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NågoN har sagt att allting levande 
börjar smått – och växer med tiden. 
Fredsmiljonen är ett förhållandevis litet anslag 
med fokus på de stora frågorna. Frågor som fred, 
nedrustning och säkerhetspolitik står i fokus. 
Fredsmiljonen bjuder två gånger per år in civila 
samhället. Inbjudan handlar om att omvandla 
visioner till praktisk handling. 

Folke Bernadotteakademin övertog 2005 
ansvaret att förvalta anslaget Fredsmiljonen 
från Utrikesdepartementet, och har sedan dess 
haft ambitionen att ansökningsprocessen ska 
vara okomplicerad och präglas av tillgänglighet 
i samtalet med ansökande organisationer.

Vi lever i en spännande tid. Några skulle 
 beskriva den som en osäker tid, mindre förut-
sägbar än tidigare. Gamla sanningar omprövas 
och nya vägar stakas ut mot en okänd framtid. 

En sak vet vi. Fred och stabila samhällen 
byggs inte bara i slutna rum som en militär eller 

politisk överenskommelse. En annan sak vi vet är 
att starka fredsfördrag kräver aktivt deltagande 
av kvinnor, vilket alltför sällan beaktas i den 
konkreta gärningen. 

Eftersom freden berör alla, måste alla inklu-
deras. Fred kräver ett brett samhällsdeltagande. 
Därför spelar det civila samhället en roll i dagens 
fredsfrågor på ett sätt det sällan gjort tidigare. 
Många av projekten som finansierats står i 
strid med, eller ifrågasätter svensk politik. Att se 
till att civila samhällets olika röster inte tystnar är  
kanske den viktigaste idén bakom Fredsmiljonen. 
Vem vet i längden vilken idé som håller längst? 

Efter att ha förvaltat anslaget i sex år och 
omsatt mer än 80 miljoner kronor tycker vi att 
det är hög tid att presentera några av de idéer 
och visioner som en gång presenterats för Folke 
Bernadotteakademin och som med tiden vuxit 
sig stora.
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KVINNOR OCH  
FOLKDIPLOMATI

Dialog, fredsarbete och socialt utbyte skapar 
möjlighet till förändring och stärker fredsarbete. 
En av de organisationer som prisats för sitt alter- 
nativa fredsarbete är Green Belt Movement som 
startades 1977 i Kenya av Wangari Maathai. Hon 
hade från början ingen annan tanke än att hjälpa 
kvinnorna att hitta bränsle och rent vatten. 

Tonia Moya, Green Cross Sweden´s ord-
förande i Sverige och projektsamordnare för 
The Peace and Reconciliation Project, förkla-
rar vidare: 

– Konsekvensen av miljöförstöring i fattiga 
länder är en eskalerad kamp om resurser som 
ofta leder till våld. Och, det är civilbefolkningen 
som kommer i kläm och drabbas värst. Miljö  
är därför något som vi inte har råd att låta bli 
att skydda. Säkerhet och fred kan inte främjas 
utan hållbar utveckling, och hållbar utveckling 
kan inte byggas utan att trygga mänsklig säker-
het, säger Tonia Moya. Därför, fortsätter hon, 
är det också självklart att miljöarbete är en del 
av freds- och konflikthantering i utsatta sam-
hällen.

Green Cross samarbetar sedan 2005 med 
Green Belt Movement, inom ramen för projektet 

Sustainability, Peace and Security/Peace and 
Reconciliation i Rift Valley i Kenya. 

Fredsarbetet i Rift Valley hade från början 
målet att mildra konflikten mellan maasai- och 
kikuyufolken som rivaliserar om tillgången på 
mark- och naturresurser i området. 

Rift Valley drabbades hårt av det politiska och 
etniska våld som följde på presidentvalet 2007. 
Fredsarbetet intensifierades och fick tydligare 
fokus på att skapa fred genom dialog, försoning 
och att förena folkgrupperna i regionen.

– Projektet går under namnet The Peace Tent. 
Vi strävar efter att stödja människor i lokalsam-
hället och att människor själva ska leda sin egen 
fredsprocess. Projektet genomförs i byar som 
drabbats hårt av våldsamheterna efter det förra 
presidentvalet, berättar Tonia Moya. 

Fredsarbetet sker bland annat genom så kal-
lade Peace Building Councils som närmast kan 
beskrivas som rådsförsamlingar där de olika 
grupperna kan kartlägga problematiken kring de 
olika konfliktområdena och planera praktiska 
lösningar. Barn från olika folkgrupper deltar i 
fredsklubbar och fredsprojektet har sedan starten 
planterat 300 000 fredsträd. 

