från mineralutvinningen bidrar till att finansiera striderna, bland annat genom

10

att veta hur stor andel av mineralerna som hamnar i elektroniken vi använder. Det europeiska nätverket makeITfair uppmärksammade 2007 att tenn som brutits i området användes i
Motorolas, Samsungs och LG:s mobiltelefoner. Världens elektronikföretag vet ofta inte var metallerna de använder i sina
produkter kommer ifrån. MakeITfair anser att de bör ta reda
på det och kunna bevisa att de inte bidrar till att förvärra situationen i DRK. Konsumenter har rätt att veta om produkter de
köper innehåller konfliktmineraler eller inte.
sara nordbrand
Vill du veta mer? Samtliga källor till texterna på detta uppslag
hittar du för vidare läsning på www.skr.org/globalaveckan. Klicka
på Fördjupning.
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Fler exempel
på orättvisa resurser
Olja
I januari 2005 hade runt två miljoner människor dött och
fyra miljoner drivits på flykt i Sudan. Konflikten handlade i
hög grad om naturresurser – vatten, olja och rätten till
jord och betesmarker. Regeringsarmén tvångsförflyttade
folk under brutala former från trakterna närmast
oljekällorna för att ge utrymme åt oljebolag. Mycket tyder
på att utländska bolag, till exempel svenska Lundin Oil, har
blundat för de övergrepp som begåtts och även direkt
medverkat till brott.

karin haglind

Palmolja
I den colombianska provinsen Chocó har runt 15 000
personer tvångsförflyttats sedan man i mitten av 1990talet började odla oljepalmer på de bördiga markerna.
Stor del av marken som ägs kollektivt av afrocolombia
nerna är olagligt ockuperad av palmoljebolagen.
Människor som försökt fly tillbaka till sin mark har
hotats och mördats av illegala väpnade grupper som
profiterar på verksamheten.

Diamanter

En man säljer begagnade mobiltelefoner i sin butik i Buchanan, Liberia.
Foto: Magnus Aronson

Konfliktdiamanter är de som säljs för att finansiera
väpnade konflikter och inbördeskrig. Krigsherrar och
rebellgrupper i länder som Angola, Demokratiska
Republiken Kongo, Liberia och Sierra Leone har använt
miljarder dollar av vinsten från försäljningen av diaman
ter för att köpa vapen och finansiera förödande krig.
Påtryckningar på regeringar och diamantindustrin
kulminerade år 2003 i lanseringen av Kimberley
processens certifikationssystem, ett system där all
handel med rådiamanter registreras och deras ursprung
anges. Sedan dess har den illegala handeln med rådia
manter sjunkit men flera problem kvarstår.

anna gustafsson
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Kriget om metallerna
drabbar kvinnorna
Enorma naturtillgångar, villig arbetskraft och
omfattande investeringar av internationella
aktörer. Det kunde vara en god grund för en
stark ekonomi och ett framgångsrikt civilsamhälle. Men i de östra delarna av Demokratiska
Republiken Kongo (DRK) har det snarare gett
upphov till våld, förtryck och lidande för befolkningen, inte minst för kvinnorna.

dernäring, främst bland barnen. Männen som skyddat sina
familjer var borta. Kvinnorna blev ensamt ansvariga för familjens samtliga behov.
Precis som alltför många kvinnor i östra DRK blev Furaha
bortförd och utsatt för upprepade våldtäkter och psykisk terror
av militära grupper. Grupper som i sin strävan att uppnå ekonomisk vinnig utnyttjar allt i sin väg, inklusive kvinnorna.
driver PMU InterLife ett projekt på Panzisjukhuset där kvinnor som utsatts för tortyr och våldtäkt får medicinskt och psykosocialt stöd. Kopplingen mellan deras öde
och utvinningen av de enorma rikedomar som finns i regionen är skrämmande tydlig. Och den fråga som sjukhusets
personal ställer sig är varför omvärlden låtit detta pågå i mer
än tio års tid utan att reagera.
Det kan vara svårt för en svensk att se sambandet
mellan mobiltelefonen i fickan och komplexa konflikter i utvecklingsländer. Kriget i DRK kan tyckas
handla om endast politiska positioneringar, men jakten på naturtillgångarna är utan tvekan en av de faktorer
som driver konflikten. Naturtillgångar vi är beroende av för
att kunna upprätthålla vår levnadsstandard.
Furaha – namnet betyder glädje – hoppas trots allt på en
framtid för sig och sina barn. Ansvaret för att det hoppet infrias kan vi inte bara skjuta ifrån oss.
maria bard & birger thureson
i bukavu

Furaha bodde med man och barn i den bördiga provinsen
Sydkivu. Området visade sig vara rikt på coltan, ett attraktivt
mineral som bland annat används i mobiltelefoner. Upptäckten ledde till att många män övergav arbetet på åkrarna för att
bryta coltan och andra mineraler. När tillgångarna började
sina, sökte de sig till gruvor längre bort. En del kom aldrig
tillbaka, däribland Furahas man.
Kvar i byn fanns militärer, som kämpade om kontrollen över området och dess naturtillgångar. Nationella
och internationella rebellgrupper såväl som den statliga armén ville alla ha sin del av kakan.
”Jag minns när de började komma, militärerna. De
kom för att hämta mineraler som de sa var värdefulla. Det var
ganska länge sedan, men jag minns väldigt väl när det hela
började. Våra liv ändrades efter det.”
Den försvagade jordbrukssektorn kunde inte längre förse
befolkningen med den mat som behövdes. Det ledde till un-
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På kvinnocentret Dorkas i DRK får kvinnor som utsatts för sexuellt våld rehabilitering, utbildning och mikrokrediter för att kunna bli
självförsörjande. Centret är byggt och finansierat av PMU InterLife. 						

