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Vem får
höras?
– Kyrkornas roll för en hallbar värld för alla

GLOBALA VECKAN / LEDARE

Hur hamnade
vi egentligen här?

I

början av 1990-talet så talades det om slutet på historien,
att vi människor hade nått fram till målet. Vi var klara
med den historiska utvecklingen, demokratin hade vunnit, Berlinmuren hade fallit och människors politiska
och ekonomiska frihet ökade.
Vi var framme och kunde
koppla av, striden var vunnen.
Men nu, 2018, kan vi konstatera att det
demokratiska utrymmet i världen minskar för trettonde året i rad.
Var med och
Så vad hände? Hur hamnade vi här?
förändra! För att
I 70 länder minskade människors frioch rättigheter förra året. 2017 dödades
vi ska nå en hållöver 300 människorättsförsvarare. Till
bar värld måste
och med här i Sverige ser vi hur det höjs
vi alla vara med
starka röster för att begränsa människors rättigheter och göra det svårare för
och bidra.
civilsamhället. Inte minst religions- och
övertygelsefriheten angrips och föreningar med en religiös värdegrund möts med intolerans, oförståelse och
minskat stöd. Det blir allt viktigare att stå upp för civilsamhället,
som är så centralt för att upprätthålla vår demokrati och fungerar som en motvikt till näringslivet. Därför ville vi göra den här
tidningen. För att lyfta röster som annars har svårt att höras och
för att inspirera till engagemang. Det finns så många sätt att
engagera sig och så mycket att göra. Men det kan vara svårt
att veta var en ska börja. Förhoppningsvis kan vi bidra med
tips och idéer och samtidigt lyfta hur lustfyllt och roligt
det oftast är att engagera sig tillsammans med andra. Så
hitta något du brinner för men som också ger dig energi
och glädje. Var med och förändra! För att vi ska nå en
hållbar värld måste vi alla vara med och bidra.
Jag har inget svar på min inledande fråga. Jag vet
inte hur vi hamnade här men jag vet vart jag vill att vi
ska ta oss. Till en bättre framtid, inte bara för mig eller
några få utan för oss alla, och det finns bara ett sätt vi
kan ta oss dit. Tillsammans.

”

THOMAS STRÖMBERG

Koordinator Kyrkornas globala vecka
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GLOBALA VECKAN / MÅNGFALD OCH DIALOG

Vi måste
värna om
demokratin
Människors fri- och rättigheter beskärs i dag på många håll
runt om i världen. Det blir allt svårare för människor att uttrycka sig och sina åsikter när demokratin går bakåt och civilsamhället begränsas. Alla har rätt till sin egen identitet och att
forma och utveckla den. Studieförbunden Bilda och Sensus
har tagit fram ett koncept för att motverka diskriminering och
öka respekt och tillit mellan människor. De kallar det MOD.
TEXT: PAULINA LINDGREN, THOMAS STRÖMBERG
FOTO: MARKUS SCHREIBER, TT
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GLOBALA VECKAN / MÅNGFALD OCH DIALOG

M

ångfald och Dialog,
sprida MOD till Sydafrika och effekten har varit
MOD, är ett pedagogiskt
minst sagt hisnande. Colin La Foy är pastor och
koncept för att arbeta
nationell ledare för Assemblies of God i Sydafrika
med mångfalds- och
och han berättar att de 1995 blev introducerade till
diskrimineringsfrågor.
Bilda och MOD, genom sitt samarbete med svensk
MOD bygger på folkpingstmission och PMU.
– Bilda verkade vara lika ungt som vår demokrati
bildningens ideal om
men ändå såg vi att de hade något som kunde hjälpa
lärande och delaktighet
oss att bygga vår demokrati. De hade utvecklat ett
där utgångspunkten
perfekt redskap för att återbygga vår trasiga nation,
är deltagarnas egna
berättar han.
erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa
Talet om försoning från Nelson Maninsikt och nya handlingsmönster såväl
på ett personligt som på ett samhälleligt
dela var det enda som tog samhället
plan.
bort ifrån det stup det stod inför.
Vi ser ett samhälle och en omvärld där
– MOD introducerades för oss mitt
Talet om försonationalistiska strömningar blir starkare
i vår komplexa fragmentering och det
och starkare. Strömningar som driver
kom utan tvekan i helt rätt tid, säger
ning från Nelson
länder och grupperingar av människor
Colin La Foy.
Mandela var det
att sluta sig, bygga murar och stänga in
– Det blev början på en djupgående
enda som tog oss
sig. Allt för att stänga ute andra. De som
helandeprocess och hjälpte oss att
står för detta försvarar sina beslut med
skapa en ny generation av unga färgade
bort ifrån det stup
att vi behöver värna vårt eget, att varje
som kunde relatera till vita med värdigvårt samhälle
folk/grupp behöver sitt eget för att må
het och på ett hållbart sätt, och han
bra, vi förändrar vårt sätt att tala för att
avslutar med att tacksamt säga: Sverige
stod inför.
rättfärdiga dessa beslut. Det kan te sig
har alltid vandrat tillsammans med oss!
oskyldigt och ofarligt men språket, hur
Den stora påverkan som MOD
vi väljer att benämna saker, formar och skapar vårt
lyckades få i Sydafrika handlar till stor del om att
sätt att se på världen. Det definierar hur vi tolkar
den fördes dit via den pentakostala rörelsen. En
vår samtid och ger oss riktningen framåt.
rörelse som har rötter och fötter ut i varje del av
MOD lyfter dessa frågor. Det hjälper oss att göra
landet, i varje samhällsklass och samarbetar i ett
det osynliga synligt, det omedvetna medvetet, både
nätverk som sträcker sig långt utanför den troende
i det språk vi hör i samhällsdebatten eller som jag
gemenskapen. Forskning om kyrkans roll i samsjälv använder, och de värderingar jag själv bär på
hällsutveckling pekar på kyrkan som en mycket
men som kanske inte ens är uttalade eller medvetna
effektiv förändringsaktör. Den hjälper människor
för mig. För först då kan jag forma och välja vilka
att omskapa både självbild och världsbild och det
värderingar som ska bära mig som individ, den
skapar både hopp om att det går att förändra samt
grupp jag finns i och vårt samhälle. I detta finns
driv i förändringsarbetet. Det ger förändring både i
kraft att förändra!
samhalleliga strukturer
och varderingar och i individer. En förändring på
MOD djupdyker i system och maktstrukturer avdjupet är då möjlig!
sedda att begränsa människor då syftet är att skapa
ett socialt sammanhållet och hållbart samhälle där
människor kommer till sin rätt.
FAKTA
MOD tar alltid avstamp i deltagarna och det sammanhang som kursen hålls i, allt för att arbetet ska
Mångfald och Dialog
mänskliga rättigheter och
vara relevant för individen/organisationen.
MOD-konceptets syfte är att
mänsklig värdighet.
skapa ett delaktigt, jämlikt
Läs mer om konceptet och
MOD har med framgång tillämpats även på andra
och socialt hållbart samhälle
när det hålls kurser på Bildas
platser i världen. Bilda, PMU (Pingstmissionens
med utgångspunkt i mänskoch Sensus hemsidor:
utvecklingssamarbete) och svensk pingströrelse
liga rättigheter. Basen för
www.bilda.nu
hela MOD-kursen är jämlika
www.sensus.se
har tillsammans fått förmånen att vara med och
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Enklare att rösta
Att göra sin röst hörd i samhället kan vara svårt och det gäller även i kyrkan.

För att underlätta för att fler ska rösta och kunna delta
i den demokratiska processen har Equmeniakyrkan bestämt att använda sig av koncensusmetoder vid beslutsfattande på sina årsmöten. Helen Åkerman har varit
med och tagit fram de nya metoderna och berättar här
om hur och varför.
Vi är vana att fatta beslut med parlamentära metoder. Det betyder att
vi röstar och det förslag som får flest
röster vinner. Några går därifrån och
har vunnit medan andra har förlorat.
I samband med Equmeniakyrkans
bildande började fler och fler röster
höjas om att göra något för att få fler
att känna att vårt högsta beslutande
organ, kyrkokonferensen, är relevant
och viktigt att vara en del av. Många
uttryckte att det här med att yttra sig
i konferensen och vinna debatter inte
var något de kände sig bekväma med.
De var framför allt kvinnor och yngre.
Efter flera års arbete och undersökningar om vad vi tycker och känner
inför vårt beslutsfattande beslutade
kyrkokonferensen att använda konsensusmetoder vid beslutsfattande i
konferenserna 2017 och 2018.
Vad är då egentligen det nya? Skillnaden i själva beslutsfattandet är marginell. Det vi gör när vi kommer till att
fatta beslut, är att undersöka hur eniga
vi är och om de som inte är eniga med
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beslutet ändå kan acceptera det.
En större förändring är det som sker
före själva beslutet, det vill säga hur vi
samtalar innan vi kommer till beslut.
Och lägg märke till ordvalet här: samtalar. En av idéerna med konsensusmetoder är att vrida lite i inställningarna så att vi i större utsträckning får
ett samtal och mindre debatt. Tanken
är att alla ska få komma till tals, olika
synpunkter ska belysas och frågor
besvaras.
Men den största förändringen är det
som händer innan man ens kliver in
i plenum. När vi började fundera på
hur vi skulle förändra förhandlingarna
var detta avgörande: Spelar det någon
roll att vi är en kyrka? Kan och ska det
märkas i hur vi fattar beslut? Vi tycker
att det gör det. Det spelar roll och
det ska märkas. Som kristna och som
kyrka har vi en grundläggande syn på
varandra som inte alltid speglas i det
övriga samhället.
När Paulus predikar över kroppens

olika delar i 1 Kor 12:12 ff är han nästan
övertydlig med att alla delar behövs,
att delarnas olika funktioner behövs,
att ingen del går att byta ut mot någon
annan och att delarna har gemensamt
ansvar för hela kroppens välbefinnande. När vi ser på varandra på det
här sättet måste vi också se med sorg
på att några går ifrån våra sammanhang med en känsla av att ha förlorat,
att deras synpunkter inte var värda att
ta på allvar.
Gud finns i varje människa och varje
människa är en del av Gud och kyrkan.
Om vi på allvar tror på det måste vi
också ha en öppenhet för att Gud kan
tala genom varje människa och på att
det kan hända att Gud talar genom en
annan människa än just mig.
Syftet med konsensusmetoder är att
hitta den väg som gemenskapen vill
gå, inte det jag tycker skulle vara bäst,
inte det du tycker skulle vara bäst. Det
handlar inte om att övertyga vare sig
dig eller någon annan om att jag har
rätt och du har fel utan det handlar om
att hitta det som vi i gemenskapen kan
enas kring.
För att få ett samtal som är öppet,
tillåtande och gemensamt undersökande är den största förändringen
med vilken inställning vi överhuvudtaget närmar oss samtalet. Hur vi ser på,
och därmed lyssnar till, varandra.
HELEN ÅKERMAN

FOTO: EQUMENIAKYRKAN
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Hej Arvid Skagerlid!
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forma ett annat samFAKTA
hälle. Jag längtar efter
att vara med och se det
ARVID
växa fram, även om det
SKAGERLID
är i det lilla.
Gör: Studerar
Varför har du sökt dig på juristprogrammet och
till Kristna Fredsrö
är kreativ
relsen?
aktivist.
– Jag ville ha någonÅlder: 26 år.
stans där jag kunde vara Bor: Uppsala.
aktivist utifrån en kristen grund. Jag ville träffa likasinnade
och tillsammans planera ickevåldslig
och kreativ aktivism.
Varför ska jag engagera mig?
Vilken roll spelar det?
– Jag tänker att jag som kristen är
en del av byggandet av Guds rike när
jag engagerar mig. Jag vill att det jag

gör både ska göra världen fredligare
och mer rättvis här och nu och peka på
en fredligare och mer rättvis framtid.
Genom våra val formar vi världen tillsammans. Alla samhällsförändringar
har en gång börjat i det lilla.
Kan du ge några tips till den som
vill engagera sig och vara med och
påverka?
– Börja med något du redan kan
eller vill lära dig. Det kan vara att
brodera, skriva poesi eller göra mossgrafitti. Då kan du kombinera något
du tycker om att göra med aktivism.
Ett konkret tips är att riva en bit av
ett gammalt lakan, skriva något på det
och sedan knyta fast det på ett stängsel
där folk går förbi. Gå med i en lokal
rörelse där du tillsammans med andra
kan kämpa för den förändring du vill
se. Lär känna folk som inte är som du.
Fundera över om det är någon vana du
kan ändra för att världen ska bli mer
fredlig och rättvis.
Vad har du på gång just nu?
– I Kristna Fredsgruppen i Uppsala ska vi i sommar dela ut två pris
– Fredstranan till någon som arbetar
för fred och Krigshöken till någon som
undergräver fredsarbetet genom att
hetsa om krig. Dessutom kommer vi
att kampanja för att Sverige ska skriva
under FN:s konvention om kärnvapenförbud.
MARIA BÄCKLUND
FOTO: SARA V DYNESIUS

Arvid Skagerlid.