– Jag sa tILL KVINNorNa: låt oss plantera träd. Det var det mest 
direkta svaret jag hade på deras problem. Jag tänkte inte särskilt långsiktigt 
och hade ingen tanke på att starta någon miljörörelse, berättar Wangari 
Maathai, grundare av Green Belt Movement.

Stora bilden: Professor och 
Nobelpristagare Wangari 
Maathai, grundare av Green 
Belt Movement. 
Foto: Allan Gichigi/IRIN.
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I Kenya växte Green Belt Movement till en demo-
krati- och fredsorganisation. Wangari Maathais 
kamp mot miljöförstöring och illegal skogs-
skövling i landet blev allt svårare för regimen att 
hantera. 

När professor Wangari Maathai 2004 fick 
Nobels fredspris var det för hennes insatser att 
stärka kenyanernas kamp för fred, miljö, rättvisa 
och demokrati. 

Hon ger en snabbskiss över sambandet mellan 
fred och miljö och kommer snabbt till slutsatsen 
att allting handlar om resursfördelning. Med 
fler människor på jorden blir trycket på våra 
begränsade resurser allt större. När konkur-
rensen om tillgångarna hårdnar ökar risken för 
konflikt.

– I Afrika är kampen om resurserna en av de 
grundläggande orsakerna till konflikter. Se på 
Darfur! En bakomliggande orsak till att araberna 
från norr söker sig längre och längre söderut 
är att deras egen mark håller på att ätas upp av 
Sahara-öknen. De flyttar söderut och tränger 
undan jordbruksfolket. Visst handlar kriget om 
andra frågor också, men kärnan är tillgången på 
mark och vatten, säger Wangari Maathai. 

Från kampen om resurser i Afrika till kon-
flikterna i Kaukasus kan synas långsökt. Men, 
det  finns många paralleller och erfarenheter 
att dela. 

Kvinna till Kvinnas fredsarbete i Georgien och 
Ryssland syftar till att skapa dialog och ökad 
förståelse mellan olika grupper i en konflikt. 
Christine Bender, som är Kvinna till Kvinnas 
samordnare för Södra Kaukasus, berättar att 
det började med en konferens i Tbilisi med tio 
kvinnor från Georgien och Ryssland. Kvinnorna 
representerade media och olika organisationer 
från civila samhället. 

– En av lärdomarna är behovet av dialog. 
Människor i olika samhällen och i olika länder 
behöver prata med varandra. Dialoger bör hållas 
på olika nivåer och med olika representanter. 
En annan lärdom är att se möjligheterna, och 
att förstå, att konfrontation och möten mellan 

olika sidor i en konflikt inte är hopplös, säger 
Christine Bender och tillägger att det är viktigt 
att se kvinnors potential som fredsbyggare. 

– Om en tredjedel av deltagarna i alla freds-
samtal var kvinnor skulle samtalen få ett annat 
innehåll. Samtalen skulle fokusera mer på män-
niskors behov och mindre på principer. Med 
bara män i fredsförhandlingarna finns ingen 
öppenhet för alternativa lösningar. I södra 
Kaukasus arbetar kvinnorna för att påverka 
och få inflytande i fredssamtalen. Det är en av 
anledningarna till att de arbetar tillsammans 
över gränserna. 

Kvinna till Kvinna talar också om vikten 
av ”folklig diplomati” i fredsbyggande och 
konflikt lösning. När människor inte kom-
municerar finns inget hopp om hållbar fred, 
men med dialog så blir den ”andra sidan” mer 
mänsklig, de blir allt mer lika oss, säger Chris-
tine Bender och tar konflikten mellan Georgien 
och Abchazien som exempel.

– Det finns en kontinuerlig kontakt mellan 
georgier och abchazier både i Georgien och i 
utbytet mellan Georgien och Abchazien som 
pågår inom ramen för så kallad People’s Diplo-
macy. Människor är bjudna på varandras kalas 
och bröllop. Abchazier och georgier gifter sig 
med varandra. Affärer och handel pågår över 
gränserna. Om det inte finns den här typen av 
vardagliga kontakter, finns det heller inte en 
chans att officiella fredsdokument ska få någon 
effekt, säger Christine Bender. 

Hon ger en snabbskiss  
över sambandet mellan  
fred och miljö och kommer 
snabbt till slutsatsen  
att allting handlar om  
resursfördelning.

Stora bilden: Dialogmöte 
mellan ryska och georgiska 
kvinnor i Tbilisi, Georgien i 
december 2009. 
Foto: Annika Karlsson/ 
Kvinna till Kvinna.

Lilla bilden: Trädplantering 
i Kenya. 
Foto: Tonia Moya/ 
Green Cross, Sweden. 
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NEDRUSTNING, UTVECKLING 
OCH DEMOKRATI

Nedrustning leder inte automatiskt till utveck-
ling. Men, en FN-rapport påvisar att det inte  
råder någon tvekan om att nedrustning kan  
bidra till att skapa mer stabila förhållanden som 
gynnar en hållbar utveckling.