Foto: Roger Svanell
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Barnen bor i Villa España, den stadsdel i
Quibdó där många flyktingar från norra
Chocó inkvarterades i tillfälliga
bostäder efter paramilitärernas
tvångsförflyttningar. Idag, mer än tio år
senare, bor många av dem fortfarande
kvar. Colombia beräknas ha 3-4
miljoner internflyktingar, flest i världen
efter Sudan.
Foto: Karin Ekholm/Kristna Fredsrörelsen
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Blod för biobränsle
Den colombianska paramilitären dränkte Josés by
i blod. Han och andra överlevande flydde. Där
efter kom oljepalmbolagen och begravde byns
marker med palmplantager. Nu kämpar José för
att kunna återvända och få tillbaka jorden.
José, som egentligen heter något annat, kommer från Brisas,
en by vid en av de många floder som rinner i den afrocolombianska provinsen Chocós regnskogar. Där bedrev människorna jordbruk och fiske och levde länge i skymundan från
stridigheterna i den väpnade konflikten. Gerillan använde
området för kokaodlingar och som tillflyktsort.
Men i mitten av 1990-talet ändrades allt. Då uppstod
idén om att exploatera norra Chocós frodiga marker för att
odla oljepalm i stor skala för framställning av biodiesel. Problemet var att jorden ägdes kollektivt av de afrocolombianska
byborna. Men om dessa försvann, kunde denna länge eftersatta del av Colombia bli en blomstrande tillväxtregion.
En eftermiddag på våren 1996 kom paramilitärer till byn
Brisas. De sköt ihjäl 32 bybor. Bland dem fanns Josés 17-årige
son. Dagen efter flydde José med resten av sin familj till
Chocós huvudstad Quibdó.
– Jag kom till Quibdó med min fru och fyra barn. Vi hade
ingenting. Inte ens kläder. Min fru lämnade mig för att jag
inte kunde försörja familjen.

Samma sak inträffade i andra byar i norra Chocó. Efter
massiva tvångsförflyttningar kom företagen med statliga lån
och förvandlade regnskogar och byar till enorma palmplantager. Länge bedrevs verksamheten ostört. Men så småningom
började det civila samhällets organisationer att bjuda motstånd. José var själv med och bildade Adacho och Codejebed,
två organisationer som kämpar för internflyktingarnas rättigheter att återfå den stulna marken.
gett resultat. 2006 gav den inter
amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter José och de
andra tvångsförflyttade rätt. Men än så länge är palmbolagen
kvar och kampen fortsätter.
påtryckningarna har

lari honkanen
Fredsobservatör i Colombia för Kristna Fredsrörelsen

Palmoljan finns ofta i livsmedel, hudvårdsprodukter och
rengöringsmedel. Ur oljepalmen utvinns också drivmed
let biodiesel. Länderna i EU är de största konsumenterna
av oljan.Varje svensk behöver elva kvadramteter
tropikmark för att tillgodose sitt årliga behov. En bojkott
av palmoljan är trots det enligt miljöorganisationer ingen
lösning. Däremot kan konsumenter trycka på för att
produktionen ska bli etiskt och miljömässigt hållbar.
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Tips på aktiviteter

Vad kan vi göra för att skapa den förändring vi vill se i
världen? I det här kapitlet kan du inspireras av vad andra
har gjort under tidigare års globala veckor, samt få idéer på
vad du kan göra i ditt sammanhang i år. Var med och skapa
fred, både i din närhet och ute i världen.

16

En Diakonia
aktivist
förbereder en
aktion på FN:s
Världsfattig
domsdag.Vad
vill du göra för
att förändra?
Foto: Erik Ahlin
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Vad andra har gjort

Filmvisning
i Borlänge
I Borlänge ordnade Svenska kyrkan i
samarbete med Missionskyrkan en
filmkväll med visning av den amerikanska
dokumentärfilmen ”I elfte timmen”. Tack
vare ett samarbete med lokaltrafiken fick
alla deltagare åka gratis buss till Wallin
gården där visningen hölls. Kvällen
inleddes med sång av barnkörer och
avslutades med ett samtal om miljöfrågor
under ledning av Västerås stifts jägmästare
Erik Ling.
– Vi engagerar oss för människors fram
tid, och kommer att satsa stort på
miljöfrågor även 2009, säger komminister
Mattias Rådbo i Svenska kyrkan i
Borlänge.
Förutom filmvisningen hölls under
veckan flera skapelsemässor i församling
arnas olika kyrkor samt sopplunch med
föredrag i Missionskyrkan.