FOTO: PRIVAT

– Det kommer från en längtan efter
ett annat, mer rättvist samhälle. När
jag var 14 år läste jag en folder som
min syster hade gjort om hållbar
konsumtion. Då insåg jag att mina val
kunde påverka. Jag blev inspirerad
av Robert Montgomerys dikter, som
han sätter upp över reklamskyltar. I
en kurs med Kristna Fredsrörelsen
fick jag testa på olika typer av kreativ
aktivism. Nu vill jag använda mitt
skrivande och min kreativitet i mitt
engagemang.
Hur ser ditt engagemang ut?
– Jag skriver korta texter eller dikter på tygstycken som jag sätter upp
ute på stan. Jag försöker få människor
att tänka till. Det kan vara lättare att
nå dem med poesi. Det kan drabba mer
direkt än slagord. Jag är med i Kristna
Fredsrörelsens lokalgrupp i Uppsala.
Vad är kreativ aktivism?
– Man försöker påverka andra
människor och samhället i stort
genom olika kreativa uttryck. Det
kan handla om handarbetsaktivism,
kreativa sätt att göra demonstrationer och manifestationer eller som
jag, skriva saker som man sätter upp i
stan. Jag tror att det är enklare att nå
människor när man använder kreativa
och oväntade sätt att förmedla sitt
budskap på.
Varför engagerar du dig?
– Det är kul och jag vill vara med och

FOTO: MARGARETA SKAGERLID

Var kommer ditt engagemang ifrån?
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GLOBALA VECKAN / AXSA / CHANGEMAKER

Ett hjärta som
slår för Tanzania
och kvinnorna
Axsa – en changemaker som tror pa förändring

I byn där Axsa växte upp långt ute på landsbygden
förväntas flickorna gifta sig i ung ålder. Befolkningen har lite kunskap om mänskliga rättigheter, jämställdhet och vikten av utbildning. Trots
detta fick Axsa möjlighet att studera på
universitetet och idag vill hon vara med
och påverka samhället och inspirera andra till att utmana de gränser som finns
för flickor i samhället.
För även idag kommer flickor och
kvinnor i andra hand när det gäller till
exempel utbildning, jobb, beslutsfattande och till och med rätten att ärva land
och andra tillgångar. Som ett exempel
är tillgången till sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR) mycket begränsad i
Tanzania, särskilt för unga kvinnor och flickor.
Skolorna erbjuder till exempel ingen sexualundervisning och tonårsgraviditeter är fortfarande
väldigt vanligt förekommande. Om tonårsflickor
blir gravida så tvingas de att lämna skolan och är
inte välkomna tillbaka efter det att barnet är fött.
Därmed förnekas de sin rätt till utbildning.
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Sedan några år tillbaka arbetar Axsa för den
evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania med att
stärka unga flickor så att de får kunskaper om sina
rättigheter och korrekt sexualundervisning. Hon
arbetar också med att påverka lokala makthavares
negativa inställning till flickors och kvinnors rättigheter.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer
projektet Adolescent Girls Empowerment, som
Axsa jobbar med. I de områden där projektet finns
har andelen flickor som går i skolan dubblerats och
deras prestationer har ökat. Det märks
också att befolkningen håller på att få
en större insikt i frågor om jämställdhet
och om de negativa effekter som vissa
traditioner har.
Under de senaste åren har dock det
demokratiska utrymmet stramats åt i
Tanzania. Situationen blir allt värre och
yttrandefriheten begränsas både online
och offline. Människorättsförsvarare
kriminaliseras och stigmatiseras. Detta
begränsar möjligheterna för Axsa och
andra som arbetar för förändring. Axsa tycker att
det värsta av allt är tystnaden och rädslan.
Trots begränsningar och påtryckningar fortsätter hon att tala och skriva, för hon menar att hon
gör det som är rätt och fördömer det som är fel. Som
troende känner hon sig kallad av Gud att leva ut sin
tro utanför kyrkans väggar. Hennes tro på Gud ger
henne kraft och motivation i arbetet för förändring.
BIRGITTA ROSÉN
FOTO: SOFIA STRINNHOLM

Unga kvinnor och flickor är i en extra
utsatt situation i Tanzania. Axsa Charles
Gabagambijobbar aktivt med att flickor ska
få kunskap om sina rättigheter och korrekt
sexualundervisning för att själva kunna förändra sin situation.

FOTO: SOFIA STRINNHOLM

NOTISER / GLOBALA VECKAN

Axsa är en av de changemakers
som Svenska kyrkans internationella arbete lyfter fram
under parollen Fri att förändra.
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GLOBALA VECKAN / SOPHIE MUMM / CHANGEMAKER

”Viktigast är att du
gör din röst hörd”
Sophie Mumm kämpar
för kvinnors rätt i samhället
Alla påverkas av trenden att det
demokratiska utrymmet minskar
i världen. För att skapa förändring
är det viktigt att mobilisera och
aktivera sig. En som gör det är Sophie Mumm. Hon är Ageravolontär
och sprider ordet om frågor som
demokrati, orättvisor och kvinnors
rättigheter.
När vi talar med Sophie är hon på Almedalsveckan
i Visby. Situationen i Visby 2018 med närvaron av
bland annat NMR har gjort att många känner sig
otrygga, men Sophie ser ändå att det skapar en
möjlighet.
– Jag tycker att det är extra viktigt att vara här
och det syns att människor kan lägga sina olikheter åt sidan och gå samman i en gemensam sak. Vi
tycker ofta olika, men för demokrati och jämlikhet
står ändå nästan alla upp och det är väldigt viktigt,
säger hon.
Sophies engagemang har nästan alltid funnits
där. Hon säger att ända sedan hon var liten har hon
velat förändra och göra skillnad för att göra världen
lite bättre.
Som Ageravolontär agerar hon lokalt i sin församling, i sitt lokala sammanhang där hon bor och där
hon har sina vänner.
– Du förändrar bäst där du kommer ifrån, där du
känner dig hemma, där du känner dig trygg. Det är
också därför vi behöver förändringsaktörer över
hela världen.
Att vara en changemaker eller någon som skapar
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FAKTA
SOPHIE
MUMM
Ålder: 25 år,
Gör: Studerar
för att bli
gymnasielärare och är
engagerad
som Ageravolontär
Bor: i Uppsala.

förändring handlar om att hitta sitt inre engagemang. För Sophie är skälet till att hon sökte sig till
just Ageravolontärerna tydlig.
– Jag är kristen och jag tror att tro är en viktig
grund att bygga ett engagemang på. Det ger stabilitet, det ger självförtroende och det ger ett själsligt
djup till engagemanget som du inte hade fått på
annat vis än via kyrkan, säger Sophie.
Men Sophie framhäver också att det är viktigt
att alla förändrar det de kan utifrån sina förutsättningar.
– Du ska engagera dig för att du kan och för att
det behövs. Självklart har vissa människor skapat
enormt stora förändringar i världen som verkligen
påverkat miljoner människor, men att få en människa att lyssna och ändra sitt synsätt och sin åsikt
är också viktigt. Det viktigaste är att du gör din röst
hörd och att du visar att alla kan vara med och att
ingen behöver lämnas utanför.
Sophie uppmuntrar verkligen alla att engagera
sig, men är noga med att påpeka att alla inte kan
förändra på samma sätt.
– Du behöver hitta grunden till varför du vill förändra och du behöver hitta ett sätt som är hållbart
för dig själv och för din omgivning. Alla behövs för
att vi ska kunna förändra och alla kan förändra
något, säger Sophie Mumm.
Precis som mycket annat så kräver förändring
mod, engagemang och vilja. Att vara en changemaker som Sophie är inte att följa med strömmen. Det
är att stå upp mot orättvisor och kämpa för förändring, även fast du möts av motstånd och konflikt.
Det är att våga ta steget och stå kvar. Du kan göra
det på många sätt, men det är inte att stå kvar och
se på.
Du kan också vara med och skapa en konkret
och hållbar förändring. Tillsammans kan vi göra
världen mer rättvis!
EMIL OLSENMYR

Sophie Mumm är engagerad i Svenska
kyrkans internationella arbete som Ageravolontär. Som changemaker är hon med och
agerar lokalt för att påverka globalt.

FOTO: JOSEFIN CASTERYD

TIPS
Så kan du engagera dig:
• Delta i demokratin, arrangera protester eller på något
annat sätt påverka dem
som fattar besluten.
• Organisera dig genom att
engagera dig i en organisation eller förening.
• Ge och uppmuntra till
givande genom att själv bli
månadsgivare.
• Utbilda dig själv och andra
genom att hålla i workshops, sprida information

via sociala medier, bloggar,
insändare eller andra
kanaler.
• Samtala om frågor som
demokrati, kvinnors rättigheter och genusrättvisa
med dina medmänniskor.
Genom att prata om
frågorna så lyfter du upp
ämnet på agendan. Alla
människor ska ha möjligheten att organisera sig och
bidra till förändring.
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Praktiska råd till
dig som är ledare

Bli en Förändringsinformatör
inom bland annat demokrati
och mänskliga rättigheter.

Utbildning för dig
som vill förändring
n Förändringsinformatör är en utbildning som arrangeras av Diakonia
och Studieförbundet Bilda. Efter
utbildningen blir deltagarna diplomerade och utnämnda till Förändringsinformatörer. Under utbildningen ges
fördjupning i frågor som berör klimat,
mänskliga rättigheter, konflikt och
rättvisa, demokrati, ekonomisk och
social rättvisa och jämställdhet.
Deltagarna erbjuds:
• Pedagogiska verktyg i att föreläsa
och hålla workshop
• Ledarutbildning med ett nytt
studiematerial
• Redskap för att leda samtal om
globala frågor
Efter avslutad kurs leder Förändringsinformatören studiecirklar och
håller workshops utifrån studiematerialet Förändring för världens skull.
Har du frågor om utbildningen? Eller vill du få tag på en Förändringsinformatör som kan hålla en studiecirkel/workshop på din ort? Då kan du
kontakta Studieförbundet Bilda lokalt
eller Diakonia!

Utställning som skapar
propagandaavslöjare
n Det resande demokratilabbet är en
vandringsutställning
som tagits fram med
ungdomar för ungdomar. Utställningen
ska från höstterminen 2018 turnera
mellan bibliotek i
hela landet.
Här ges ungdomar
en lekfull upplevelse samtidigt som
deras förmåga till
självständig och oberoende bedömning
av källors trovärdighet och ideologiska
utgångspunkt ökar.
Ungdomarna får in-

sikter som ska hjälpa
dem att identifiera
vanligt förekommande berättartekniker som döljer
antidemokratiska
och våldsbejakande
innehåll. Arbetets
museum producerar utställningen
tillsammans med
Sensus och Statens
medieråd.
Kontakta turnéansvarig, Sara
Grevlund, för mer
information:
turne.drd@
arbetetsmuseum.se

Filmfestival om globala målen
n Glocal Film Festival
är en ambulerande
filmfestival kring de
globala målen för hållbar
utveckling. Festivalen
gör det globala lokalt
och kombinerar film
som berör med duktiga
föreläsare. Kolla in turnéschemat för hösten
och se om de kommer
till din ort på glocalfilmfestival.com
glocalfilmfestival.com
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n Ester – för ett hållbart ledarskap
tar sin utgångspunkt i Bibelns Ester
och är ett resultat
av en jämställdhetskartläggning
i pingströrelsen.
Boken vill visa
att ett hållbart
ledarskap är
ett jämställt
ledarskap och
att jämställdhet
är allas fråga.
Boken innehåller
samtalsfrågor,
praktiska råd,
metoder och
verktyg och
lämpar sig att
använda i en
Ester – för ett hållbart
workshop eller i en
ledarskap
studiegrupp. Författare
är Jenny Bergh och
Anethe Carlsson. Boken är utgiven av
Pingst ung.
Beställ på shop.pingst.se

Action:
Material för
tonåringar och
konfirmander

Inspiration för
unga förändrare
n Action – tillsammans förändrar vi
världen är ett inspirerande material
för högstadie- och gymnasieungdomar. Perfekt för tonårsgrupper
och konfirmander! Här sammanförs
ungt engagemang med längtan att
vara med och förändra världen till en
rättvis och hållbar plats för alla. Till
deltagarboken för Action-materialet
hör en ledarhandledning med pedagogik, ledarskapssyn, inspiration och
utförliga förslag till samlingsupplägg.
Materialet är framtaget av Equmenia
och Diakonia.
Deltagarboken finns att beställs
från Marcus förlag och ledarhandledningen kan laddas ner från Equmenias
webbplats.

SNACKA OM
att göra skillnad
I en värld där debattonen hårdnar, där samtal om värderingar, visioner och
människosyn inte får utrymme, behöver vi skapa plats för dialog. Ge människor
mod att ta de viktiga samtalen för allas lika värde i vardagen.
Tillsammans med Metodbanken har Diakonia och Bilda utvecklat samtalskort
som kan hjälpa oss att tala om vilken värld vi vill ha!
Använd dem på kyrkkaffet, när du bjuder hem vänner eller vilket sammanhang
som helst där ni är en grupp som vill samtala.

Beställ din box med
samtalskort från
petter.jakobsson@
diakonia.se

15

GLOBALA VECKAN / GLOBALA MÅLEN

Fred i religionens
För att lyfta den inneboende positiva kraft
och det fredsbudskap som finns i religioner
har SKR och Sveriges interreligiösa råd i en
antologi gett företrädare för olika religioner
möjligheten att lyfta fram det centrala fredsbudskapet i respektive religion.
Det globala målet nummer 16 handlar om att
främja fredliga och inkluderande samhällen.
Fredliga samhällen och frihet från våld är både
ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga
varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av
våld, konflikt och hot om våld. I vårt eget land kan vi
till exempel se hur missförstånd, fördomar och avsaknad av kunskap om olika kulturer och religioner
kan bidra till rädsla, ett upplevt hot om våld och i
förlängningen också faktiskt våld.
Idag finns en tilltagande religionskritik i vårt
samhälle, där religion ofta framställs som orsak till
krig och konflikter. Men tvärtemot dessa generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många
religiösa själva på varandras olikheter med respekt
och strävan efter rättvisa och fred är gemensam.
Det skrivs mycket om religionerna men det är
sällan som religionernas företrädare själva får
komma till tals. I boken ”Fred i religionens namn!”
finns personliga skildringar av företrädare från sju
religioner som berättar om de resurser deras traditioner rymmer i arbetet for en fredligare värld.

BOKTIPS

Fred i religionens namn! –
en interreligiös
fredsantologi
(Marcus förlag)

16

16
Är numret på
globala målet
som handlar
om fredliga
samhällen och
frihet från krig.

GLOBALA MÅLEN
Boken är ett
samarbete
mellan Sveriges
kristna råd och
Sveriges interreligiösa råd. I
en avslutande
del i boken
finns studieplan
och frågor för
samtal och
fördjupning. En
utmärkt bok att
ha en studiecirkel kring!