– När man talar om kärnvapen blir det extra 
tydligt. De astronomiska summor som spende-
ras på kärnvapen hade istället kunnat investeras 
i utveckling, säger Josefin Lind, informations-
ansvarig på organisationen Läkare mot Kärn- 
vapen, som 1985 belönades med Nobels fredspris.

Läkare mot kärnvapen bildades 1980. Det 
började med att två ledande kardiologer, den 
ena från USA och den andra från Ryssland, fast-
nade i en hiss. 

 – Fast i hissen började de diskutera vad de 
skulle kunna göra vid ett kärnvapenkrig. Deras 
slutsats var att det bästa de kunde göra var att 
arbeta för en avveckling av alla kärnvapen, för-
klarar Josefin Lind.

Organisationen har i dag 150  000 med-
lemmar över hela världen och har varit en 
drivande kraft bakom den nedrustning som 
skett de senaste 30 åren. 2010 var globalt sett 
ett framgångsrikt år för nedrustningsfrågor.  

– Vid en översynskonferens av ickespridnings-
avtalet förespråkade en majoritet av medlem-
marna nedrustning och USA och Ryssland under-
tecknade ett nytt reduceringsavtal.

– Ändå kämpade Läkare mot kärnvapen i 
motvind. Det svenska intresset för nedrustning 
var svagt, fortsätter Josefin Lind.

– Det är väldigt tragiskt att den svenska ned-
rustningsrösten i världen har tystnat. Vi har ju 
en stolt tradition att kämpa för global nedrust-
ning – tänk bara på namn som Hans Blix, Alva 
Myrdal, Maj Britt Theorin och Inga Thorsson.

 Josefin Lind tror att det bristande svenska 
intresset beror på att politikerna inte prioriterar 
frågan. Frågan glöms bort när den inte finns i 
den offentliga debatten. Läkare mot kärnvapen 
försöker att föra upp frågan bland annat genom 
att bjuda in riksdagsledamöter till seminarier 
och förse skolor med informationsmaterial. 
Målsättningen är att få till stånd ett internatio-
nellt förbud mot kärnvapen.

– Det kanske tar många år. Men någon gång 
måste man börja. Vi har ju sett att det gått att 
förbjuda andra vapensystem, till exempel bio-
logiska vapen.

UNDEr 2000-taLEts FÖrsta DECENNIUM ökade världens militär-
utgifter med 50 procent. Det visar siffror från Stockholm International  
Peace Research Institute (SIPRI). USA står för nära hälften, men också  
utvecklingsländer har ökat sina militärutgifter. Chad, Azerbajdzan,  
Kazakstan och Ecuador är exempel på länder som mer än fördubblat sina 
militärutgifter under 2000-talet. 

Stora bilden: Burmesiskt 
flyktingläger i Thailand.
Foto: Karin Valtersson/ 
Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen. 

Lilla bilden: Ravi Singh,  
som tidigare bl a arbetat på 
SIPRI, föreläser om demo
kratisk kontroll över militären 
och federala system. 
Foto: Karin Valtersson/ 
Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen.



10

I militärdiktaturen Burma kan frågan om ned-
rustning tyckas avlägsen. I det senaste valet 
stärkte militärjuntan greppet om landet och 
brott mot mänskliga rättigheter är vanligt före-
kommande. Men även i detta sammanhang finns 
en svensk organisation som enträget arbetar för 
en bättre framtid.

– Väldigt lite talar för att Burma skulle bli 
en demokrati inom överskådlig tid. Samtidigt 
visar ju många aktuella exempel att demokrati 
kan komma plötsligt och oväntat, säger Karin 
Valtersson, projektledare på Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
grundades 1883 och är en förening för människor 
som är övertygade om att konflikter kan lösas 
utan våld. Organisationen arbetar också för att 
stärka kontakterna med fredsorganisationer i 
andra länder och regioner.

– Alla kämpar för demokrati, men det är 
också viktigt att i god tid tala om vad som ska 
hända sedan. Hur ska övergången till ett fredligt 
samhälle gå till? säger Karin Valtersson.

Burma har rustat de senaste åren, trots att både 
USA och EU har riktat ett vapenembargo mot 
landet. I dag anses landet ha en armé med 
400 000 soldater. Utöver det finns en rad be-
väpnade etniska grupper som till och från ligger 
i strid med varandra.

– I ett första steg inriktas Svenska Freds  
arbete på att göra grupperna medvetna om pro-
blematiken, säger Karin Valtersson.

Vid flera tillfällen har organisationen samlat 
representanter för de olika etniska grupperna 
till seminarier i Thailand, på gränsen mot Burma. 
Tillsammans med inbjudna experter har man 
diskuterat hur en nedrustning skulle kunna gå 
till. Liknande seminarier har hållits med demo-
kratirörelsen. 