Tipspromenad
i Furusjö
I Furusjö anordnade Alliansförsamlingen
tillsammans med Studieförbundet Bilda en
tipspromenad med Globala veckans
frågor. Drygt tjugo vuxna och barn tog sig
runt de 2,5 km genom Furusjö samhälle
och natur och svarade på frågor om
klimat och fred. Efter promenaden fanns
fika i kyrkan i väntan på prisutdelningen.
Priserna var produkter köpta från
kyrkans egen försäljning av Rättvisemärkt
varor.
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En känsla
av hopp
Foto: Magnus Aronson/IKON

Interfaith Climate Summit, ett
interreligiöst möte om klimatet
ägde rum i Uppsala 28 – 29
november 2008 på ärkebiskop
Anders Wejryds inbjudan.

B

ara människan är så skapad att
hon kan reflektera över känslor,
erfarenheter och kunskaper.
Utan en känsla av hopp kan man inte leva
ett gott liv. Det är en erfarenhet vi bör
förmedla till alla människor. Dessutom är
kunskap en unik och nödvändig förutsättning för livet.
Ansvaret för jordens framtid och för
kommande generationers rätt till en
fruktbar och fredlig värld vilar alltid tungt
på de levandes axlar. När hoten blir
tydliga och kan definieras väl blir
uppdraget att göra den insats man kan
också tydligt. Vi lever här och nu och det

är här och nu som vi kan göra en skillnad.
Därför tog jag initiativet till ett interreligiöst internationellt klimatmöte. Tillsammans skrev religiösa lärare och ledare
under Uppsala Interfaith Climate
Manifesto. Kraven i manifestet riktas
både mot oss som har en trosuppfattning
om det etiska imperativet att göra vårt
bästa, därför att Gud vill det och mot
dem som har åtagit sig det politiska
ansvaret att förvalta skapelsen. Det är vad
politiker gör och det är också ett uppdrag
från Gud.
Jag hoppas att människor läser och
använder klimatmötets manifest – över
religionsgränser och över regionsgränser.
anders wejryd
Ärkebiskop i Svenska kyrkan
Du kan läsa mer om mötet på www.svenska
kyrkan.se/interfaithclimatesummit.
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Eleverna på Miljö- och rättvisekursen på Liljeholmens folkhögskola vägrade åka till Bangladesh
på studieresa för att de inte ville
flyga. Med kunskap och engagemang inspirerade de under året
både skolans ledning och övriga
elever till förändring.
När Maria Karlsson på Liljeholmens folkhögskola drog igång arbetet med en ny
kurs om miljö- och rättvisefrågor under
2007 anade hon nog inte vilken kraft hon
släppte lös. Redan innan kursen började
hörde flera av eleverna av sig och sa att de
inte gick med på att resa till Bangladesh på
studieresa eftersom det innebar att de
måste flyga.
– Planerna fick ändras och vi gav oss
ut på en tågluff genom Europa istället, berättar Maria Karlsson, kursföreståndare
och lärare för Miljö- och rättvisekursen.
Det visade sig snart att engagemanget
inte var en engångsföreteelse. Under klimatkursen arbetade en grupp på eget initiativ och med rektorns uppmuntran fram
ett förslag till en miljöpolicy. Intervjuer
med personer från såväl ledning som städpersonal har bland annat lett till bättre

”En av de mest
spännande besökarna
var Olivia Kibui Mbugua
som kom till oss under
Kyrkornas globala
vecka”, berättar Anna
Blomgren, elev på linjen
Miljö och rättvisa.
”Olivia peppade oss att
engagera oss för bättre
utsikter för jorden här i
vårt eget närområde.”

källsortering, isolering av byggnaden för
att minska energiåtgången och etiska riktlinjer vid inköp av skoltröjor. Eleverna har
också hållit temadagar om miljö och rättvisa för resten av skolan som har varit
mycket uppskattade.
Under året fick kursen besök av olika
gästföreläsare. En av dem var Olivia Kibui
Mbugua från Kenya, Kyrkornas globala
veckas internationella gäst 2008.
– Olivia pratade om hur bristande resurser leder till konflikter mellan olika
grupper, berättar Maria Karlsson. Det var
väldigt inspirerande för eleverna att möta
någon från ett land där konflikterna är
verklighet. De fick känna att de är del av
något större och att vi måste arbeta vidare
tillsammans.