– I det mångreligiösa Sverige är det viktigt att
visa på fredsexempel från flera religioner. För att
dels belysa tillvaratagandet av våra olikheter, men
också den gemensamma strävan efter fred, säger
Elias Carlberg, en av bokens redaktörer.
– Vi har sett att det finns många viktiga mötesplatser mellan religioner runt om i Sverige som kyrkorna deltar aktivt i, säger Henrik Rosén, Sveriges
kristna råd.
– Som ett bidrag in i dessa sammanhang vill vi nu
ge ett redskap för fördjupning. Och förhoppningsvis
en inspiration till nya initiativ och mötesplatser
som kan bidra till ett fredligare och mer inkluderande Sverige.
Kunskap kan vara en väg till ett fredligare och
mer inkluderande samhälle. Ett första steg är att
lyssna och ge plats så att olika människor får höras.
Då kan kunskap leda till förståelse och respekt. Delmålet 16.7 säger att man ska säkerställa ett lyhört,
inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. För att nå det
borde också de religioner som finns i det svenska
samhället få vara en självklar och positiv kraft i det
offentliga rummet. Att religionsfriheten innebär
frihet från religion är en vanlig missuppfattning,
och att tro bara handlar om privata åsikter. Religionsfriheten ger alla rätt att också utöva sin religion
offentligt. Låt oss bygga ett inkluderande samhälle
där religionernas positiva kraft tas tillvara.
ELISABETH KORSWING
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namn
”
För att vi ska nå
en fredlig och hållbar värld i enlighet
med Agenda 2030
och de Globala
målen krävs det
att alla goda krafter uppmuntras
och ges utrymme.

MÅL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits. Agenda 2030 gör
det tydligt att de Globala målen är ”integrerade
och odelbara” vilket betyder att de är sammankopplade och beroende av varandra för att
det övergripande målet om långsiktigt hållbar
ekonomisk, social och ekologisk utveckling ska
nås.
En av de viktigaste sakerna med de Globala
målen är att de gäller oss alla – i alla länder och
på samhällets alla nivåer. Vi måste – och vi kan –

alla bidra på olika sätt till att målen uppfylls.
Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer
och enskilda kristna har en särskilt viktig roll
att spela. Vi är övertygade om att vi människor
har fått i uppdrag att förvalta Guds skapelse
och allt som ingår i den. Frågor om klimathotet,
miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte
bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har
också i allra högsta grad en moralisk och andlig
dimension. Vi har en viktig uppgift att synliggöra
de existentiella aspekterna av dessa frågor.

FOTO: SUNYU, UNSPLASCH

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala
mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år
2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska
ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja
fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom
de Globala målen för hållbar utveckling kan det
här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om
målen ska fungera måste alla känna till dem.
Agenda 2030, den text som innehåller de
Globala målen, antogs som en FN-resolution av
världens ledare den 25 september 2015. Det är
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Ungas
röster
behövs
Life & Peace Institute arbetar
för att inkludera unga i beslutsoch fredsprocesser
Att unga människor ges möjligheter att höras och uttrycka sig är otroligt viktigt för att skapa ett inkluderande samhälle. Detta menar Life & Peace Institute
(LPI) – en av de organisationer som står bakom Kyrkornas globala vecka. Genom sitt arbete har de fått
många lärdomar som också kan användas i Sverige.
TEXT:
JENNY SVANBERG, Senior Advisor
SUSANNA SEBELIUS, Global Goals Project Officer
FOTO: LPI
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F

ör en hållbar värld och en hållbar
fred behöver vi inkluderande processer där kvinnor, män och unga
är med. För att nå de Globala målen
måste alla bidra, genom handlingar
såväl som ord. Särskilt viktigt är
det att inkludera unga i det här
arbetet då världen just nu har
historiens största ungdomsbefolkning – över 1,8 miljarder individer.
Dessa unga är inte bara dagens och
morgondagens ledare – de är också de som kommer
att leva i den värld som finns efter 2030.
LPI har arbetat med unga på Afrikas horn i över
30 år och förstår att ungas inkludering och ledarskap
är nödvändig för fredliga och inkluderande samhällen. Detta erkänns också i FN:s historiska säkerhetsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet.
I samhällen med ett krympande utrymme för
civilsamhället kan det vara än svårare för unga att
göra sina röster hörda. Då är det extra viktigt att det
skapas möjligheter för dem att göra det.
LPI var en förespråkare för ungas inkludering
och ledarskap redan innan FN:s säkerhetsresolution 2250 antogs 2015. Bara under 2017–2018 så
stödde LPI projekt på 29 olika platser där över
5 500 unga kvinnor och män aktivt deltog för att
främja initiativ för fred.
En metod LPI har använt sig av för att främja fred
och uppmuntra ungas deltagande och ledarskap är
Sustained Dialogue. Det har engagerat över 8 500
unga vuxna i Etiopien, Kenya, och Sudan sedan
2009.
Sustained Dialogue är en systematisk och långvarig dialog mellan små grupper av individer som
vill få ett slut på konflikt och skapa fred. Nyckelkonceptet är relationer – att dialog ses som ett verktyg
för att förändra konfliktfyllda relationer. Processen
ledsagas av två moderatorer som valts ut ur gruppen av deltagare. Deltagarna möts regelbundet två
gånger i månaden under cirka sju månaders tid.
Varje möte varar minst två timmar och är utformat
så att det tar vid där det förra slutade. På så sätt blir
det en sammanhängande dialog som upprätthålls
under en längre tid.
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Två unga kvinnor vid Ahfads universitet för kvinnor i Sudan.

Sustained Dialogue innefattar fem olika steg och
fungerar som ett ramverk för den naturliga utvecklingen mellan en grupp människor som försöker
förändra relationer sinsemellan och sedan ta itu
med samhällsproblem.
1. A
 tt engagera sig: Vem? Till att börja med så
måste deltagarna erkänna att det finns problematiska relationer i samhället och vara villiga
att förbättra dem genom att prata med varandra.
Deltagare från olika bakgrunder bestämmer sig
för att engagera sig i dialogprocessen.
2. Utbyte av erfarenheter: Vad? Deltagarna
utbyter erfarenheter och börjar att bygga eller
återuppbygga förtroenden, stärka sin förståelse
av varandra och nå en gemensam slutsats om
vilken fråga de vill diskutera vidare i gruppen.
3. Att definiera problemet: Varför? Deltagarna i
dialogen identifierar vilken fråga de vill diskutera, varför de har valt just den frågan och
undersöker grundorsakerna som ligger bakom.

FOTO: ARTIM BALI, UNSPLASH

UNGA, FRED OCH SÄKERHET I FN
FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om Unga, fred
och säkerhet antogs 2015
och är en milstolpe för att
erkänna de viktiga roller som
unga kvinnor och män spelar

i arbetet för hållbar fred.
Genom att framhäva unga
som avgörande deltagare i
fredsprocesser på alla nivåer,
erbjuder 2250 en guide för
hur unga kan vara delaktiga.

4. Hitta lösningar: Hur? Deltagarna försöker
att bo i sovsal på universitetet både före och efter
gemensamt komma fram till lösningar på
att hon deltagit i Sustained Dialogue. I hennes
problemen som de hittat under förgående steg
sovsal fanns det bara en muslimsk student som deoch diskutera hur de kan förverkliga
lade rum med många kristna studenter.
dem.
Moderatorn berättade:
5. Individuell och gemensam hand”Vi ignorerade henne under så många
olika
tillfällen och stängde henne ute,
ling: Nu! Deltagarna planerar och
Efter att ha modeoch lämnade henne att känna sig ensam
genomför tillsammans en konkret
rerat tre Sustained
och isolerad. Efter att ha modererat tre
handling för fred (så kallad peace
Dialogue-sessioSustained Dialogue-sessioner, så kände
action) inom samhället.
jag mig övertygad om att jag borde ändra
Dialogutrymmet tillåter de unga
ner, så kände jag
mitt beteende gentemot henne. Jag
deltagarna att undersöka sina egna atmig övertygad att
bestämde mig för att samarbeta med
tityder och förutfattade meningar om
andra som bodde i samma sovsal och vi
andra i rummet i en öppen och trygg
jag borde ändra
beslutade oss för att gå fram till henne
miljö. Förhoppningen är att de tar med
mitt beteende
och behandla henne väl. Vi började prata
sig de här upplevelserna och skapar
gentemot henne.
med henne. Och inte bara det. På fredapositiv förändring även efter dialogprocessen har tagit slut.
gar som är juma, så städar vi rummet och
ordnar en plats för henne att be utan hinder, ordnar
kaffe efteråt och sedan delar vi med varandra. Vi går
En av de kristna kvinnliga Sustained Dialoguetillsammans. Vi gjorde henne till vår vän.”
moderatorerna delade med sig av sin upplevelse av

”
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Deltagare i Sustained Dialogue sessioner i Eastleigh, Kenya.

Genom att använda sig av Sustained Dialogue
har LPI och partners kunnat uppmuntra till dialog
istället för våld (mål 16), inkludering och acceptans
av människor med olika bakgrunder, etniciteter och
religiösa övertygelser (mål 10) samt även uppmuntrat till jämställdhet (mål 5) genom fokus på
inkludering av både män och kvinnor.
Alla kan göra något för att förverkliga den värld
som de Globala målen ger oss möjlighet att uppnå.
Något som börjar litet kan bli stort. Snart 10 år efter
det att LPI började sitt arbete med Sustained Dialogue på ett universitet i Etiopien har metoden spridit
sig till inte mindre än nio universitet, med ett
projekt i landsbygd och fyra projekt i tätort utspritt
över tre länder. Värdet av Sustained Dialogue metoden och insikterna LPI har samlat in om vikten
av ungas inkludering och ledarskap, publicerades
som ett bidrag till FN:s nya studie om säkerhetsresolution 2250 med titeln ”Being and Becoming a
Peacebuilder”.
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FÖR
EFTERTANKE

Vad gör
du för att
förbättra världen vi lever i?
Vad kommer
ditt bidrag att
vara?

LPI vill lyfta vikten av ungas delaktighet i alla
sammanhang – det är därför som organisationen
under 2018 också har startat ett projekt i Sverige.
Projektet fokuserar på de Globala målen och på att
höja nivåerna av både kunskap och engagemang hos
unga vid olika universitet. Ungas röster är värda att
höras och att lyssnas på – både i Sverige och globalt.

TIPS
Så kan du bidra till fredliga
och inkluderande samhällen:
• Ta reda på hur din stad eller
din kommun jobbar med de
Globala målen; finns det en
handlingsplan som du kan
bidra till?
• Stötta initiativ, organisationer och föreningar där
du bor som jobbar för att

främja dialog och som
skapar utrymmen för samverkan, utbyte och möten
över gränser.
• Finns det personer, unga
som gamla, i samhället där
du bor vars röst kanske inte
hörs lika väl som andras?
Kan du på något vis hjälpa
dem att höras?

UTMANA
DIG
SJÄLV!

Två unga deltagare i LPI:s Sustained Dialogue projekt vid
Jimmas universitet i Etiopien.

LÄS MER
Vill du veta mer om hur LPI
och deras partners försöker förbättra världen?
På LPI:s webbplats www.
life-peace.org kan du hitta

mer material om LPI:s arbete.
Du kan också följa dem på
Facebook (Life & Peace
Institute) eller Twitter
(@LPI_voices).

Lär känna
någon som
du har
förutfattade
meningar om
och se om
dina åsikter
ändras efter
att du lyssnar
på deras
historia.

MÅLET SOM ÄR CENTRALT FÖR FRED
I kärnan av FN:s Globala mål
för fredliga och inkluderande
samhällen finns övertygelsen om människors lika rätt
till samhällen fria från våld
där alla har jämlik tillgång
till rättvisa och där ingen
lämnas utanför.
LPI jobbar aktivt för
uppfyllandet av fredliga och

Mål 5 handlar
om jämställdhet.

Mål 10,
minskad
ojämlikhet.

inkluderande samhällen
och även med exempelvis
jämställdhet (mål 5) och
minskad ojämlikhet (mål
10). Arbetet för fredliga och
inkluderande samhällen är
något som LPI ser vikten av
att driva i alla sammanhang
och samhällen; i såväl Sverige som länder i Afrika.

Mål 16 om
Fredliga och
inkluderande
samhällen.
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”Höj din röst för den stumme,
till försvar för alla som sviktar.
Höj din röst och döm rättfärdighet,
försvara de fattiga och svaga.”
(Ordspråksboken 31:8-9)

HÖJ DIN
Kyrkorna måste ta sitt ansvar och sprida budskap om
hopp, tillit och innanförskap. Kyrkor och trosbaserade
organisationer har en viktig roll att spela i arbetet för
fredliga och inkluderande samhällen

TEXT:
EMILIE WEIDERUD,

tematisk handläggare för sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR), Svenska kyrkans internationella arbete

ALMUT BRETSCHNEIDER-FELZMANN,

tematisk handläggare för teologi och utveckling, Svenska kyrkans internationella arbete