Föregångsexempel är bland annat Sydafrika 
och Burundi där forna fiender kommit överens 
om avväpning och demobilisering i samband 
med övergång till demokrati. Andra mindre 
lyckade exempel, som illustrerar hur det kan gå 
när avväpningen inte fungerar är Sudan, Elfen-
benskusten och Afghanistan.

Svenska Freds vill visa på hur det ser ut i 
Sverige, hur det demokratiska systemet är upp-
byggt, hur militärens roll ser ut och hur civil-
samhällets roll är kopplat till försvaret.

Precis som Josefin Lind på Läkare mot Kärn-
vapen tror inte Karin Valtersson på någon 
omedel bar förändring.

– Men vi vill gärna så ett frö som gör att demo-
kratirörelsen i Burma själva kan diskutera de här 
frågorna. Det viktiga är att de som kommer att 
vara involverade i en övergång till demokrati 
 tidigt diskuterar hur det ska gå till.

FAKTA
Vill du veta mer om kärn
vapen? Då kan du gå in på 
www.laromkarnvapen.se. 
Utbildningsmaterialet är 
 framtaget av Läkare mot 
Kärnvapen med stöd från 
Fredsmiljonen.

Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen grundades 
1883 och är en förening  
för människor som är  
övertygade om att konflikter 
kan lösas utan våld.

Stora bilden: Foto: Karin  
Valtersson/Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen.
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FREDSFRÄMJANDE  
IDENTITET OCH MÅNGFALD

– Många muslimer i Sverige känner sig väldigt 
utsatta, säger Lina Ghazzaoui, som sedan fyra 
år tillbaka arbetar som Fredsagent.

– Varför har vi de här fobierna? Vad grun-
das de på? Som muslim känner jag att det finns 
många missförstånd och fördomar kring islam 
och det vill jag vara med och arbeta mot, säger 
Lina Ghazzaoui. 

Om man löser konflikter konstruktivt kan det 
bidra till att människor lär sig leva tillsammans, 
i fred. Men för att nå dit krävs att människor lär 
av varandra. En grundläggande förutsättning är 
att alla människor har samma möjlighet att göra 
sin röst hörd.

I Linas uppdrag som Fredsagent ingår besök  
i skolor, hos föreningar och på myndigheter. 
Hon berättar om islam och om religionens 
fredsbudskap. Målgruppen är både muslimer 
och icke-muslimer. Genom att sprida kunskap 
vill Fredsagenterna motverka fördomar – både 

om islamofobi och västfobi – och därmed bidra 
till en fredlig utveckling i samhället.

Verksamheten startades utifrån den oro och 
frustration som många svenska muslimer kände 
redan efter terrorattackerna i USA den 11 sep-
tember 2001.

– Då var tanken att stärka muslimska ungdo-
mars identitet och ge dem kunskap om sin egen 
religion, berättar Lina Ghazzaoui, som själv är 
22 år gammal.

Ett vanligt dilemma, som många ungdomar 
med muslimsk bakgrund i dag står inför, är om 
det är möjligt att vara både svensk och muslim.

– Jag tyckte själv att det var svårt innan jag 
började läsa vad som egentligen står i koranen. 
Då blev det självklart för mig att det visst går att 
kombinera islam med svenska värderingar.

Som fredsagent inleder hon varje föredrag 
med den islamiska hälsningsfrasen Assalamu 
alaikum – fred vare med er.

NÄr 28-årIgE taIMoUr aBDULwahaB en vinterlördag i december 
2011 sprängde sig själv till döds mitt i Stockholms julhandel var det  
många av Sveriges 400 000 muslimer som upplevde att de mot sin vilja  
blev indragna i en konflikt som de inte har något med att göra.

Stora bilden: Shokri Menis 
framträder på en freds
konsert med deltagande 
av människor från de stora 
världsreligionerna i Sofia
kyrkan i Stockholm.  
Foto: Amy Shilling.

Lilla bilden: Foto: Anwahr 
Athahb/Sveriges Muslimer 
för Fred och Rättvisa.
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– Vet ni att det enligt koranen är varje muslims 
plikt att stifta fred mellan människor, frågar 
hon de som denna dag samlats hos Sollentuna 
Lottakår för att lyssna.

Alla skakar på huvudet, och Lina fortsätter:
– Ordet muslim betyder faktiskt gudsfruk-

tande och fredsstiftande, det vill säga en som 
tror på gud och stiftar fred.

Det finns flera orsaker till att så många män-
niskor i dag – inte minst många muslimer – har 
en felaktig uppfattning om vad islam står för, 
säger Lina Ghazzaoui:

– Missuppfattningarna beror framför allt på 
okunskap i kombination med en fientlig retorik 
som har underbyggts i en region präglad av 
konflikter, fattigdom och orättvisor. 