Jordglobsjakt
i Timmele
När Svenska kyrkan och Missionsförsam
lingen i Timmele planerade sin redan
inbokade ekumeniska kafégudstjänst på
Domssöndagen 2008 beslöt man att hålla
den i Kyrkornas globala veckas tecken.
Förutom att det serverades Rättvise
märkt kaffe och ekologiskt fikabröd
spelades dramat Bota jorden! från
inspirationshäftet. Gudstjänstbesökarna
fick också samtala vid borden om hur
man kan göra för att leva miljövänligt.
Gudstjänsten avslutades med att
församlingarna utmanade varandra i
Globala veckans jordglobsjakt. Den som
samlade flest poäng under veckan fram till
första advent skulle bli bjuden på
kyrkkaffe av förloraren. Efter en oerhört
jämn kamp stod Missionsförsamlingen
slutligen som segrare.
– Det blev väldigt lyckat, berättar
Carolina Davidson, komminister i
Timmele församling. På ett lättsamt sätt
fick vi se att det faktiskt spelar roll vad vi
gör.Vi märker definitivt ett ökat engage
mang för sopsortering och klimatfrågor
efter det här.

linda persson
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Kristina Björnerås och Carolina Davidson

Foto: Christer Andersson

Eleverna förändrade skolan
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Övning för barn: Olika synvinklar
Denna övning vill locka fram
barnens idéer och tankar om
årets tema genom att visa på
olika sätt att se på världen.
Världen ser ju inte riktigt ut som vi önskar med krig och orättvisor på många håll,
men samtidigt finns det mycket som är
gott. Beroende på vilket perspektiv man
har kan skapelsen se ond eller god ut.
Material: A4-papper, färgpennor/
målarfärg, saxar, linjaler, lim.
Barnen paras ihop två och två. Varje
par ska rita två bilder på stående A4-

Ny tipspromenad!
Var ska man göra av sin gamla
uttjänta mobil? Var äger FN:s
klimatmöte rum? Och vad betyder
egentligen ”fair”?
Med hjälp av Globala veckans
tipspromenad kan vuxna och barn
tillsammans lära sig mer om rättvisa
resurser på ett roligt och lekfullt
sätt. Årets upplaga passar för alla
grupper och kan beställas och
laddas ner via www.skr.org/
globalaveckan, eller så ringer du
08 - 453 68 14.
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papper. En i paret ska
rita en bild av en skapelse i fred och den andra en
bild av en skapelse i ofred.
Låt barnens fantasi styra vad
de ritar, ingenting är rätt eller
fel, men om de har svårt att få
idéer kan det vara bra att prata kring ämnet. Några frågor
kan öppna upp för idéer:
Om världen skulle vara
bara bra och god, hur skulle
det se ut? Hur skulle människor vara mot varandra i en fredlig skapelse? Hur skulle människor vara mot naturen?
Om världen istället skulle vara bara
ond och orättvis, hur skulle det då kunna
se ut?
Om deltagarna har varit med på någon aktivitet med Kyrkornas globala
veckas tema kan man också hänvisa till
det för att skapa idéer och inspiration.
När bilderna är klara:
v Klipp varje bild i 3 cm breda remsor.
v Vik ett tomt A3-papper, gärna ett
styvt, i samma bredd som de klippta
remsorna så det blir som ett dragspel
eller solfjäder.

v Limma på bildremsorna på det
vikta pappret. Skapelsen i fred på
vartannat veck och skapelsen i ofred på
vartannat. Tänk
på att sätta remsorna i rätt ordning. När bilden
är färdig ser man
en skapelse i fred från
ena sidan och dess motsats från andra sidan.
Avsluta med ett samtal om bilderna. Vad visar
bilderna? Finns dessa båda
sidor i världen? Känner ni
igen någon av de fredliga bilderna från
verkligheten? Känner ni igen någon av de
ofredliga bilderna? Från Sverige? Från
tv? I Sverige har vi mycket av den fredliga
sidan. Det finns länder som har mycket
av den motsatta sidan. Hur kan vi göra
för att den fredliga sidan ska spridas i
Sverige och i övriga världen?
Gör sedan en utställning av bilderna
som kan vara med under hela Globala
veckan så att de som inte deltagit i övningen får ta del av den.
stina karbing
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Kampanj för konfliktfria
mobiltelefoner
vi vill skapa fred – inte krig. När vi

köper mobiltelefoner är det i dagsläget
omöjligt att veta att pengarna vi spenderar inte bidrar till konflikter i de
regioner som telefonens metaller
kommer ifrån.
Var med i Kyrkornas globala
veckas kampanj för konfliktfria mobil
telefoner. Anordna en insamling av
begagnade mobiltelefoner på din ort!
Lämna in dessa hos den lokala återförsäljaren, som har ansvar för att
återvinna dem. Samtidigt överlämnar
ni krav om konfliktfria telefoner. På
vår hemsida hittar du allt ni behöver
för att genomföra kampanjen. Material kan även beställas.

Ju fler vi är som arbetar för Skapelsefred,
desto större genomslag får vi. Därför firar
många Kyrkornas globala vecka genom att ge
sig ut på stan och berätta för andra om vårt
budskap. Prova ni också! Här hittar ni några
sätt att göra det på.

Tipspromenad

Gör en medial händelse av ert
kampanjdeltagande! Kontakta lokala
medier – kanske vill de vara med när
telefonerna lämnas till butiken? Gör
överlämnandet roligt att titta och lyssna på så att det blir intressant för radio och tv; engagera en lokalkändis
som får representera er, be ortens
kyrkokörer ackompanjera händelsen
eller hitta på något helt eget.