FOTO: MAGNUS ARONSON

RÖST!
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E

n konung uppmanas i Ordspråksrade organisationer när de vill bidra till det kritiska
offentliga samtalet i politiska och sociala frågor.”
boken: ”Höj din röst! Försvara de
Vilka frågor eller personer som påverkas mest
fattiga och svaga!” Denna uppmaav begränsningar i det offentliga rummet beror på
ning är flera tusen år gammal.
sammanhanget. Generellt blir människor och grupSom kyrkor år 2018 hör vi dessa
ord eka i vår verklighet: ”Höj din
per som arbetar med frågor som kvinnors rättsliga
röst! Ge röst åt de som tystas i din
status och jämställdhet, fred, ekologi och sexuell
omgivning!” Vilka röster ropar
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
högst i vår tid, i vårt land, i våra
mycket utsatta.
nyheter, sociala medier, i denna
värld? Vems röster förstärks mer
I Svenska kyrkans internationella samarbete med
än andra? Vilkas berättelser ignoreras, förträngs
partner i hela världen har vi sett att det krymoch tystas?
pande demokratiska utrymmet påverkar kvinnor
Ett starkt civilsamhälle, där människor har
starkt, oberoende av vilka demokratifrågor som
utrymme att gå samman och engagera sig, att skapa
de organiserar sig för och kring. De är utsatta just
en gemensam röst och kräva gehör, är grundlägför att de är kvinnor, vilket är ett globalt problem.
Rapporten ”Så tystas en kvinnorörelse” från Kvinna
gande för demokratin. Men världen över står
till kvinna 2018 pekar på att trenden med minskad
människor inför allt fler begränsningar. Att prata
finansiering främst drabbar kvinnorättsorganisaom social orättvisa och att försvara mänskliga rättigheter skapar risker för enskilda personer och
tioner och kvinnliga aktivister. Detta visar att det
organisationer.
för vissa rättighetsbärare, såväl individer som grupMänniskorättsförsvarare och andra aktörer inom
per, handlar om att överhuvudtaget kunna bedriva
civilsamhället upplever ökade restriktioner för
verksamhet, eftersom de på grund av sin position i
sitt handlingsutrymme och sin verksamhet genom
samhället inte har något utrymme alls. De befinner
bristande finansiering, hot, våld, repressiva lagar,
sig i ett läge där de får arbeta för att de själva, deras
trakasserier och i vissa fall mord. Möjfrågor och bidrag ska tas emot i lokala,
regionala, nationella och globala arenor.
ligheterna för människor, grupper och
Dessa problem drabbar särskilt kvinorganisationer att agera som självständiga aktörer ifrågasätts. För vissa grupnor, HBTQI-personer samt etniska och
Det är ett globalt
religiösa minoritetsgrupper.
per i samhället handlar det om rätten att
fenomen att det
existera överhuvudtaget.
åtstramade demoMan talar idag om att det demokraHur tar kyrkor vara på uppmaningen
i Ordspråksboken? I vilka sammanhang
tiska utrymmet krymper eller stramas
kratiska utrymger de utrymme för röster som annars
åt, översatt från engelskans ’”shrinking
met slår extra
tystas? Var är de del av en nedtystande
space”, vilket får tydliga konsekvenser
kultur i våra samhällen? Och vilken
för det civila samhällets möjlighet att
hårt mot kvinnors
potential har kyrkor liksom andra reliorganisera sig och för mänskliga rättigrättigheter.
heter samt för samhälls- och demokratigiösa aktörer att bidra till att nedtystade
röster får höras? Kyrkors roll idag kan
utvecklingen överlag.
beskrivas som ambivalent i dessa sammanhang. Utifrån olika tolkningar av det bibliska
I maj 2018 arrangerade Lutherska världs
arvet, skilda värderingar och trostraditioner kan
förbundet tillsammans med bland annat Svenska
det rymmas olika roller och perspektiv i samma
kyrkan en konferens om kyrkans uppdrag och
kyrka.
teologins betydelse när demokratiska utrymmen
Trosbaserade organisationer i det civila samhälkrymper. I uttalandet från konferensen står: ”Resultat från studier visar att utrymmet för meningslet kan både vidga och krympa det demokratiska
utrymmet för olika grupper i samhället. Det finns
fullt deltagande i politiska processer och konsultatill exempel religiösa globala nätverk som krymtioner begränsas allt mer. Detta innebär ett minskat
handlingsutrymme för aktörer verksamma inom
per det demokratiska utrymmet för kvinnor och
civilsamhället, däribland för kyrkor och trosbaseHBTQI-personer genom att verka mot aborträtten,

”
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Ledare inom olika trosinriktningar kommer till fots och på cykel till klimatmötet COP23 i november 2017, för att överlämna ett interreligiöst uttalande om klimatet, ”Walk on Earth Gently” (Vandra varsamt på jorden).

sexualupplysning och HBTQI-rättigheter.
I vissa sammanhang är det kyrkor som tillsammans med andra samhällsaktörer stramar åt och
krymper det demokratiska utrymmet. De kan vara
makten, symbolisera den, eller agera i nära samröre
med den. Kyrkliga företrädare är i dessa sammanhang skyldighetsbärare som behöver hållas ansvariga för att efterleva de mänskliga rättigheterna.
Samtidigt finns det många exempel som visar på
att kyrkor och trosbaserade organisationer arbetar
aktivt för ett brett och varierat civilt samhälle.
Runt om i världen finns det många exempel på hur
religion bidragit till att människor får gehör i sina
sammanhang och ett ökat demokratiskt utrymme.
Kyrkor har genom att värna mänsklig värdighet och
rättigheter lindrat fattigdom och lidande, byggt upp
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(själv)förtroende och skapat rum för växande. Ofta
är kyrkan den enda aktören som möter människor
i marginaliserade miljöer, i humanitära katastrofer
eller långt ute på landsbygden. Kyrkor och trosbaserade organisationer är inte bara ett socialt
skyddsnät. De kan också vara ett utrymme för att
kämpa för demokrati.
I regeringens skrivelse från 2016/17:62 ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik” beskrivs detta tydligt. I
inledningen berättas det om Polens transformering
från kommunistisk diktatur till demokrati under
1980-talet och kyrkans roll i denna förvandling.
”Den katolska kyrkan fungerade som intellektuellt
andningshål och plattform för det civila samhället i
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såväl på den samhälleliga nivån som på det personliga planet och i det praktiska dagliga livet betraktas
den som bärande för många utvecklingsfrågor.

”

Lutherska världsförbundets studiematerial
”Kyrkan i det offentliga rummet” (2016) lyfter betydelsen av det offentliga rummet som en rättvis plats
för alla och kyrkans ansvar för att bidra till den. I
sin introduktion till skriften konstaterar Svenska
kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén ”att kyrka och
stat är skilda betyder inte att religion och politik
inte har med varandra att göra.” Hon menar att 
”[e]n kyrka som är trogen sitt uppdrag kommer i
själva verket alltid ha en röst i det offentliga rummet”. Detta resonemang och de tankar som utvecklas i dokumentet stärker förståelsen av kyrkornas
uppdrag att höja sin röst, stärka de svaga, skydda de
utsatta och skapa miljöer där de får komma till tals.
Till kyrkans kärnuppdrag hör att dela tecken på
hopp med människor i samhället. Kyrkans språk
är inte format av rädslans eller ångestens alfabet
utan lever av berättelser om kärlek och hopp. Detta
speglas i själavården, det diakonala arbetet och kyrkornas offentliga engagemang. Detta engagemang
som många kyrkor och trosbaserade organisationer lever i och arbetar för har en stor
samhällelig betydelse och bidrar till att
berättelser om hopp, värdighet och innanförskap ersätter en rädslans retorik.

Till kyrkans kärnuppdrag hör att
dela tecken på
hopp med människor i samhället.
bred mening. Det var i kyrkans lokaler som det var
möjligt att läsa en tidning, se en pjäs eller bevittna
en konstutställning som regimen inte hade sanktionerat”. En liknande roll fick de protestantiska
kyrkorna i 1980-talets Östtyskland; att vara den
plats där demokratiskt agerande övas, där röster
som i en diktatur nedtystas får gehör och där tankar
som förklaras som tabu i samhället prövas.
I detta spänningsfält mellan kyrkor som skyldighetsbärare och del i maktsystem och samtidigt kyrkornas breda möjligheter att bidra till att människor som annars nedtystas får gehör, har religionens
roll i samhället fått förnyad uppmärksamhet i det
internationella utvecklingssamarbetet och i utvecklingspolitiken. Eftersom religion finns närvarande

Ett inkluderande offentligt rum som
kännetecknas av hoppets berättelser gör
det möjligt för alla att få tillgång till det
och delta på lika villkor i samhälleliga
processer. Även i det svenska samhället
har frågan om möjliggörande utrymmen
blivit en relevant fråga och demokrati
och mänskliga rättigheter kan inte heller här tas för givna. Även här är demokratin något
som varje generation behöver förstå och gestalta på
nytt. I en tid då det finns grupper som vill begränsa
människors möjlighet att tillhöra det svenska
samhället utmanas alla att lyfta och bära demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt
kunskapen om dem. Kyrkorna behöver möjliggöra
människors engagemang och stärka deltagandet
i ett samhälle som kännetecknas av tillit och innanförskap. De förpliktigas av det bibliska arvet och
därmed av sitt eget uppdrag att ta sitt ansvar i dessa
processer genom att berätta hoppets berättelser
och om igen ställa frågan: Vilkas berättelser tystas?
Vem får höras? Det hör till kyrkans kärnuppdrag
”att höja rösten för [och tillsammans med] den
stumme” (Ordspr 31:8).
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”Engagera dig
lagom och ha skoj”
den och hopp för kyrkan. Jag lär mig också väldigt
mycket av dem.
Men varför ska kyrkor och församlingar ägna
sig åt hållbarhetsfrågor?
– Om vi tror på en Gud som älskar världen och är
engagerad i den så är det självklart att kyrkan också
ska göra sitt allra bästa för att världen ska vara en så
bra plats som möjligt att leva i för människor, men
också för andra levande varelser.

Magnus Myrberg är handläggare
för hållbar utveckling i Stockholms
stift. Vi träffas för att samtala om
de globala målen, hållbarhet och
engagemang.

Magnus är handläggare för hållbar utveckling i
Stockholms stift. Han vill hjälpa församlingarna
att se helheten i hållbarhetsarbetet och att arbeta
strukturerat med ständiga förbättringar i sin verksamhet. Det handlar om allt – både det som kallas
församlingens grundläggande uppdrag som rör
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, men
också förvaltningsfrågor som fastigheter, inköp och
ekonomi.
– Församlingar behöver handledning för att
kunna hantera det här. Senast igår hade jag en
utbildningskväll med kyrkorådet i S:t Johannes
församling, säger Magnus.
Det är just det som Magnus tycker är det bästa
med jobbet. Mötet med alla engagerade människor
lokalt – förtroendevalda, anställda och ideella
medarbetare.
– Det ger mig hopp att träffa dem. Hopp för värl-
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– De globala målen är oerhört viktiga som ett
uttryck för att världen faktiskt kan samlas kring
en utvecklingsagenda som inte innebär att några
ska ge och andra ta emot. Agenda 2030 och de 17
globala målen handlar om att vi alla är utvecklingsländer. Alla har ett arbete att göra – både hemma
och tillsammans globalt.
Orden forsar ur munnen på Magnus Myrberg.
Det märks att han har reflekterat mycket över de
här frågorna och att han tycker att de är viktiga.
Livsviktiga. Vi möts på hans arbetsplats mitt i
storstadsbetongen med både Centralstationen och
Sergels torg på stenkastavstånd. Försommargrönskan spiller över muren från Klara kyrkogård.

De 17 globala
målen ger hopp
för världen.

Magnus växte upp i Sigtuna där han och hans
mellanstadiekompisar i S:t Pers skola startade en
fredsförening och utropade skolområdet till en
kärnvapenfri zon. Sedan dess har engagemanget
följt med. Han beskriver det som en naturlig och
pockande del av sin kristna tro, som blir positivt
tvingande i livet.
– Om man på djupet har fått erfara att livet är
en gåva blir det oerhört viktigt att värna den gåvan
och i ord och handling få andra människor att också
göra det. I mitt liv tar det sig för närvarande uttryck
i hållbarhetsarbetet.
Vad skulle du säga är den största utmaningen
för världen just nu?
– Klimatet brukar kallas för vår tids ödesfråga.
Det är också oerhört akut att jobba med demokrati
och att kunna se igenom den populism och den polarisering som finns både i Sverige och i stora delar
av västvärlden. Det här hänger ihop. Ska vi klara av
att hantera de globala frågorna måste alla kunna
vara med och bidra konstruktivt utifrån en faktabaserad världsbild, säger Magnus.
Om du ser på världen idag – känner du mest
hopp eller förtvivlan?
– Jag känner ett kritiskt hopp eller en konstruktiv förtvivlan. Vi står inför gigantiska utmaningar
och läget är allvarligt både för miljö och människa.
Men alternativet att ge upp, att kasta in handduken,
att inte försöka, det finns liksom inte.
Stockholms stift har på senare tid engagerat sig
mer aktivt i Kyrkornas globala vecka.
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”Sätt upp rimliga mål och försök inte göra allt”, säger Magnus Myrberg.

– Tidigare har vi i stiftet mest försökt sprida
kännedom om att veckan finns. Men förra året
gjorde vi en programkväll och i år blir det en heldag
med bland andra Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl. Men det är ekumenisk
samverkan lokalt som är poängen med den här
veckan. Vi som stiftsorganisation ska
inte ta över och fylla den åt församlingarna, utan vi ska hjälpa dem att hitta
veckan, säger Magnus.

”

beteenden. Flyger du utomlands två semesterresor
per år, res med flyg en gång istället. Är du köttätare,
ät hälften så mycket. Om vi alla skulle halvera dåliga
beteenden, skulle vi komma jättelångt.
Man kan också dubblera något positivt. Istället
för att göra en bra sak en gång, så gör man den två
gånger.

Magnus huvudsakliga tips är att göra
det som är roligt.
Börja med att
– Börja i vardagen. Ha skoj! Gå där
det
finns
lust! Om du bara ska ge dig på
Men vad spelar egentligen ditt och
halvera något
saker som är motiga så blir det väldigt
mitt engagemang för roll? Magnus
av dina dåliga
jobbigt. Ibland måste vi sluta med saker
menar att det klassiska ”Ingen kan göra
som vi älskar, men det finns också bra
allt men alla kan göra något” håller. Men
beteenden.
saker som ger energi.
han understryker att allt ansvar inte kan
Det finns ett engagemang, som när
läggas på individen. Det kan inte heller
det blir för starkt förbränner både
helt läggas på politiker och samhället.
individens egen ork på sikt, men också allt runtomVi behöver både den enskildes engagemang med
konkreta omställningar till ett mer hållbart liv och
kring. Om man strävar efter det perfekta är det lätt
politiska beslut för att få strukturer på plats som
att människor känner motstånd eller tar avstånd.
hjälper oss att klara det här tillsammans. Har vi inte
– Det kan låta lite desillusionerat, men ett labåda, kommer vi att misslyckas, menar Magnus.
gom engagemang är bäst. Försök inte göra allt. Sätt
Det kan vara svårt att veta hur man ska göra.
upp ett (rimligt) mål och belöna dig själv när du har
Magnus ger rådet att halvera eller dubblera.
uppnått det, tipsar Magnus.
– Börja med att halvera något av dina dåliga
MARIA BÄCKLUND
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Rätten att
tro behöver
försvaras
Religionsfriheten är en komplicerad rättighet – i den svenska debatten hänvisar olika parter till samma rättighet för att hävda motsatta
ståndpunkter! Samtidigt är det inget tvivel om att grova kränkningar
av religions- och övertygelsefriheten sker runt om i världen, inte minst
i länder som Irak, Syrien och Myanmar.
Här berättar Svenska missionsrådet om hur situationen för religionsfrihet ser ut internationellt, vad religions- och övertygelsefriheten
innebär och hur du kan stå upp för denna mänskliga rättighet.
TEXT:
KATHERINE CASH, rådgivare för religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet
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Mål 16: Främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling, se till att alla
har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande
institutioner på alla nivåer.