Koranen ger absolut inget stöd för terrorism, 
tvärtom. Att döda oskyldiga är en stor synd.

– Människors okunskap och desperation ut-
nyttjas av olika intressen. Visste ni till exempel 
att 80 procent av dem som grips för terrordåd i 
Afghanistan är mellan 13 och 17 år gamla? frågar 
Lina Ghazzaoui.

I nästa andetag konstaterar hon att vanliga 
svenskar också har del i skulden för de växande 
motsättningarna. Genom att dra alla över en 
kam fokuserar man på de negativa exemplen.

– De allra flesta muslimer vill faktiskt inget 
annat än att leva i fred. 

Sedan starten har 100 fredsagenter utbildats 
i Sverige. Nu expanderar rörelsen i Europa och 
målet är att utbilda 1000 agenter över hela kon-
tinenten under de närmaste åren. 

Fredsagenternas engagemang har också gett 
upphov till Sveriges första muslimska freds-
organisation: Sveriges Muslimer för Fred och 
Rättvisa, SMFR, en organisation som på kort tid 
blivit en betydelsefull röst i samhällsdebatten. 

– Vi ser med stigande oro på hur Sverige-
demokraterna växer sig starka, med ökad risk 
för spänningar i samhället som följd. Politiker 
kommer till slut att köpa deras budskap om vi 
inte kan leverera ett alternativ, säger Yasri 
Kahn, ordförande för SMFR.

Ett tiotal män och kvinnor har samlats i Med-
borgarhuset i Stockholm. De är här för att lära 
sig ett framgångsrikt ledarskap, inspirerat av 
profeten Mohammed.

– Ödmjukhet är bra, säger föreläsaren Kaus-
har Saleh. Profeten visade tydligt att han ville 
lära lika mycket av andra, som andra kunde lära 
av honom.

Deltagarna är alla muslimer med bakgrund 
från olika världsdelar. 

– Vi vill gärna samla muslimer från olika 
folkgrupper eftersom vi inte vill representera 
något särintresse, förklarar Yasri Khan, som 
själv har sitt ursprung i Malaysia.

Organisationen vill bli en seriös samarbets-
partner för andra politiker och organisationer 
med en fredsagenda.

– Svenska muslimer har varit för dåligt or-
ganiserade för att höras i debatten. Vi försöker 
ändra på det, berättar Yasri Khan.

Efter självmordsbombningen i centrala Stock- 
holm organiserade SMFR en demonstration på 
Sergels Torg. Många muslimer blev irriterade. 
Varför skulle de ta på sig skulden för något som, 
om gärningsmannen varit kristen, hade rubrice-
rats som ett vansinnesdåd?

Organisationen har inget kansli utan alla 
pengar går till verksamheten. 

SMFR siktar på att om tio år vara en av Euro-
pas viktigaste fredsfrämjande organisationer. 

– Vi behövs för att samla människor och 
bygga självrespekt. Många muslimer ser sig som 
offer och då är det enkelt att se problem, men 
svårt att se lösningar, säger Yasri Khan.

Koranen ger absolut inget 
stöd för terrorism, tvärtom. 
Att döda oskyldiga är en 
stor synd.

Stora bilden: Fredskonsert 
med deltagande av människor 
från de stora världsreligionerna 
i Sofiakyrkan i Stockholm.  
Foto: Amy Shilling.
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PREVENTIV  
SÄKERHETSPOLITIK

Under första världskriget var 90 procent av 
dödsoffren soldater. Idag är förhållandet det 
motsatta. Det är övervägande civila – män, 
kvinnor och barn som får sätta livet till.

Röster i civila samhället menar att denna ut-
veckling tydligt visar på behovet av att diskutera 
ett vidgat säkerhetsbegrepp. Det är människans 
trygghet som ska stå i centrum snarare än de 
statliga institutionernas suveränitet

Flera organisationer inom civilsamhället  
arbetar idag med att på olika sätt påminna stater 
och institutioner om betydelsen av ett vidgat 
säkerhetspolitiskt synsätt. En sådan orga nisation 
är Operation 1325, som arbetar för att FN:s säker-
hetsrådsresolution 1325, ska få genomslag i 
verkligheten. Resolution 1325 antogs år 2000 
och handlar om kvinnors rätt att delta i freds-
processer. 

Organisationen startades 2003 av en grupp 
svenska kvinnor som tyckte det gick för trögt:

– Här hade en massa kvinnor jobbat jättehårt 
i åratal för att få säkerhetsrådet att anta en reso-
lution och så hände i praktiken ingenting, för-

klarar Lina Andersson på Operation 1325:s 
kontor i Stockholm.