Bra att tänka på!
Hur kan ni se till att synas och höras?
v Använd plakat, klä er enhetligt, sjung
och spela…
v Ha gärna med er skriftlig informa
tion att dela ut.
v Även om aktiviteternas mål är att
sprida kunskap är det bra att ha
med en bössa eller ett postgironum
mer om någon blir engagerad.

Ut på stan!

v Om ni vill sprida ert budskap även
via media, kom ihåg att skriva
pressmeddelanden och på andra sätt
kontakta lokal media. Mall för
pressmeddelande finns på hemsidan.
v Bestäm gärna en talesperson som är
ansvarig om media skulle dyka upp
och som har tänkt igenom vad ni vill
få fram i första hand.

Ta med er Globala veckans tipspromenad ut på stan
och låt förbipasserande vara med och tävla om t ex
rättvist producerade priser. Erbjud även alla som
deltar gratis kyrkfika valfri söndag mot uppvisande av
ifylld tipslapp! Tipspromenaden kan beställas eller
skrivas ut på hemsidan. Om ni vill kopierar ni upp den
i större format.

Färgglad fred
Sätt upp ett stort, vitt tyg
eller plakat på ett torg och
bjud in allmänheten att skapa
fred genom att måla eller
skriva tankar på temat Skapelsefred. Ställ sedan ut
verket i kyrkorna eller kanske på ett bibliotek
tillsammans med information om Globala veckan.

Spotmobs
”Mob” betyder folkhop och ”spot” plats – en
spotmob är en folkhop på en viss plats som gör en
sak samtidigt för att väcka uppmärksamhet. Det kan
vara ortens församlingar som samlas för att kramas
för freden, skaka hand med förbipasserande och
önska Guds fred, stå blick stilla i en minut eller
kanske sätta sig på marken för att protestera mot
konfliktmetaller. Om er spotmob innefattar att ni inte
talar, tänk på att tydligt kommunicera vad ni gör och
varför genom t ex plakat.
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STOPP!

Köpfri vecka
Prova en annorlunda fasta: ha en köpfri
vecka för att få tillfälle att reflektera över
era konsumtionsvanor. Den köpfria
veckan kan genomföras i olika nivåer
och med fördel göras i t ex en bönegrupp eller dylikt. Om detta genomförs
under Kyrkornas globala vecka kan de
som har varit med få berätta om sina
tankar på söndagsgudstjänsten.
nivå 1: Köp ingen elektronik.

2: Köp ingen elektronik och inga
kläder.
nivå 3: Köp inget annat än mat och
endast mat där du garanteras etiska
produktionsförhållanden.
nivå 4: Avstå helt från att handla tills
kylen, frysen och skafferiet är tomma.
nivå

NYHET

Kyrka för Rättvisemärkt
vi upprörs och oroas av

de globala orättvisorna
men det är inte alltid så
lätt att veta vad vi kan
göra åt dem. Därför
lanseras Kyrka för
Rättvisemärkt; för att
synliggöra, mångfaldiga
och stärka kyrkans arbete
för etisk konsumtion och

Foto: Linda Persson/Sveriges Kristna Råd
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rättvis handel. På så sätt
får du i din församling
eller ungdomsgrupp ett
konkret och tydligt
projekt att arbeta med,
som gör världen lite mer
rättvis. Gå in och läs mer
på: www.kyrkaforrattvisemarkt.org eller ring 08453 68 08.

Filmtips
Blood Diamond
Amerikansk dramafilm från 2007
om blodsdiamanter i Sierra Leone.
(110 min)
Blood Coltan
Dokumentär om gruvdriften i
Demokratiska Republiken Kongo
från The Dossier. (51 min) Se den
på www.protectthehuman.com/
videos/blood-coltan
Darwins Mardröm
Dokumentär i deckarstil från 2005
om ekologi och konflikt vid
Victoriasjön. (111 min)
Grand Theft Congo
Dokumentär om gruvdriften i
Demokratiska Republiken Kongo
från Journeyman Pictures, 2007.
(16 min) Sök efter den på www.
youtube.com
Filmerna passar bäst från övre
tonåren och uppåt.

Hjälp oss!
Du kan hjälpa oss att inspirera
andra genom att berätta vad som
händer i ditt lokala sammanhang
under Kyrkornas globala vecka. På
hemsidan finns ett formulär att fylla
i. Nästa år kanske någon vill göra
det ni gör i år…
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Övning: Steg för steg
Den här övningen går ut på att
se vilket pris vi egentligen är
beredda att betala för en pryl.
För varje informationspunkt får
deltagarna ta ställning till huruvida de
fortfarande vill ha prylen eller inte.
Genom att ta ett steg framåt visar de att
de fortfarande vill ha den. Står de still
efter en punkt är de fria att ta ett steg
vid nästa. Övningen bör göras i ett
ganska snabbt tempo där deltagarna
fattar sina beslut utan att titta för
mycket på de andra. Betona för dem att
de ska gå på magkänslan, inte tänka för
mycket. Diskussionen efteråt får ta upp
svårigheterna i besluten. Om det passar
lokalen bättre kan övningen göras
genom att deltagarna står upp och står
kvar när de fortfarande vill ha prylen
och sätter sig ner när de inte vill. Vill de
ha prylen igen efter en ny information
får de ställa sig upp igen.
ställa upp sig på en
rad bredvid varandra i ett stort rum.
Håll fram en ask eller något som får
symbolisera Bolimen. Läs sedan upp ett
påstående i taget och uppmana
låt deltagarna