A

sien 2015. Ett nationalistiskt
gäng attackerar en församling på landsbygden under
pågående gudstjänst. Flera
av gudstjänstbesökarna blir
svårt misshandlade. När
polisen kommer arresteras
församlingens pastor. Våldsmännen går fria.
En kyrkoledare i samfundet har nyligen deltagit i en
utbildning om religions- och övertygelsefrihet.
Utbildningen är en del av Svenska missionsrådets
arbete tillsammans med partners runt om i världen
för att öka människors kunskap om religionsfrihet.
Kyrkoledaren kan därför snabbt bedöma situationen, påtala vilka rättigheter pastorn har och vända
sig till rätt instans för att söka rättvisa. Landets
minoritetskommissionär informeras och kontaktar
i sin tur polisen. Pastorn släpps och polisen öppnar
en förundersökning mot våldsmännen.
Kunskap gör skillnad. Vi ser det om och om igen.
Tre fjärdedelar av världens befolkning bor i länder där religions- och övertygelsefriheten kraftigt
begränsas antingen av staten eller av grupper i
samhället. Rätt eller fel religionstillhörighet kan
styra dina möjligheter till hälsovård, dina chanser
på arbetsmarknaden, rätten till mark, möjligheten
att gifta dig med den du vill och vårdnaden om dina
barn. Många människor får sätta livet till för att de
tycker, tänker och tror ”fel”. Det är lätt att bli uppgiven när vi ser på våld, förtryck och diskriminering
och den fattigdom det skapar.
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Men det finns många hjältar! Genom våra partners
möter vi människor som bygger fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Vi hör hur de brottas
med religionsfrihet som begrepp. De funderar över
sina egna och andras rättigheter och hur de kan leva
tillsammans trots olikheter.
Vi har fått följa med och se hur de skapar förändring. I kontexter där det knappt går att nämna
mänskliga rättigheter måste de vara kreativa! Vissa
jobbar i situationer där staten fungerar mycket
bristfälligt. Med religionsfriheten som grund stärker dessa människorättsförsvarare värderingar om
tolerans och respekt för människors rätt att själva
leva efter sin övertygelse. Det är inte lätt när andra
krafter polariserar och förespråkar diskriminering
och våld. Därför kan vi sällan tala öppet om vilka de
här hjältarna är eller var de verkar.
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Dessa fantastiska människorättsförsvarare behöver bli fler och du kan vara med! Svenska missionsrådet har i samarbete med nordiska kolleger och
organisationer från många olika trosinriktningar
och länder tagit fram en resursbank med bland annat kortfilmer om religionsfrihet. Materialet är till
för människor och organisationer som är drabbade
av kränkningar, men också för dig som vill lära dig
mer. Vi samlar det på The Freedom of Religion or
Belief Learning Platform som du hittar på
www.forb-learning.org.
Vill du vara med? Det finns mycket du
kan göra:
• Skaffa dig kunskap och dela den med
andra! På www.forb-learning.org finns
till exempel filmer på svenska.
• Stå upp för religions- och övertygelsefrihet i Sverige. Ifrågasätt generaliseringar och misstänksamhet mot människor
som är annorlunda.
• Delta i kampanjen #FORBdefender genom att
lägga upp en selfie i sociala medier som visar
att du försvarar religions- och övertygelsefrihet. Mer information: www.forb-defenders.org
• Bli vän med människor med andra trosuppfattningar och övertygelser, och med människor som flytt undan förtryck.

• B
 e för den förföljda kyrkan och för alla som
diskrimineras, förtrycks och förföljs på grund
av sin identitet och tro.
• Stöd Svenska missionsrådets medlemsorganisationer och deras arbete med frågorna.

Korta informationsfilmer om
religionsfrihet
hittar du på
www.forb
learning.org

FAKTA:
Europakonventionen Artikel 9
• Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller
tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst,
undervisning, sedvänjor och ritualer.
• Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som
i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till
den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning,
hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och
rättigheter

Debatten om böneutrop, användning av burka,
handskakning, religiösa friskolor och nyheter om
förföljelse av religiösa minoriteter fyller spaltmeter
både i tidningar och på sociala medier. Funderar
du på vad du tycker? Är du förvirrad över
vad religionsfrihet egentligen innebär? Det
finns många viljor i debatten. Tänk själv!
Här kommer en snabb guide till religions- och övertygelsefrihet och när den får
begränsas.
Religions- och övertygelsefrihet är en
mänsklig rättighet. Den skyddas av FNkonventionen om de medborgerliga och
politiska rättigheterna, av Europakonventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna (som är
svensk lag) och av grundlagen förstås.
Vilka religioner skyddas? Inga alls. Religionsfrihet skyddar inte trossatser, heliga personer eller
skrifter. Den skyddar människor som har och
utövar traditionella, icke-traditionella, gamla eller
nya religiösa övertygelser och människor med icke
religiösa övertygelser såsom ateism, agnosticism,
humanism och pacifism. Rätten att inte alls ha en
uppfattning om trosfrågor är också skyddad.
Vad skyddas? Staten har ett ansvar att respektera,
skydda och främja följande rättigheter:
• Rätten att ha en religion eller övertygelse och
rätten att lämna den är absoluta rättigheter, de
får aldrig begränsas.
• Alla människor har rätt att ensamma eller i
gemenskap med andra, offentligt eller enskilt,
utöva sin religion eller övertygelse på olika sätt.
• Du har rätt att själva välja hur du ska utöva din

TIDSLINJE: RELIGIONSFRIHETENS HISTORIA

1593

Reformationen fullbordas.
Sverige får en evangelisk
luthersk statskyrka som
alla svenska medborgare
är tvungna att tillhöra.

1600-TALET

1617

I och med Sveriges behov av
utländsk arbetskraft tillåts
katolska stormakter anställa
präster till sina legationer
(som en ambassad) i landet.
Mässor utanför legationen
firas i hemlighet.

1624

SLUTET AV
1600-TALET

Judar börjar bosätta sig i
Sverige, men tvingas att
konvertera till kristendomen.Mässor utanför legationen firas i hemlighet.

1685

Staten beslutar att samer
ska kristnas med tvång.
Samernas heliga platser
skändas, trummor bränns
och att jojka förbjuds.
Staten och kyrkan straffar
de som motsätter sig
med böter, fängelse eller
dödsstraff.

1726

1100-TALET

Sveriges kung blir kristen
(romersk katolsk) och det
svenska samhället följer
successivt efter.
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Örebrostadgan: Medborgare
som avviker från statskyrkan
straffas med landsförvisning
och förlorad arvsrätt, eller
döden.

Två högt uppsatta tjänstemän, Göran Bähr, kunglig
sekreterare, och Zackarias Anthelius, borgmästare i Södertälje konverterar till katolicism i utlandet. I Sverige får
de hemligt besök av en katolsk präst, men blir förrådda,
tillfångatagna och avrättade. Prästen landsförvisas.

Konventikelplakatet förbjuder
alla religiösa möten utanför
statskyrkans regi.

FOTO: SVENSKA MISSIONSRÅDET

religiösa eller ickereligiösa trosuppfattning. En
övertygelse får inte tvingas på dig. Du kan inte
heller tvingas lämna den övertygelse du har.
• Diskriminering hotar människors tillgång till
arbete, bostad, hälsovård och utbildning. En
rapport beställd av Diskrimineringsombudsmannen 2013 visade att judar i Sverige har 26 procent
lägre chans att bli erbjudna ett jobb och musli-

1774

Toleransediktet ger katoliker som flyttat till Sverige
rätt att ha egna kyrkor,
fira offentlig gudstjänst
och uppfostra sina barn
till katoliker. Däremot
är svenskar fortfarande
förbjudna att bli katoliker
eller besöka den katolska
mässan.

Aaron Isaac flyttar med sin
familj till Sverige. Kungen
tillåter att familjen bildar den
första judiska församlingen
i landet, men Isaac får utstå
mycket hot och hat.

1781

Judereglementet ger
judar rätt att bli svenska
medborgare utan att
konvertera. De saknar dock
fortfarande rösträtt och får
inte vittna i domstol. Det är
förbjudet för judar att gifta
sig med icke-judar. Dessutom
får de endast bosätta sig
och uppföra synagogor i
Stockholm, Göteborg och
Norrköping. Deras sysselsättning är begränsad till ett fåtal
yrken utanför skråväsendet.

mer 30 procent lägre chans jämfört med personer från den kristna-sekulära majoriteten. Men
det är förbjudet att diskriminera någon på grund
av deras religion eller övertygelse.
• Föräldrar har rätt att ge sina barn religiös och
moralisk uppfostran i enlighet med den egna
övertygelsen, men de ska ta hänsyn till barnets
växande kapacitet att själv ta ställning. Religio-

1782

FO Nilsson var en sjöman
som grundade Sveriges
första Baptistförsamling.
Deras samlingslokal
vandaliserades, medlemmarna misshandlades och
FO Nilsson arresterades flera
gånger och landsförvisades.
Hans fru Ulrika ställdes inför
rätta när hon vägrade delta
i statskyrkans ceremoni
för nyförlösta mödrar. Hon
friades till slut av kungen.

1840-TALET

1838

Judereglementet upphävs och ersätts
av ett emancipationsedikt med betydligt fler rättigheter. Myndigheterna
offentliggör inte det nya ediktet på en
gång av rädsla för upplopp.

Tvångsdop av spädbarn.
Polisen hämtar barn från
nyblivna mammor och för
dem till statskyrkan där de
döps av en präst. Polis och
präst tar betalt för sina
tjänster.

1849
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nen eller övertygelsen får inte skada barnets
fysiska eller mentala hälsa eller utveckling.
• Rätten att vapenvägra är skyddad – det har Europadomstolen slagit fast. Ingen får tvingas vara
soldat, men när någon frivilligt tar ett jobb är det
ibland oklart om personen har rätt att vägra göra
delar av jobbet. Får barnmorskor vägra utföra
aborter? Det är en fråga som inte ens juristerna
är överens om.
Får religionsfriheten begränsas?
Det beror på.
Självklart kan det finnas saker i människors sätt
att utöva sin religion eller övertygelse som inte alla
gillar eller känner sig obekväm med. Men vem får
bestämma vad som ska förbjudas? Innebär inte
demokrati att majoriteten får välja hur samhället
ska se ut? Ska vi inte få rösta om moskén får byggas
och böneutrop höras?
Ska vi kunna stå upp för religions- och övertygelsefriheten idag behöver vi känna till våra rättigheter och när de får begränsas.
Europakonventionen är svensk lag. Det är här
vi hittar reglerna för religions- och övertygelsefriheten. Den absoluta rätten att ha eller lämna
en religion eller övertygelse får aldrig begränsas.
När det gäller utövning får myndigheter inte agera
godtyckligt utan det måste finnas en laglig grund för
begränsningar. Det måste också finnas en legitim
anledning. Enligt konventionen är de enda legitima,
tillåtna anledningarna:
• skyddet av folkhälsan
• allmän säkerhet
• ordning eller moral
• skydd av andra människors fri- och rättigheter
Det räcker alltså inte med att begränsningen är
önskvärd ur majoritetens eller statens synvinkel.
Staten måste kunna visa både att utövningen är
ett direkt hot mot till exempel folkhälsan och att
begränsningen som föreslås är nödvändig för att
hantera hotet. En begränsning är nödvändig om:

Historiskt har
människor som
tillhör frikyrkan, katoliker,
judar, muslimer
och samer alla
nekats rätten till
religions- och
övertygelsefrihet
och setts som ett
hot mot nationens
enhet. Retoriken
kommer igen, det
som varierat över
tid är vilken grupp
som uppfattas
som mest avvikande.

• r eligionsutövningen orsakar tillräckligt allvarliga problem
• begränsningen av religionsfriheten står i proportion till de problem som ska lösas
• det saknas andra åtgärder som kan lösa problemen utan att inskränka på de mänskliga
rättigheterna
Det går till exempel inte att hänvisa till att männ-

TIDSLINJE: RELIGIONSFRIHETENS HISTORIA

1854

1858

Sex svenskor som
konverterat till katolicism
döms till landsförvisning.
Samma år blir bönemöten utanför statskyrkans
regi tillåtna. Många frikyrkor bildas under andra
hälften av 1800-talet.

Judar får rätt att
bosätta sig i alla
svenska städer.

1859
Judiska barn får rätt
till utbildning i den
svenska skolan.
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1860
Straffet för att lämna den lutherska
läran avskaffas. Det blir tillåtet
att bilda frikyrkliga församlingar.
Svenskar tillåts lämna statskyrkan
om de istället går in i ett statligt
godkänt samfund, där ingår inte
katolska kyrkan. Katolska munkar
och nunnor får inte vistas i landet.

1870

Det blir lättare att träda ur statskyrkan,
men muntlig anmälan och betänketid krävs. Det blir tillåtet för
svenska medborgare att tillhöra
katolska kyrkan. Katoliker är
dock förbjudna att utbilda sig
till och arbeta som lärare,
sjuksköterska och läkare.
Kloster får inte inrättas i
1873
Sverige.
Judar får fullständiga
medborgerliga rättigheter. Icke-protestanter får rätt att bli
statstjänstemän och
riksdagsledamöter,
men inte statsråd eller
kristendomslärare.
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iskor som lämnar islam möts av hot och diskriminering för att motivera ett förbud mot böneutrop. Att
förbjuda böneutrop bidrar inte till att lösa problemet med våld mot människor som lämnar islam, det
problemet måste lösas med andra åtgärder.
Begränsningar får inte heller vara diskriminerande – alltså enbart gälla vissa personer, grupper
eller övertygelser.