Kvinnor måste ges mer makt och inflytande i 
fredsprocesser och det gäller både på det lokala 
planet och i internationella sammanhang. 

Operation 1325:s påtryckningsarbete har givit 
resultat. 2008 antog den svenska riksdagen en 
nationell handlingsplan för hur Resolution 
1325 ska implementeras i svenskt fredsarbete. 
Planen fastslår bland annat att både män och 
kvinnor ska rekryteras till fredsbevarande upp-
drag. Vidare ska Sverige verka internationellt 
för en förändring. Sverige, en historiskt viktig 
fredsaktör och stor biståndsgivare, har möjlighet 
att påverka institutioner som FN och EU.

För ett par år sedan genomförde Operation 
1325, med hjälp av pengar från Fredsmiljonen, 
en genuskartläggning av personalen i EU:s kris-
hanteringsteam (ESDP-team, European Security 
and Defence Policy). Resultatet var nedslående. 
Det visade sig att hela 90 procent av alla an-
ställda var män. 

sEDaN DEt KaLLa KrIgEts sLUt har antalet krig i världen  
minskat med hela 77 procent. När man ser den siffran kan man lätt  
dra slutsatsen att vi lever i en fredligare värld. Samtidigt har krigen  
ändrat karaktär – från konflikter mellan stater, till konflikter mellan  
väpnade grupper. Och, konsekvensen för civilbefolkningar är ödesdiger.

Stora bilden: Seminarium på 
Säkerhetspolitiskt sommar
torg under Almedalsveckan 
2010. På bilden syns från 
vänster: Lena Larsson, FBA, 
Madeleine Reiss, WILFPF, 
Margot Wallström, FN:s sär
skilda representant och Kent 
Härstedt, riksdagsledamot S. 
Foto: Katarina Reigo/ 
Folke Bernadotteakademin.

Lilla bilden: Kvinnliga 
minröjare uppfattas som mer 
exakta och tillförlitliga än sina 
manliga motsvarigheter.
Foto: Severine Flores/IRIN.
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– Jag tror att resultatet blev en ögonöppnare för 
många. Det visade också att vår roll som watch-
dog behövs och att vi hela tiden måste jobba för 
att få institutioner som FN och EU att sätta upp 
konkreta och mätbara mål för andelen kvinnor 
i fredsprocesser, säger Lina Andersson

Det är fortfarande regel snarare än undantag 
att de internationella arbetsgrupper som drar 
upp planerna för fredsprocesser i huvudsak 
består av män. Ofta är de lokala kvinnoorgani-
sationerna helt utestängda. Det finns undantag 
och Georgien är ett sådant. Ett av skälen är att 
FN hänvisade till resolution 1325 i uppdraget.

– Det är viktigt att kvinnor deltar i fredspro-
cesser. Om kvinnor utestängs riskerar man att 
få ett väldigt dåligt resultat, inte minst när det 
gäller sexuellt våld, förklarar Lina Andersson. 

Ett stort problem i många konflikter är den 
utbredda straffrihet som råder för sexuellt våld. 
Om man inte gör upp med brottsligheten i sam-
band med fredsprocessen så tenderar våldet 
mot kvinnor att öka också i fredstid. Det visar 
bland annat erfarenheter från Aceh och Liberia.

– En hög våldsnivå bibehålls i samhället, 
barn växer upp i familjer med våld och risken 
för att landet på nytt ska hamna i en väpnad 
konflikt ökar.

Ett vanligt misstag är att tala om ett fredsbyg-
gande arbete som något som kommer utifrån. 

– När stora internationella organisationer 
kommer in händer det ibland att det civila 
samhället ignoreras eller blir helt överkört.  
Att en hållbar säkerhet måste ha en nationell  

förankring är Lina Anderssons övertygelse.
Av samma anledning är det också viktigt att 

åstadkomma förutsättningar som gör det möj-
ligt för det civila samhället att kunna verka under 
en konflikt. Kristna Fredsrörelsen sänder varje 
år fredsobservatörer till konfliktdrabbade om-
råden i Colombia, Guatemala och delstaten 
Chiapas i Mexiko. Syftet är att ge utrymme för 
lokalt freds- och människorättsarbete och att 
skydda civilbefolkningen i konflikt. Metoden 
kallas preventiv närvaro.

– Närvaro av fredsobservatörer i ett konflikt-
drabbat område har en skyddande och vålds-
dämpande effekt, förklarar Kerstin Bergeå,  
utbildningssekreterare på Kristna Fredsrörelsen.

Fredsobservatörerna ingår i nätverk av orga-
nisationer som reagerar på brott mot de mänsk-
liga rättigheterna. 

– Att vara omvärldens ögon och öron har 
dubbel verkan. Det bidrar till att förhindra våld 
och det fäster uppmärksamheten på det våld 
som förekommer.