deltagarna at ta ett steg framåt om de
vill ha den.
v Bolimen är en ny pryl som kan
användas till att förflytta sig vart man
vill. Man trycker på en knapp och
förflyttas med hjälp av en stråle. Slut
på tråkiga pendelresor och miljöfarliga flygturer, nu kan du förflytta dig
vart du vill på en sekund!
v Bolimen kan också användas som
telefon, spela musik, visa film och
fotografera.
v Eftersom Bolimen är så ny finns det
ingen garanti på den. Går den
sönder får du ingen ersättning.
v Den kostar 1 000 kronor.
v Du är först i din skola/kyrka/ditt
kompisgäng med den nya Bolimen.
v Vissa studier visar att strålningen
som används när du blir förflyttad
kan vara skadlig för människor
runtomkring dig.
v Vissa studier visar att du själv kan
bli skadad av strålningen.
v Framställandet av Bolimen ger stora
mängder koldioxidutsläpp i luften.
v Det finns de som säger att en
komponent i Bolimen tillverkas av
barn.

v Det finns de som säger att försäljningen av metallerna i Bolimen
bidrar till att finansiera en väpnad
konflikt i ett land i Afrika.
v FN har skrivit en rapport som visar
att försäljningen av metallerna i
Bolimen bidrar till att finansiera en
väpnad konflikt i ett land i Afrika.
v FN har skrivit en rapport som visar
att försäljningen av metallerna i
Bolimen bidrar till att finansiera en
väpnad konflikt i din grannkommun.
v Bolimen är värd 100 000 kronor. Du
får köpa den för en femtiolapp.
frågor att fundera kring:

v		Vad är en kostnad?
v		Vad är det för skillnad på värde och
pris?
v		Vilket ansvar har du som konsument
för hur de produkter du köper
påverkar andra människor? Dig själv?
v		Vilka informationskällor litar du
mest på? Föräldrar, syskon, kompisar, skolan, Internet, politiker, ideella
organisationer, staten, andra?
v		Har du några prylar som någon av
den här informationen faktiskt
stämmer in på?
linda persson
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1. Nokia
2. Samsung
3. Sony Ericsson
4. LG
5. Motorola
6. Apple

Vilken mobil är bäst i grönt test?
Hur funkar listan?
Listan är framtagen utifrån hur företagen
hanterar farliga ämnen i sina produkter,
återvinning av begagnat och ansvarstagande för
sin klimatpåverkan. Däremot inkluderar listan
inte hur företagen jobbar med arbetsförhållan
den, gruvdrift och mycket annat. Den typen av
information finns att läsa på www.goodelectro
nics.org/ och www.fairtradecenter.se

Är nummer 1
en 100 % schysst mobil?
Tyvärr inte.Vi vill visa på att det finns bättre
och sämre alternativ, men det är viktigt att vi
konsumenter ställer frågor kring produktions
kedjan, även till de företag som har börjat ta
ansvar.
Du kan läsa mer på www.greenpeace.org/
electronics

Drama för barn: Hur delar man rättvist?
Två clowner behövs, för de
kan bära allas vår dumhet. De
har med sig varsin påse, i den
ena är det lite knäckebrödsbitar och i den andra godis.
De jämför vad de har och Clown 1 frågar
Clown 2 om de ska dela med sig till barnen. Jodå, det är fint att dela med sig,
tycker Clown 2. Men hur? De kliar sig i
huvudet.
”Jag vet”, säger Clown 1. ”Vi ger alla
pojkar knäckebröd och alla flickor godis.”
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”Nej, det var tokigt”, säger Clown 2.
”Jag har en mycket bättre idé. Vi ger alla
ljushåriga knäckebröd och alla mörk
håriga godis.”
”Det var det dummaste jag har hört”,
säger Clown 1 (som med fördel kan vara
ljushårig). ”Jag har en bättre idé. Alla
som åt gröt till frukost får godis och de
som åt fil får knäckebröd.”
Är det här rättvist? Ladda hem hela
dramat från www.skr.org/globalaveckan.
Klicka på Detta kan ni göra. Där hittar du
dramats upplösning.
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Kika in på

www.skr.org/globalaveckan
I din hand håller du första delen av vårt
material – resten finner du på vår hemsida.
För dig som vill…

Beställa material
v fördjupningspaket
v Globala veckans tipspromenad

Vara med i kampanjen för konfliktfria mobiler
v alla instruktioner du behöver
v mall för pressmeddelande
v kampanjens logga

Skapa eget material
v bilder
v logotyper

Ordna en temakväll
v föreläsarlista
v gestaltningsövningen ”Statyer”
Fördjupa er i temat
v texten ”Fred vare med dig” av fader Peter 		
Farrington
v lästips med fakta om konflikt och resurser

Göra en andakt eller gudstjänst
v morgon- och aftonböner
v bildspel
Göra något i barn- eller ungdomsgruppen
v värderingsövningen ”Ordverkstan”
v tävlingen ”Fredskampen”
v hemsidebaserad frågesport om mobil-			
telefontillverkning
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På skapelsefred tror vi – en värld med rättvisa resurser.
Om skapelsefred ber vi – en värld med rättvisa resurser.
För skapelsefred arbetar vi – en värld med rättvisa resurser.