Sverige har en stark konsensuskultur. Att vilja och kunna
diskutera sig fram till en
samsyn med familjen, vänner
och kolleger är oerhört bra,
men när konsensuskulturen övergå till en dygd
där den som tänker, tror
eller beter sig annorlunda

F OTO ; H

SD

EZ

E

W

Slakt utan bedövning
förbjuds. Därmed stoppas produktionen av
kosher- och halalslaktat
kött i Sverige.

AN

EU

1937

Sveriges första
muslimska kulturförening ”TurkIslam Föreningen i
Sverige för Religion
och Kultur” grundas i
Stockholm.

upplevs som ett hot kan
det bli ett problem. Sverige
har en lång tradition av att
tvinga människor att följa
majoritetens normer, något
som trots stora förändringar
i lagstiftningen de senaste
100 åren fortfarande märks i
debatten.

1949

En ny religionsfrihetslag
träder i kraft som garanterar rätten att ha och
utöva vilken religion en
vill, och att förbehållslöst lämna statskyrkan.
Katolikers rättigheter
jämställs med andra
kristna i Sverige.

1952

1977

Staten och kyrkan
skiljs åt. Men
fortfarande måste
kungen och hans
tronarvingar vara
lutheraner.

2000

Det blir helt fritt att bilda
kloster i Sverige. På bilden
Vadstena kloster.
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Vill skapa dialog
mellan religioner
Bassem Maher: Det handlar om att mötas trots olikheter
– Dialog är ett verktyg för att få
människor att mötas.
Det säger Bassem Maher, PMU:s
medarbetare i Egypten.

om religion utan undervisningen handlade om
demokrati.
Mot slutet av lägret skulle deltagarna arrangera
val och välja kandidater. Det var då ungdomarna
förstod att demokrati handlar om vilken inriktning
man vill se och inte om vilken religion en viss kandidat har. Valet blev en framgång och ungdomarna
fick många viktiga erfarenheter med sig hem.
– En del menar att religionsdialog är en oxymoron, en självmotsägelse, säger Bassem. Eftersom
religioner menar att deras uppfattning om världen
är den enda rätta skulle man inte kunna
ha dialog.

”Bortom rätt och fel finns en trädgård. Vi träffas
där.” Bassem Maher citerar gärna den persiske skal- Bassem
den Rumi från 1200-talet när han inleder samtalen
Maher.
om religionsdialog.
– Dialog handlar inte om att den ena ska få rätt
över den andra, säger han. Det handlar om att
kunna mötas trots våra olikheter.
Själv tillhör Bassem den kristna
minoriteten i Egypten, och när han växte
upp hade han nytta av att ha ett neutralt
Muslimer antog
namn som inte genast avslöjade vilken
grupp han tillhörde.
att jag också var
– Muslimer antog att jag också var
muslim, och det
muslim, och det gjorde att jag fick höra
hur de pratade om kristna. Man hade
gjorde att jag fick
kunnat säga vad som helst till dem om
höra hur de prakristna och de hade trott på det, för de
tade om kristna.
hade ingen kunskap.

”

Erfarenheten fick Bassem att bestämma sig för att arbeta med att skapa utrymmen för
människor att mötas. Bland annat var han med och
arrangerade läger för ungdomar, där hälften av deltagarna var kristna och den andra hälften muslimer.
– Vi var noga med att blanda grupperna och att
de skulle bo i mixade sovsalar. Vi pratade ingenting
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Men så ser inte Bassem på saken. I
stället visar han att dialogen kan ha
fyra olika nivåer. Från en rent medmänsklig gemenskap, där religionen
inte alls nämns, via ett ömsesidigt och
respektfullt intresse för att lära sig mer
om varandras religion, och inte förrän
i den slutliga punkten når man en nivå
där man kan följa med varandra och
besöka till exempel en gudstjänst eller
en moské. Men det handlar fortfarande
inte om synkretism eller att lämna sin egen tro,
utan om att vara öppen för att förstå varandra.
– Dialog är helt enkelt ett verktyg för att få människor att mötas.
CAROLINA KLINTEFELT
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Därför ska du läsa boken
Stina Oscarson och Sara
Granér inspirerar med text
och bild till att reflektera
kring demokrati och att orka
anstränga sig för att förändra
världen.

Testa dina kunskaper inom temat Vem får höras! Tävla med en
vän, använd som diskussionsunderlag eller som avslutning på en
föreläsning i ämnet. Svaren och det större sammanhanget hittar du
i magasinets olika artiklar. Facit finns också längst ner på denna sida.

I Sverige har vi ett stort och aktivt civilsamhälle. Det är viktigt för en välfungerande demokrati att civilsamhällets
fri- och rättigheter värnas. Vilken av
följande är inte en del av civilsamhället?
a. Bostadsrättsföreningen
b. Idrottsförbunden
c. Kyrkan
d. Bolagsstyrelsen

2.

 xsa använder sin röst för att påverka lokala makthavares neA
gativa inställning till flickors och kvinnors rättigheter. Det gäller
bland annat SRHR. Vad står förkortningen för?
a. Social rättvisa och handelsrelationer
b. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
c. Säkerhets rådgivning och hållbara rättigheter
d. Samhällsrätt och hälsoråd
om Unga, fred och säkerhet framhäver unga som avgörande deltagare
i fredsprocesser på alla nivåer och
erbjuder en guide för hur unga kan
vara delaktiga. När antogs resolution 2250?
a. År 2015
b. År 2009
c. År 2012
d. År 1998

påverkar allt från politik till
ekologi just nu. Det går inte
att förstå världen om man
inte förstår religion. Men
tyvärr är det ett område där
kunskapen är oroväckande
låg, bland såväl politiker och
journalister och allmänhet.
Detta är en lättläst (och billig!) introduktion till ämnet,
som argumenterar för att
den liberala demokratin
behöver kroka arm med
religiösa traditioner för att
överleva i längden.
Titel: Gud: Återkomsten. Hur
religionerna kom tillbaka och
vad det betyder
Författare: Joel Halldorf
Språk: Svenska
Utgiven: 2018

på hur det står till med andra mänskliga rättigheter och en tidig
varning om våld och konflikt. Därför beskrivs religions- och
övertygelsefriheten ofta som ett lackmustest för samhället. Vad
skyddas inte av religions- och övertygelsefriheten?
a. Byte av religion
b. Att inte ha någon religion alls
c. Religioner och övertygelser d. Vapenvägran

5.	Flera församlingar som under våren har bjudit in till politiker-

samtal har i samband med detta hållit en föreställning som lyfter människorättsförsvarares röster från olika delar av världen.
Vad heter föreställnigen?
a. Ord och inga visor
b. Motstånd och rättigheter
c. Mod och motstånd
d. Ord mot ord

6.	Evan Mawarire blev arresterades

för att han stod upp för folkets frioch rättigheter och kritiserade den
dåvarande regeringen. I vilket land?
a. Myanmar
b. Zimbabwe
c. Väst Sahara
d. Colombia

FOTO: HENRY OLIVER

Rätt svar: 1D, 2B, 3A, 4C, 5C, 6B
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Därför ska du läsa boken
Religionernas återkomst är
en global megatrend som

3.	
FN:s säkerhetsrådsresolution 2250

4.	Brott mot religions- och övertygelsefriheten är ofta en indikator

Religionens styrka i samhället
Vad är det
här för en
bok?
Det här är
en bok som
beskriver
religionernas ökade
styrka i
Sverige och
världen och
vad detta beror på. Därefter
går den vidare till att diskutera både utmaningar och
möjligheter som detta för
med sig. Ja, det finns faktiskt
möjligheter – även om
många nu bara ser problem.

NS

Titel: Factfulnes, tio knep
som hjälper dig förstå
världen
Författare: Hans Rosling,
Ola Rosling, Anna Rosling
Rönnlund
Språk: Svenska
Utgiven: 2018

- O R DA Z / U

Därför ska du läsa boken
För att få en mer angelägen
syn på utvecklingen i världen, hur den kan delas upp

och hur den inte kan delas
upp. Vad som skiljer människor åt och vad som förenar
oss. Du som vill veta vad
som driver utveckling (och
bli inspirerad av att många
av de saker som redan
görs är sådant som faktiskt
fungerar) rekommenderas
att läsa Factfulness.

A AC

Vad är Factfulness?
Vad är det
här för en
bok?
Factfulness är en
grundbok
i hur vi
förstår
världen.
Den ger
konkreta tips på vad du behöver tänka på för att tolka
den information som når dig
om människors, länders och
jordens situation.

FO

1.

: IS

Titel: Tror du att du kan
förändra världen utan att
anstränga dig?
Författare: Stina Oscarson
Språk: Svenska
Utgiven: 2018
Illustratör: Sara Granér

Quiz
TO

Vad är det
här för en
bok?
Det här är
en praktisk
handbok i
demokrati.
Den handlar om
att vara
medborgare istället för konsument, om den sårbara demokratin och varför böcker
är mer än dekorationer. Men
främst visar den på praktiska
aktiviteter för att förändra
samhället.

H

Handbok i demokrati

AS
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”Vi kan visa att
kristna kan enas”
Maria Schönning arbetar med Globala veckan i Uppsala
Kyrkornas globala vecka ökar kyrkornas trovärdighet. Det menar
Maria Schönning, i Uppsala kristna
råd.

med facklor till domkyrkan. Vi skriver ibland även
debattartiklar i UNT.
Vilka deltar i era aktiviteter?
– De som deltar är medlemmar från de olika
församlingarna. Engagemanget ser olika ut i olika
församlingar. I till exempel Missionskyrkan och
Österledskyrkan finns det ett stort engagemang
Erbjudandet om att vara med och fira Kyrkornas
med bland annat egna gudstjänster och andra aktiglobala vecka går varje år ut till över 3 000 förMaria
samlingar och organisationer inom alla kristna
viteter utöver de gemensamma.
Schönning,
diakon och
traditioner i Sverige. Resultatet blir att hundratals
Har ni i rådet lärt er något nytt genom engage
verksamkyrkor, församlingar och organisationer arrangerar
manget i Globala veckan och dess material?
hetsledare
aktiviteter varje år. Mångfalden är stor bland aktivi– Det hoppas jag verkligen! Jag tror också att de
på Uppsala
som har deltagit i våra aktiviteter har ökat sin kunteterna, bland annat arrangeras bokbord, ungdomskristna råd.
kvällar, föreläsningar, musikaler, manifestationer
skap och sitt engagemang i globala rättvisefrågor.
och ett stort antal gudstjänster.
De olika teman som veckan har haft har bidragit till
I sin nuvarande form har Kyrkornas globala vecka
att lyfta olika frågor och ge ny kunskap.
funnits sedan 2003 och firas varje år veckan fram
Vad är mervärdet av att engagera sig ekume
till Domssöndagen.
niskt kring globala rättvisefrågor?
Uppsala kristna råd har i flera år haft
– För mig är det bland annat en
ett stort och aktivt engagemang kring
trovärdighetsfråga, att vi kan visa att
Kyrkornas globala vecka. Vi träffade
kristna kan gå samman i viktiga samJag tror att de
Maria Schönning, diakon och verksamhälls- och framtidsfrågor. Det är också
som har deltagit
mycket roligt att möta andra kristna
hetsledare på Uppsala kristna råd för ett
som man inte samverkar med annars.
samtal om Globala veckan, engagemang
i våra aktiviteVad är ditt bästa minne från ditt
och ekumenik.
ter har ökat sin
engagemang i Globala veckan?
Vad gjorde att ni ville engagera er i
– Det är nog förra årets gudstjänst
Globala veckan?
kunskap och sitt
i domkyrkan som blev väldigt fin och
– Jag tror att arvet från Uppsala -68
engagemang i
lyckad plus fackeltåget Lilla-Parishar levt starkt i denna stad hela tiden och
globala rättvisevissa kyrkor som Svenska kyrkan och
vandringen som inte engagerade stora
Missionskyrkan har nog drivit på i dessa
folkmassor men som fick stort genomfrågor.
frågor.
slag i tidningen dagen efter.
Vilken typ av aktiviteter görs tillsam
Vad har du för tips till församlingar
på andra orter som vill engagera sig (mer) i glo
mans med de olika kyrkorna och samfunden i
Uppsala under Globala veckan?
bala rättvisefrågor?
– Vi har alltid en avslutningsgudstjänst som
– Att ha en bra arbetsgrupp där studieförbunden
traditionsenligt hålls i domkyrkan och även teär med och att få med sig präster och pastorer.
masamlingar på kvällarna, ibland görs något extra
som 2015 då vi arrangerade Lilla Parisvandringen
ELISABETH KORSWING / THOMAS STRÖMBERG

”
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Män behöver
prata mer!
Kristoffer Fredriksson samlar killar runt
matbordet för att prata manlighetsideal
Att göra sin röst hörd är inte enbart
viktigt för att påverka andra och
bidra till positiv förändring i samhället, utan också för att förändra
en själv. Killmiddag är ett koncept
som gör det enklare för killar och
män att börja prata om och bearbeta frågor som rör jämställdhet och
manlighetsideal.
Kristoffer Fredriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle, arbetar bland
annat med konceptet Killmiddag. Här svarar han på
några frågor om Killmiddag och manlighetsnormer.
Vad gör man på en Killmiddag?
– Vi träffas och samtalar utifrån något av de teman som finns på killmiddag.se, gärna över en fika
eller en bit mat. Samtalet sker på en personlig nivå
där vi utgår ifrån oss själva, våra tankar och erfarenheter och där vi lyssnar och lär oss av varandra.
Hur kom det sig att Bilda började med Kill
middag?
– Min ingång var personlig, jag började delta i
en samtalsgrupp med andra män där vi ville dela
våra liv, erfarenheter, upplevelser och utmaningar
med varandra. När Make Equal lanserade Killmiddag kändes det naturligt att haka på det konceptet.
Vid denna tid började jag arbeta på Bilda och såg
möjligheter att få detta arbete att växa och utvecklas genom att koppla på de resurser som ett
studieförbund kan erbjuda. Behovet av samtal om
jämställdhet och normer bland män har blivit allt
mer uppenbart, bland annat genom #metoo, och
nu genomförs liknande samtal genom Bilda och
andra på många håll i landet, i hem, i kyrkor och på
offentliga mötesplatser.