Alla fredsobservatörer arbetar också med  
information och påverkan hemma i Sverige. 
Kerstin Bergeå, som har arbetat som fredsob-
servatör i Guatemala och Mexico, träffar denna 
dag en skolklass från Västerås. Ungdomarna, 
som går en global gymnasielinje, delar in sig i 
grupper. Några spelar människorättsaktivister, 
andra är personer som har begått övergrepp och 
en tredje grupp ska försöka stoppa bråket. Efter-
åt frågar Kerstin Bergeå om de kan koppla ihop 
händelsen med någonting från sin egen vardag.

– Ja, det är som på skolgården när någon blir 
mobbad, säger eleverna.

Det svaret gör Kerstin Bergeå nöjd. Att 
koppla det lokala med det globala är syftet med 
övningen.

– Vår förhoppning är att ungdomarna ska 
engagera sig i mänskliga rättigheter. För oss är 
aktörsskap ett viktigt ord. Det handlar om att 
stödja aktörer där de verkar, men också om att 
själv vara en aktör på hemmaplan.

Ett vanligt misstag  
är att tala om ett  
fredsbyggande arbete 
som något som  
kommer utifrån. 

Stora bilden: En av tusentals 
försvunna människor i 
Colombia. Det råder delade 
meningar om försvinnande
nas omfattning i Colombia, 
men det är en metod som 
har tillämpats, och tillämpas, 
för att sprida skräck och tysta 
ner politiskt oppositionella 
och oliktänkande.
Foto: Matts Olsson/Kristna 
Fredsrörelsen.

Lilla bilden: Fredsobser
vatörerna Matts Olsson och 
Hugo Dubón från Kristna 
Fredsrörelsen följer Gloria 
Gomex i Colombia.
Foto: Matts Olsson/Kristna 
Fredsrörelsen.

FaKta
År 2000 antog FN:s säker
hetsråd resolution 1325 om 
kvinnor, fred och säkerhet. 
Därefter har säkerhetsrådet 
antagit resolution 1820 
(2008) om sexuellt våld i 
konflikt, resolution 1888 
(2009) och resolution 1889 
(2009) som är fördjupningar 
av viktiga aspekter av 1325. 
Res. 1888 etablerade en 
särskild institutionell meka
nism i FN för övervakning 
och bekämpning av sexuella 
övergrepp och resolution 
1889 slog fast vikten av 
att utarbeta metoder för 
ansvarsutkrävande när det 
gäller det sexuella våldet.
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FÖRSONING OCH TEATER

Vi sitter i en lokal intill Sankt Nikolauskyrkan 
i byn Beit Jala på Västbanken. Svalorna flyger 
högt i den klarblå himmeln och deras ljusa 
skrikande blandas med ljudet av pulserande 
technomusik.

Jerusalem ligger bara några kilometer bort åt 
norr och Betlehem alldeles intill i söder. Kon-
flikten mellan israeler och palestinier gör sig 
påmind överallt på Västbanken.

– Genom teatern kan vi ta upp svåra ämnen 
som krigstrauman eller hur det är att leva under 
ockupation. Men vi väljer också att ta upp 
 ämnen som vi annars aldrig pratar om i vår 
kultur. Ta till exempel aids. Det är tabu här. 
Ingen pratar om det, ändå finns det, berättar 
Marina Barham.

Al Harah har satt upp många pjäser och tea-
terns ungdomsgrupp, al Harah Gang, arbetar 
med att skapa produktioner speciellt för barn 
och unga i de olika flyktinglägren på Västban-
ken. Nu tar de hjälp av Riksteatern för att bli 
bättre på att berätta för barn.

Den svenska dramaturgen, Mia Thörnqvist, 
är på väg till Beit Jala för att coacha al Harahs 
pjäsförfattare. Det handlar om att dramatisera 
en palestinsk dikt.

– Pjäsen ska vi sedan spela för barnen i flyk-
tinglägren. Det är så tacksamt att spela i lägren. 
Efter föreställningen diskuterar vi med publi-
ken. Vi kan hålla på i timmar. Då känner man 
verkligen att man gjort något, skrattar Marina 
Barham.

Hennes ögon gnistrar när hon pratar om al 
Harah. Det råder ingen tvekan om att hon är en 
ledare som har passion för sin teater.

– Det är klart att vi har en uppgift. Vi måste 
förbättra situationen här på Västbanken. Demo-
kratin är svag och vi har ingen egentlig tradition 
att falla tillbaka på. 

Eftersom teater når ut till så många människor 
och, till skillnad från tv, faktiskt ger utrymme för 
reflektion och diskussion, kan den spela en viktig 
roll i att göra folk medvetna om mänskliga rättig-
heter och demokrati, menar Marina Barham. 