M

aterialet för gudstjänst handlar om
skapelsen, freden, rättvisan och resurserna. Det vill uttrycka vår övertygelse
om att skapelsefred är möjlig, vårt ansvar att bära
visionen i bön och vår vilja att arbeta för att detta
ska bli verklighet. Den tar sin utgångspunkt i tron
på skapelsens storhet och rikedom, i lovsång och
tacksägelse.
Men skapelsen är skövlad och freden hotad. Vi
bekänner vår skuld och delaktighet i detta. Som
inspiration finns tre texter om hopp och fred från
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olika situationer i Demokratiska Republiken
Kongo. Vi ber också med barn i Indien och Johannes Paulus II om fred och rättvisa. Mot slutet av
gudstjänsten kallas vi att arbeta för fred och rättvisa i världen, med visionen om Kristus som hela
världens fred.
På kommande sidor finns en gudstjänstordning
som du kan använda som den är eller plocka valda
delar ur. Du kan även ladda hem bildspel, drama för
barn samt morgon- och aftonböner via www.skr.
org/globalaveckan. Klicka på Detta kan ni göra.

En barnkör i
Göteborg
sjunger för
glatta livet. Låt
gärna barnen
vara med i er
gudstjänst!
Foto: Jim Elfström/
IKON
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Ledare På skapelsefred tror vi…
Alla
en värld med rättvisa resurser.

Alla

Detta är vår Gud.
Detta är vår kallelse i tro.
Låt oss tillbe Gud.

Hälsningsord

Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
				
Ps 36:6
Sångförslag

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

Läsare 1 Ur tomheten skapade Gud allt som finns.
Gud bredde ut jorden i dess mångfald, med berg
och dalar, floder och fält. Ur vatten och eld steg 		
torr mark och gröna slätter fram, vinden och havet
omfamnade jorden och solen lyste.
Läsare 2 Och genom alltsammans vävdes gyllene trådar av
hopp, drömmar om rättvisa och medkänsla, stilla
strömmar av fred och frid.
Läsare 3 Gud samlade alla folk till en gemenskap,
och gav oss med glädje friheten att välja vår väg
med mod och tillit.
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Sångförslag

”Låt oss glada och i tro”, nr 31 i Den Svenska Psalmboken,
Psalmer och Sånger samt Cecilia
”Allt, Herre, lyder dina bud”, nr 353 i Psalmer och Sånger
”Sjung till Guds ära”, nr 801 i Psalmer i 2000-talet
Bön

Vi är alla dina barn.
Vi behöver dig.
Vi behöver din kärlek,
så att vi kan älska varandra inbördes.
Välsigna oss och
våra bröder och systrar
i hela världen.
Afrikansk bön, http://stp.studorg.liu.se/bon_liv.html. Bearbetad.

Tystnad – meditation
Sångförslag

”Jag behövde en nästa”, nr 97 i Den Svenska Psalmboken, Psalmer och Sånger samt Cecilia
”Uppmuntran”, nr 824 i Psalmer i 2000-talet
Bön om förlåtelse

Ledare Vår Gud och Skapare!
Vi kommer inför Dig och ber om kraft
att ta vara på den skapelse Du skänkt oss.
Alla
Förlåt oss för allt vi har skadat och förstört,
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och hjälp oss nu att bidra till jordens
och människors helande och upprättelse.
Ledare Vår Gud och Befriare!
Vi kommer inför Dig och ber om mod att stå upp
för vår egen och varandras befrielse.
Alla
Förlåt oss för att vi låter människor lida och 		
förtryckas, och hjälp oss nu att bidra till jordens
och människors frihet och fred.
Ledare Vår Gud och Livgivare!
Vi kommer inför Dig och ber om liv, Du som burit
våra bördor och Du som sänt Din son för att ge oss
liv i överflöd.
Alla
Förlåt oss för att vi låter människor törsta och 		
vissna, och hjälp oss nu att bidra till jordens och
människors växt, hopp och livskraft.
I Jesu namn.
Amen
”Ge mig det vattnet”- gudstjänstinspiration
för Svenska kyrkans fastekampanj 2009

Predikotexter

Texterna belyser vad skapelsefred är, hur viktigt det är med
balans mellan ritual och rättvisa och kallar oss att gå ut i
arbete för fred.
Gamla testamentet

Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
			
Ps 85:11
Nya testamentet

Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av
mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i
lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det
ena utan att försumma det andra.