42

”Några av mina bästa samtal
i samband med killmiddagar har varit med män som
passerat pensionsstrecket, vilket effektivt har
krossat mina fördomar
om att det skulle vara
svårare att ta upp denna
typ av frågor med äldre
män”, säger Kristoffer
Fredriksson.

FOTO: SAMANTA SOPHIA, UNSPLASH

”
Hur skulle du vilja
se mansidealet
förändras i
framtiden?
– Jag tänker
att det inte
handlar så
mycket om
att vi behöver
formulera ett
specifikt nytt
mansideal,
snarare att bryta
oss fria från sådant som
begränsar och är destruktivt. Vi vet att män i förhållande till kvinnor upplever högre
grad av icke självvald ensamhet,
har lägre benägenhet att söka hjälp för
psykiska problem, och är överrepresenterade i självmordsstatistik och missbruk. Vi
vet också att det i huvudsak är män som brukar
våld mot andra människor, både mot kvinnor, barn
och andra män.
Men i den mån vi ändå talar om ett förändrat
mansideal skulle jag vilja se mer sårbarhet, mer
empati, bredare spektrum av känslouttryck och
friare estetiska och kreativa uttryck. Men i slutändan hoppas jag att vi främst ska se på varandra som

likvärdiga medmänniskor än
som representanter för ett
visst kön eller etnicitet eller
någon annan typ av etikett.
Vad tror du det krävs för att
vi ska nå dit?
– Om vi ska komma vidare
i frågor som rör jämställdhet, samtycke, mäns våld mot
kvinnor och så vidare så funDELTAGARE
kar det inte om vi män står vid
sidlinjen och tänker att detta
inte har med oss att göra. Vi
måste vara en del av lösningen, och vi behöver börja
med oss själva om verklig förändring ska kunna äga
rum!
Har du något medskick till män som vill samtala
tillsammans om de här frågorna?
– Tänk på att hämta input och ha kontakt med
den breda feministiska rörelsen/jämställdhetsrörelsen så att vi inte börjar skapa våra egna sanningar om kvinnors erfarenheter. Detta med att
vi är män som träffas separatistiskt och talar om
dessa frågor bör nog också utvärderas regelbundet
av varje grupp, är detta fortfarande en metod som
leder i rätt riktning? Huvudspåret ska förstås vara
att vi kan dela liv och erfarenheter med varandra
oberoende av kön.
ELISABETH KORSWING

Det är häftigt.
Vi kände inte varandra innan, men
på några minuter
börjar vi prata
om våra känslor.

FOTO: PRESSBILD

43

GLOBALA VECKAN / #METOO

#Metoo-kampanjen
nådde kyrkans rum
Att lyfta sin röst och börja tala om
det som det inte talas om är svårt
och otroligt modigt. Det kan bana
väg för fler att våga dela sina erfarenheter och begära en förändring
av det som är fel. Ett tydligt exempel är #metoo-kampanjen som
drog igång förra året.
Ett vrål från generationer av kvinnor, en jordbävning som skakade
om samhället, ett ljus som lyste rakt
in i de mest undangömda, dammiga
och mörka vrår – upplevelserna av
metoo är många. Under hösten 2017
både syntes och hördes mängder av
vittnesmål från kvinnor som utsatts
för sexuella övergrepp och trakasserier, oändliga röster hördes en efter en:
jag också, jag också, me too… Kanske för
första gången stannade alla upp för att
lyssna. För kyrkorna upplever jag att det
var en dubbelbottnad erfarenhet.
Metoo-vågen gjorde många i kyrkorna
uppmärksamma på vidden av problemen som
majoriteten av alla kvinnor får uppleva under sitt
liv. Många började ana bredden, höjden och djupet
av denna gigantiska diakonala uppgift, för det är
självklart att vi är emot sexuella övergrepp och vill
vara ett stöd för den som på något sätt blivit kränkt
och utnyttjad. Insikten är omskakande, men det är
ändå inte hela bilden.
Metoo-rörelsen gick vidare från enskilda vittnesmål och samlades i gemensamma upprop från
bransch efter bransch för att ingen skulle kunna
säga ”det sker inte här hos oss”. Två upprop sammanställdes för kyrkorna: Svenska kyrkans #vardeljus och frikyrkornas #sanningenskagöraerfria.
Hundratals röster som tydligt visade att de problem
som finns i övriga samhället också finns i kyrkorna.
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Ett faktum som sätter fingret på att vi behöver titta
både inåt och utåt för att skapa förändring.
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) har i
snart 60 år varit en samlingsplats för kristna kvinnor och en organisation som verkat för jämställdhet
och kvinnors delaktighet i samhälle och samfund.
Även långt innan organisationen startades har
generation efter generation av kvinnor engagerat
sig för att ha möjlighet att forma sin plats på jorden.
Idag är ojämställdheten mellan könen ett
erkänt faktum som bland annat speglas i
FN:s agenda 2030 i det 5:e globala målet.
Trots att Sverige är ett av världens
bästa länder för kvinnor att leva i är
Sverige fortfarande inte jämställt. SEK
deltar i den globala utmaningen genom
att verka inom och utifrån kyrkorna.
Målet är en värld präglad av fred, rättvisa och respekt för skapelsen där alla
människor har möjlighet att bidra till
och bruka sina gåvor i samhälle och
samfund. Vägen dit kräver såklart
många olika verktyg. De problem
med att förhindra och hantera situationer av
sexuella trakasserier och övergrepp som metoorörelsen lyfte fram är bara några av många utmaningar som ligger framför oss.
Kyrkornas världsråd har sedan många år kampanjen ”Thursdays in black”, ”Torsdagar i svart
– för en värld utan våld och våldtäkt.” En ställningstagande och informerande kampanj om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer. Varje år
mördas i genomsnitt 13 kvinnor i Sverige av män de
haft en relation till. Utöver våld och kränkningar
finns utmaningar i bland annat ekonomiska frågor,
utbildningsfrågor och familjefrågor. Det teologiska
och kyrkliga arbetet om mäns och kvinnors delaktighet och plats i kyrkans och samhällets liv kan se
olika ut i olika kyrkotraditioner, den ekumeniska
kartan är brokig. Men till grund finns tro på samma

Gud som skapar män och kvinnor till sin avbild och
samma Jesus som mötte varje människa – barn
eller vuxen, kvinna eller man – med respekt och
värdighet.
De kyrkliga metoo-uppropen lyfte frågor om
sexuella övergrepp, attityder och förebyggande
strategier för en god och medveten kultur i de flesta
samfund. Många kyrkliga ledare uttalade sig om
vikten av att jobba med dessa frågor i kyrkorna och
flera samfund förtydligade sina rutiner kring hur
trakasserier och övergrepp ska hanteras och vart
den som blivit utsatt kan vända sig för att berätta.
Vi tror att det finns mycket kvar att göra och att
kyrkorna behöver fortsätta prata om dessa frågor
och verka för att frågorna inte glöms eller prioriteras bort när tiden går. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd vill fortsätta lyfta dessa viktiga frågor och
inspirera till både samtal och handling.
ESTHER KAZEN,
generalsekreterare på Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

BOKTIPS
Ekumeniska riktlinjer
vid sexuella övergrepp i
kyrkliga miljöer
Landets kyrkor har genom
Sveriges kristna råd tagit
fram riktlinjer för att lyfta
frågan och att visa på möjliga
sätt att undvika att sexuella
övergrepp sker samt ge råd
och tips om hur man ska
agera när övergrepp har
skett. Kyrkorna vill med
dessa texter tydligt markera
att sexuella övergrepp aldrig
kan tolereras. En första
version av riktlinjerna antogs
2003. Dessa har sedan reviderats och vidareutvecklats
och antogs på nytt i februari
2018.

Finns att ladda
ner från
www.skr.org
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Dammen
hotar livet
Runt om i världen utsätts försvarare
av mänskliga rättigheter och miljön
för hat och hot. I Colombia engagerar
sig många människor trots detta med
livet som insats. De engagerade människorna i miljöorganisationen Ríos
Vivos får skydd av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer.

Dammbygget Hidroituango skulle tämja den
mäktiga Caucafloden och förse Colombia med en
femtedel av landets el. Men konsekvenserna för
människor och miljö har blivit ödesdigra.
Stora delar av lokalbefolkningen har fått sina
inkomster från att fiska eller vaska guld i floden,
något som dammbygget gjort svårt eller omöjligt.
Redan nu syns flera andra negativa effekter på
miljön. Tusentals människor har tvingats lämna
sina hem. Och i området finns även massgravar
från den väpnade konflikten i Colombia som ännu
inte undersökts, och vattendammsbygget försvårar därför också sannings- och försoningsarbetet
efter kriget.
De olika lokala organisationer som motsatt sig
dammbygget har anslutit sig till miljö- och människorättsorganisationen Movimiento Ríos Vivos
Antioquia. Men i Colombia är det riskfyllt att
ställa sig i vägen för starka ekonomiska intressen
(dammbygget uppskattas kosta 4 miljarder dollar).
På grund av sitt arbete har Ríos Vivos medlemmar
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Delar av floden Cauca i området där vattendammen nu ligger. Bygget av dammen har krävt att stora delar av den mäktiga Caucafloden har dragits om.

Isabel Zuleta,
språkrör för
miljöorganisationen Ríos
Vivos Antioquia, besökte
Sverige och
andra europeiska länder i
våras.

haft över 150 säkerhetsincidenter de senaste fem
åren. Från anonyma hot till mord.
För att förbättra situationen tog Ríos Vivos
kontakt med Kristna Fredsrörelsens program för
skydd av människorättsförsvarare. I programmet
arbetar svenska och internationella fredsobservatörer inom fyra arbetsområden: fysisk medföljning,
politiskt påverkansarbete, kommunikation och
säkerhetsutbildningar.
Fredsobservatörerna började följa med Ríos Vivos
under deras möten och manifestationer. De lokala
ledarna vittnar om hur polisens och de privata
säkerhetsvakternas beteende förändras när de internationella observatörerna är på plats. Kristna Fredsrörelsen genomförde också ett stort antal möten på
alla nivåer, från lokala borgmästare till ambassader
och parlamentariker i Europa, för att förklara Ríos
Vivos utsatta situation och deras rätt till skydd.
Ett av Ríos Vivos språkrör besökte under våren
2018 Sverige och flera andra länder i Europa för att
berätta om fallet.

FOTO: MAIJA NILSSON

MOD OCH MOTSTÅND / GLOBALA VECKAN

FOTO: OCHA COLOMBIA / FLICKR

Bland annat kunde hon träffa representanter för
företagen Scania och Atlas Copco öga mot öga. De
båda företagen har sålt maskiner till dammbygget,
och har i skrivande stund ett serviceavtal för att
hålla dem igång.
Ansträngningarna bidrog till att Colombias
inrikesministerium upprättade en skyddsplan för
Ríos Vivos, och att flera EU-parlamentariker och
riksdagsledamöter skickade protestbrev till de
colombianska myndigheterna.
I maj förvärrades situation ytterligare när dammen under oklara omständigheter fylldes med
vatten innan den var färdigbyggd. Floden har stigit
ofattbara 240 meter. Nu hotas dammen av kollaps
och tusentals människor har evakuerats. Samma
månad skedde inom loppet av en vecka två dubbelmord på medlemmar av Ríos Vivos.
Situationen är ohållbar. Ríos Vivos är hårt trängda. Men fortsätter att kräva sina rättigheter.
JÖRAN LINDEBERG

Mål 15,
ekosystem
och biologisk
mångfald.
Efter att miljöorganisationen Ríos Vivos utsatts för ett stort
antal säkerhetsincidenter tog de kontakt med Kristna Fredsrörelsens program för skydd av människorättsförsvarare.

SÅ KAN DU ENGAGERA DIG
• Skriv till Scania och Atlas
Copco via brev, mejl eller
sociala medier och fråga
hur de ser på sin affärsrelation med dammbygget
efter den senaste händelseutvecklingen.

• Talar du flytande spanska?
Då uppfyller du en av
kvalifikationerna för att bli
fredsobservatör. Läs mer
på Kristna Fredsrörelsens
webb www.krf.se
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”Jag är trött på
politikerförakt”
    Helena Dahlin Kassé har en tro på politiken
För Helena Dahlin Kassé är det
lustfyllt och lätt att engagera sig.
Inte minst för att hon tillhör en
kyrka som uppmuntrar kreativitet
och olika initiativ. I slutet av sommaren bjöd Triangelkyrkan in till
politiksamtal och föreställningen
Mod & Motstånd.

hans historia var en del av föreställningen så nappade jag på det här.
Hon betonar samtidigt att det är ett kollektivt arbete som många är delaktiga i. Det hon såg i pjäsen
var hur människorättskämpars verklighet hänger
ihop med den allvarliga situationen i Sverige i dag
och frågor som är aktuella inför valet.
– Jag tycker att det är viktigt att vi ser kopplingen
mellan det stora flyktingmottagandet och den
ökande rovdriften av mark och naturresurser och
den ökande förföljelsen av människorättsförsvaSedan början av 90-talet har Helena Dahlin Kassé
rare. Det blir tydligt i pjäsen, Diakonia är duktiga på
varit engagerad i Triangelkyrkan i Enskede utanför
att koppla ihop det, säger hon.
Stockholm. Engagemanget för andra fick hon med
Att få material ”serverat” i form av texter och
sig hemifrån. Hon växte upp i en miljö med ett
berättelser som det går att bygga workshops, samtal
starkt intresse för omvärlden och det
och gudstjänster kring, det är tacksamt
försöker hon föra vidare.
tycker Helena Dahlin Kassé.
– Vi har haft återkommande arrang– Vi hade en politikerutfrågning i
Diakonias regi 2014 och den gav mersemang här i kyrkan. Ibland kommer
Allt som kan koppdet många, ibland nästan ingen, men på
mak. Det är väldigt roligt för politikerna
la ihop oss här
något plan skapar det alltid cirklar på
vill verkligen komma ut och prata. Det
vattnet, för de barn som växer upp i den
känns som de uppfattar kyrkorna som
hemma med värlhär församlingen och för de som hittar
en resurs och ett stöd.
den utanför, tycker
hit, säger hon och fortsätter:
Tanken med politiksamtalet är att
– Det ger något vidare, ett engageöppna upp för ett samtal kring vad
jag är viktigt.
människor gör och kan göra lokalt.
mang som är större än Sverige, och jag
– Det handlar ju om Diakonias motto,
tycker att vi ska uppvärdera politiken.
att det är människor som förändrar världen. Vi vill
Jag är trött på politikerförakt. Politiker lägger
konkretisera det och försöka få folk att engagera sig
ner ett så stort arbete och det finns en stark tro på
i kyrkan som en arena för olika demokratiprojekt,
samhällsförbättringar inom politiken, säger Helena
även med lokalt fokus förstås.
Dahlin Kassé.
Hon säger att Triangelkyrkan är mycket bra på
att jobba med det lokala och att stämningen är
Den 31 augusti arrangerade Triangelkyrkan ett
informell och opretentiös.
politiksamtal som tog avstamp i Diakonias före– Det finns väldigt lite av trist pliktmedvetenhet i
ställning Mod & Motstånd som handlade om fem
den här församlingen. Istället finns det mycket lust.
olika människorättskämpar från hela världen. En
Vi vill vara en mötesplats där man kan bearbeta
av dem var Evan Mawarire från Zimbabwe (se artimöten med världen och få nya erfarenheter. Vi har
kel på nästa uppslag) som Helena Dahlin Kassé har
också en vision om att vara en öppen familj.
följt under en tid.
VIKTORIA MYRÉN
– Jag tycker att han är fantastisk, så när jag såg att

”
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”
Natten när jag
var i fängelset
så hotade de min
fru med våldtäkt.
Och de hotade
att ta ifrån oss
våra barn.