– DEt FINNs INgEt KraFtFULLarE politiskt verktyg än teater. 
Genom teatern kan man stärka demokratin, man kan förändra ett helt sam-
hälle och skapa fred. Detta säger Marina Barham, ledare för teatergruppen 
al Harah på Västbanken. 

Stora bilden: Teaterdirektör 
Marina Barham instruerar en 
grupp unga skådespelare i 
byn Beit Jala på Västbanken. 
Hon är övertygad om att 
teatern är ett viktigt politiskt 
verktyg för förändring.
Foto: Nathalie Besèr.

Lilla bilden: Josefin 
Lindberg är Riksteaterns 
projektledare. Hon säger 
att Riksteatern har mycket 
att lära av den palestinska 
teatern al Harah. 
Foto: Nathalie Besèr.
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– Och barn är speciellt öppna för sådan här 
påverkan. 

I bakgrunden fortsätter det rytmiska tekno-
dunkandet. Sju unga Beit Jala-invånare står 
uppradade i lokalen och dansar väl inövade steg 
i takt till musiken. De har alla vuxit upp mitt i 
konflikten. Deras liv har präglats av nyheter om 
blodiga sammandrabbningar, av checkpoints och 
ockupation. Men också av de blodiga interna 
striderna mellan de palestinska organisationerna 
Fatah och Hamas.

– Vi måste bli bättre på att bearbeta barnens 
erfarenheter och ge dem hopp om en bättre 
framtid. Teatern kan utgöra en helande kraft 
och bygga upp människor igen. Vi har inte 
mycket psykoanalys här på Västbanken. 

Kontrasten är stark. Från soldränkta Beit Jala 
till snötunga Södermalm. På en kall bänk utanför 
Södra Teatern på Mosebacke torg sitter Riks-
teaterns projektledare Josefin Lindberg.

– Genom att bjuda in al Harah, tillsammans 
med en libanesisk teater, hit till Sverige vill vi 
nå en publik i de invandrartäta områdena som  
annars inte kommer i kontakt med teatern. Vi 
har många invandrare med rötter i Mellanöstern, 
säger Josefin Lindberg. Och hon fortsätter:

– al Harah kan visa hur vi ska tänka när  
vi vill nå de här grupperna. Vilka ämnen vi ska 
ta upp och hur vi ska berätta. De har en så rik 
teaterkultur i arabvärlden.

Trots kontrasterna mellan Beit Jala och  
Mosebacke är engagemanget hos kvinnorna 
detsamma.

Skådespelarna i al Harah och libanesiska al 
Madina ska blogga om sina upplevelser och sin 
vardag. Riksteaterns Palestinanätverk kommer 
också att anordna  studiecirklar och en informa-
tionsturné om kulturens roll i konfliktdrabbade 
områden.

Tillbaka till technomusiken i skuggan av  
Nikolauskyrkan. Ännu är inte Marina Barhams 
grupp i Sverige, utan kvar på Västbanken och 
mitt i al Harahs ungdomsverksamhet. Marina 
Barham ger skådespelarna instruktioner på 
arabiska.

– Du måste gå in i känslan och bli ett med 
känslan, instruerar hon.

Hennes publik lyssnar uppmärksamt.
Nassem Abueid har varit med i teatergruppen 

i ett halvår:
– Jag älskar teater och jag älskar att komma 

hit. Jag vill bli skådespelare när jag blir stor. Jag 
vill bli den nye Adel Iman, han är världens bästa 
skådespelare.

Teatern kan utgöra en  
helande kraft och bygga  
upp människor igen. Vi har  
inte mycket psykoanalys  
här på Västbanken. 

FrEDsMILJoNEN
Anslaget ”Statligt stöd för information och studier 
om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling”, 
populärt kallat Fredsmiljonen, instiftades 1982 av den 
svenska regeringen då en miljon avsattes för ideella 
organisationers fredsarbete. År 2011 är anslaget drygt 
11 miljoner kronor. Syftet med anslaget är att stödja 
verksamhet och initiativ rörande fred, nedrustning  
och säkerhetspolitik. Svenska ideella organisationer 
och stiftelser kan ansöka om medel efter utlysning i 
dagspressen två gånger per år, höst och vår.

Läs mer om Fredsmiljonen på  
www.folkebernadotteacademy.se

FoLKE BErNaDottEaKaDEMIN
Folke Bernadotteakademin är en myndighet för  
internationella fredsinsatser. Tillsammans med 
svenska och internationella partners verkar vi för  
framgångsrika insatser med personal, utbildning,  
forskning och utveckling. Vi arbetar med att  
förebygga konflikter och bidrar till återuppbyggnad.  
Vi erbjuder också en mötesplats för freds- och  
försoningsprocesser.

Läs mer om Folke Bernadotteakademin på  
www.folkebernadotteacademy.se
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