Matt 23:23

Förlåtelsens ord

Ledare Jesus Kristus helar alla våra brister.
Gud, den barmhärtige,
Fadern, Sonen och den heliga Anden
förlåter och förnyar oss.
Alla
Amen.
Gudstjänstbok för Kristna riksmötet i Linköping 1999

Sångförslag

”Det finns djup i Herrens godhet”, nr 285 i Den Svenska
Psalmboken, Psalmer och Sånger samt Cecilia

Episteltext

. . . och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med
budskapet om fred.

Ef 6:15

Texter om hopp och fred
Möt Katembo, Michelle och Baraka i tre korta texter
om hopp och fred som kan läsas som ett inslag i
gudstjänsten. Ladda ner texterna på hemsidan.
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Bön

Skapare av natur och mänsklighet
av sanning och skönhet.
Hör min röst
ty det är rösten hos alla dem
som fallit offer för alla krig,
och allt våld mellan människor och nationer.
Hör min röst
ty det är rösten av alla barn som lider
och som i framtiden kommer att lida,
när människor förlitar sig på vapen och krig.
Hör min röst
när jag ber dig ingjuta i alla människors hjärtan
fredens vishet, rättvisans kraft och gemenskapens glädje.
Hör min röst
ty jag talar för alla de människor
i alla länder och alla tider
som inte önskar krig och som är beredda
att gå fredens väg.
Hör min röst
och ge insikt och styrka
så att vi alltid kan möta
hat med kärlek
orättvisa med rättvisa
nöd med offervillighet
krig med fred.
O Gud
hör min röst
och ge världen din eviga fred.
Amen
Översättning av Johannes Paulus II:s fredsbön
när han besökte Hiroshima år 1981.
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Från Kristi Förklarings rysk-ortodoxa kyrka i Stockholm.
Foto: Linda Persson/Sveriges Kristna Råd

Bön

Vi ber till dig, vår Gud, för alla dem som kämpar för sitt liv,
de som är rädda att de inte ska överleva till nästa dag.
Vi ber för dem som kämpar för att få pengarna att räcka till.
Vi ber för alla dem som utnyttjas av mäktiga och giriga
människor.
Vi ber om rättvisa, och att vi ska kunna dela på det överflöd
som Du har gett till vår jord.
Indisk bön. Idéhäfte 4/05 Diakonia
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Ledare Om skapelsefred ber vi…
Alla
en värld med rättvisa resurser.

Ledare För skapelsefred arbetar vi…
Alla
en värld med rättvisa resurser.

Sångförslag

Sångförslag

”Gud, vår Gud för världen all”, nr 99 i Den Svenska
Psalmboken, Psalmer och Sånger samt Cecilia
”O, Gud som skapat vind och hav”, nr 712 i Den
Svenska Psalmboken, nr 350 i Psalmer och Sånger

”Nu sjunker bullret”, nr 192 i Den
svenska Psalmboken, Psalmer
och Sånger samt Cecilia
”Thuma mina, Herre sänd
mig”, nr 584 i Den
Svenska Psalmboken, nr
676 i Psalmer och Sånger
”Öppna mig för din kärlek”,
nr 192 i Den Svenska
Psalmboken, Psalmer och Sånger
samt Cecilia

Slutord

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde
i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i
himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner
och herravälden, härskare och makter; allt
är skapat genom honom och till honom. Han finns
före allting, och allting hålls samman i
honom. Och han är huvudet för kroppen, för
kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från
de döda till att överallt vara den främste, ty Gud
beslöt att låta all fullhet bo i honom och att
genom hans blod på korset stifta fred och försona
allt med sig genom honom och till honom,
allt på jorden och allt i himlen.

Sändningsord

Kol 1:15 ff

Ledare Gå i frid som Guds älskade barn;
när vägen är svår,
må du känna att Kristus vandrar med dig;
när vägen är lång,
må Guds Ande lyfta dig;
när vägen är farlig,
må Guds händer omsluta dig.
Alla
Amen.

Hela världen ber

Skapelsefred i bild
Skapelse, fred, rättvisa och resurser – hur är detta
uttryckt i Bibeln och hur kan det uttryckas i bild? På
hemsidan finns ett bildspel du kan använda under
meditation, lovsång eller kanske som en inledning till
en samling.

Välsignelsen

Kan sjungas:
”Må friden från jorden”, nr 846 i Psalmer och Sånger, nr 731
i Den Svenska Psalmboken

Karin Olofsdotter
Illustrationer: Susanne Engman/IKON
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Inspiration och fördjupning för dig som vill vara med och skapa fred
under Kyrkornas globala vecka 2009. Årets tema är Skapelsefred – Rättvisa resurser,
och under det vill vi jobba med fredsfrågor och diskutera hur vi använder jordens resurser.
I detta häfte kan du lära dig mer om rättvisa resurser, få idéer på hur du kan förändra
samt material till gudstjänster och andakt.
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Veckan engagerar
många som sedan
arbetar för frågorna
under lång tid.
Från utvärdering i december 2008 – januari 2009

Kyrkornas globala vecka 15–22 november 2009
www.skr.org/globalaveckan

|

Sveriges Kristna Råd, 172 99 Sundbyberg

svenska
missionsrådet

|

Telefon: 08-453 68 00