Fängslad för
landsmännens
frihet

FOTO: OSLO FREEDOM FORUM

Evan Mawarire startade en
proteströrelse i Zimbabwe
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A

llting började när Evan
Mawarire, 39 år, olycklig och
deprimerad, satt på sitt kontor
i Zimbabwe för tre år sedan och
insåg att han inte längre kunde
försörja sin familj. Den ekonomiska situationen i landet hade
försämrats så kraftigt, att det
inte räckte med att Evan hade
en utbildning och ett arbete –
vardagen gick ändå inte ihop.
Det var då han började ifrågasätta vad landets
flagga egentligen betyder.
– Alla färgerna och symbolerna har en innebörd
som kommer från vår befrielsekamp från kolonialstyret. Då kom jag till insikt om att allt som Zimbabwes
flagga står för har kränkts.
Flaggan hade varit ett löfte till Evan och till hans
barn och han säger att det var en chock att inse att
löftet var brutet.
– Så jag spelade in en kort video och beklagade
förlusten av vår flaggas betydelse.
Videon blev viral och fick ett enormt genomslag i
sociala medier.
– Mina ord fick stort gehör i Zimbabwe, och faktiskt
även hos miljoner zimbabwier som har lämnat landet
och bosatt sig över hela världen. De kände samma sak
och sa: Jag identifierar mig med det här, det är precis
vad jag tycker om Zimbabwe.
Det var så protesten började. Det var så pastorn
Evan blev aktivisten och protestledaren Evan. Och
det enorma gensvaret var omtumlande.
– I allmänhet har vi varit ett folk som hellre stod
vid sidan, som var tysta. På grund av rädslan.
Inte den här gången. Nu samlades tusentals människor och gick ut på gatorna och protesterade mot att
mänskliga rättigheter i allmänhet och yttrandefrihet
och mötesfrihet har satts på undantag. Evan Mawarire är tydlig med att det är regeringen som har ”kvävt
dessa friheter”.
– Det har gjort att vi saknar röst.
Och det är något han inte hade tänkt på som vanlig
medborgare.
– Inte förrän jag ställde mig själv frågan: Varför står
mitt eget land i vägen för mina drömmar?
Han tror att folket hade förväntat sig att en frälsare
skulle komma och ta sig an regimen ensam. Men han
försöker få folk att förstå att en person inte räcker.
– Vi måste alla kämpa passionerat. Om man förväntar sig att någon annan ska kämpa för en så kommer
man aldrig att få det genombrott som man förtjänar.
Rädslan i Zimbabwe är verklig, säger han.
Men konstaterar samtidigt att de senaste två åren
”har vi börjat riva ner den här muren av rädsla”.
– Jag förväntade mig inte det, säger han.
Den dåvarande regeringens svar blev att arrestera
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Evan Mawarire. Det var den 12 juli 2017 och Evans
fru väntade deras tredje barn. Han säger att det var
skrämmande för hans fru och han har svårt för att
prata om det.
– Natten när jag var i fängelset så hotade de min fru
med våldtäkt och ta ifrån oss våra barn.
Det var ju för familjens skull som han började
kämpa, för att hans barn skulle få växa upp i ett bättre
land än vad han själv gjorde.
Evan Mawarire var tvungen att lämna Zimbabwe
och när han återvände fängslades han och låstes in i
ett högsäkerhetsfängelse.
– Det var det värsta misstaget som regeringen
kunde göra, eftersom det öppnade mina ögon för regimens brutala natur. Det fängelset gjorde att jag själv,
utan filter, fick uppleva vad Zimbabwe är. Alla som
bor i det här landet är inspärrade som i ett högsäkerhetsfängelse med höga murar.
Evan Mawarires kampanj ledde till en stark protestvåg då tusentals människor gick ut och demonstrerade mot den sittande regeringen med president
Robert Mugabe. Och i november 2017 avsattes
president Mugabe i en militärkupp. Den nya regimen
utlovade nya fria och demokratiska val. Presidentoch parlamentsval hölls den 30 juli 2018.
Den sittande presidenten vann i första valomgången med 51 procent av rösterna.
Trots förbättringar i valsystemet, en ny vallag och
en offentlig röstlängd konstaterade till exempel EU:s
observatörer att även om valet var fritt och med relativt lite våld så var det inte rättvist. Man pekade bland
annat på orättvisa fördelningen av resurser i valet och
att väljare hotats liksom att statlig media inte varit
opartisk.
Även om det rena valfusket var begränsat så kunde
det påverka valresultatet med några procent vilket
innebar att det inte blev en andra valomgång.
– Min äldsta dotter var fem år då, och den yngre var
tre, den minsta är nio månader nu. Jag har inte sett
min familj sedan jag lämnade dem i säkerhet. Min
största bön är att mina barn en dag ska förstå varför
jag var tvungen att lämna dem, och varför jag kanske
aldrig kommer att få se dem igen.
– De är min glädje och min inspiration; de är min
drivkraft. Jag älskar ju dem!
– Det är möjligt att det här kan kosta mig mitt liv,
jag vet det… men jag har redan förlorat allt och hur
mycket jag än värdesätter mitt liv, så tror jag att det
inte skulle finnas ett bättre sätt att leva än att försöka
ge frihet till människor som jag under min livstid
aldrig ens kommer att träffa.
– Jag är ingen hjälte, bara en vanlig medborgare
som vill att mina landsmän ska få uppleva värdighet
och rättvisa. 

VIKTORIA MYRÉN
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8
sätt att

1.
Tänk tillsammans
Det är alltid bättre att vara fler när man
ska planera och genomföra aktiviteter.
Ett tips är att bilda en planeringsgrupp
tillsammans med andra i din församling eller
organisation som också är intresserade av
globala rättvisefrågor, mission, bistånd och/
eller ekumenik. Tänk på att det inte behöver
vara samma personer som planerar som
sedan genomför allt. Försök delegera det
som går till andra.

FOTO: RAWPIXEL, UNSPLASH

2.

agera

Här har vi samlat några förslag på hur du och
din församling kan engagera er på olika sätt.
Fler tips finns utspridda i hela magasinet
i anslutning till artiklarna.
TEXT: ELISABETH KORSWING

3.
Kommunicera mera

Samarbeta med andra
Församlingen eller organisationen kanske redan
samarbetar med andra församlingar eller organisationer i andra frågor. Fråga genom de redan
etablerade kanalerna om de vill arrangera något
tillsammans kring någon fråga. Ta kontakt med
ert lokala ekumeniska råd och fråga om de är intresserade av att hjälpa till att arrangera, annars
kan du be dem hänvisa dig vidare till eldsjälar i
andra församlingar. Studieförbunden Bilda och
Sensus hjälper gärna till. Hör med dem vad ni
kan göra tillsammans.

52

Om ni arrangerar en akt
ivitet utöver er vanliga ver
ksamhet kan det vara bra
att tänka på hur ni annons
erar för att få dit folk. Här
är några tips som ni även
kan
använda inför befintliga
sammanhang:
• Tipsa lokaltidningen om
aktiviteterna ni ska ha. Berätta varför det är viktigt
för er – erbjud en intervju
.
Om de väljer att skriva en
artikel om det får ni gratis
annonsering som når må
nga människor.
• Se till att era aktivitete
r står med i lokaltidninge
ns
kalendarium. Det brukar
vara gratis.
• Se till att information
om aktiviteterna finns väl
synligt på första sidan på
er webbplats.
• Sprid information om
aktiviteterna i de sociala
media ni använder: facebook,
twitter, instagram etc.
• Uppmärksamma temat
och aktiviteterna i ert
nyhetsbrev och eventkalen
der.
• Sätt upp en flyer eller
affisch väl synligt i kyrkan
eller
organisationslokalen.
• Be församlings- eller org
anisationsmedlemmar att
sprida informationen vid
are.
• Sätt upp en affisch på
något strategiskt ställe i
stan,
till exempel i Folkets hus
eller biblioteket.

FOTO: MIKAEL STJERNBERG

4.

7.
Samtala om mission
Tillsammans för livet – Mission och evangelisation i en värld i förändring är ett missionsdokument som inbjuder oss att samtala och
reflektera över hur vi som kyrkor och kristna
lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus
som befriaren eller om ansvaret för skapelsen.
Dokumentet konstaterar att mission inte främst
handlar om att öka kyrkornas medlemstal utan
om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds
frälsning i världen.
Missionsdokumentet är framtaget av Kyrkornas världsråd och översatt av Sveriges kristna
råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR). Till
dokumentet finns en handledning med diskussionsfrågor som är framtaget av SKR och SMR
och kan användas t.ex. i en studiecirkel. De kan
båda beställas och laddas ner på skr.org

Be och ha gudstjänst
På Diakonias webbplats hittar du gudstjänstmaterial på
temana fred, människor på flykt, global rättvisa samt
klimat. Där finns också material för pilgrimsvandringar,
texter om klimatteologi och körmaterial. Sök på orden
”Gudstjänstmaterial” eller ”För körer” på diakonia.se

5. Engagera unga

6.
Gå med i ett nätverk
Nätverket ”Framtiden bor hos oss” samlar distrikt
och församlingar i Svenska kyrkans mångreligiösa och
kulturella stadsdelar. Där tar det nya samhället och den
nya kyrkan form. De reflekterar kring det som sker i områdena och kring kyrkans uppdrag i den lokala kontexten.
De har också tagit fram en metodbok med samma namn,
med beskrivning av metoder och framförallt förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar.
Gå med i nätverket eller ta
inspiration från dem till ditt samanhang!

8.

Bli följeslagare
i Palestina och Israel
Vill du sprida medmänsklighet under konflikt
och ockupation? Är du skicklig på att informera
och inspirera, och vill verka för rättvisa och
fred? Då kanske du ska söka att bli följeslagare
i Palestina och Israel. Följeslagarens syfte är
att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga
handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge
hopp och stöd åt människor som verkar för fred
och försoning.
Läs mer och ansök på foljeslagarprogrammet.se

FOTO: FÖLJERSLAGARPROGRAMMET

”Alla på samma kula” är ett material som
riktar sig till barn– och ungdomsledare i
Equmenias föreningar, men som också kan
vara användbart om du är engagerad i en
annan förening eller ett annat samfund och
vill ha nya idéer och inspiration. Materialet
är tänkt att ge dig som ledare redskap för
att i ditt lokala samanhang arbeta med
insamling, solidaritet och internationella
relationer. Materialet är uppdelat i fem
olika delar utifrån åldrarna 3-7 år, 8-12 år,
13-15 år och 21-25 år.
Sök på orden ”Alla på samma kula” på equmenia.se

Läs mer:
svenskakyrkan.se/framtidenborhososs
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Bön
Livets Gud,
du som vill att den stumme ska få höras,
att den svage och fattige stärks,
var oss nära i vår längtan,
när vi vakar och tillsammans vill förändra denna världs ansikte.
Hjälp oss att inte se på passivt när demokratier monteras ner,
när människor tystas och förbises.
Stärk din kyrka i sin mångfald i arbetet för fredliga och
inkluderande samhällen så att varje livsberättelse får ta plats i dem.
Vandra med dina barn när vi uppmuntrar och styrker varandra att stå upp
för varje människas rätt att finnas och verka i det offentliga rummet.
Livets Gud,
du som i din son Jesus Kristus själv delar det djupaste mörker,
du som har visat oss vägen från detta mörker till ljus,
led oss i vårt sökande efter vägar att tillsammans dela hoppets berättelser,
att höja rösten när andras röster trängs bort,
att skrika högt när enskilda och sårbara människors röster inte får höras.
Hjälp oss att inte bli stumma utan leva i väntans tid och i hoppets tecken.
Genom din son, vår broder Jesus Kristus.

Amen.
Almut Bretschneider-Felzmann,
tematisk handläggare för teologi och utveckling,
Svenska kyrkans internationella arbete.
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I Tyskland hämtade de först kommunisterna,
och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
Sedan hämtade de de fackanslutna,
och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
Sedan hämtade de judarna,
och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
Sedan hämtade de mig,
och då fanns ingen kvar som protesterade.

FOTO: SAMUEL SCRIMSHAW, UNSPLASH

Tillskriven Martin Niemöller
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Trycksak
3041 0091

Kyrkornas globala vecka
är ett tillfälle för kyrkor,
församlingar och organisationer att
uppmärksamma globala rättvisefrågor
– samtidigt och tillsammans.
Veckan äger rum i november
över hela landet där engagerade
människor planerar och
genomför olika
aktiviteter.

K Y R KO R N A S G LO B A L A V E C K A A R R A N G E R A S AV:

KRISTNA

FREDS

RÖRELSEN

