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Musiken spelades ofta högt genom hög
talarna när vi åkte minibuss till Teodora 
i ett litet samhälle i Guatemala. Som 
fredsobservatör för Kristna Fredsrörel
sen var det en del av vardagen att be
söka människorättsförsvarare. Kristna 
Fredsrörelsen är en fredsorganisation 
som arbetar för en värld utan våld och 
förtryck, bland annat i Guatemala, 
Mexiko och Colombia. Där arbetar or
ganisationen med internationell med
följning, vilket handlar om att vara på 
plats i våldsdrabbade områden för att ge 
utrymme till människor som arbetar för 
fred och mänskliga rättigheter. Att visa 
att omvärlden bryr sig om vad som hän
der minskar risken för hot och våld. När 
jag var fredsobservatör 2013 besökte vi 
Teodora nästan varje månad, och satt 
ofta omkring elden i köket, fick varmt 
kaffe med mycket socker och väldigt lite  
kaffesmak. Varje besök var unikt, men 
ofta berättade hon detta när vi frågade 
hur hon mådde:

– Det är bra, men häromdagen var 
det några män från samhället som skrek 
till mig på gatan. De skrek att jag ljuger 
och ska vara tyst. Jag är tacksam att ni 
är här och besöker mig, då ser de att jag 
inte är ensam. 

Teodora är en av de modigaste kvin
norna jag har lärt känna i mitt liv. Hon 
är med i AJR (”Organisationen för rätt
visa och försoning”) som arbetar för 
historisk rättvisa i Guatemala. Under 
1980talet skedde en upptrappning av 
våld i inbördeskriget, när diktatorn Rios 
Montt bedrev en strategi som utmynna
de i folkmord. Militären utförde otaliga 
sexuella övergrepp, tortyr och mord mot 
civilbefolkningen, främst barn och kvin
nor. Ingen hade blivit åtalad för detta, 
tills bland andra AJR för några år sedan 
startade en utredning tillsammans med 
riksåklagaren mot före detta presiden
ten. Utredningen ledde till en rättegång 
som pågick under 2013 men ännu är ett 
oavslutat kapitel. Teodora är med i orga
nisationen för att hon inte vill att brot
ten ska glömmas – eller gömmas – bort. 
Människor som kämpar för rättvisa har 
utsatts för hot på grund av sitt engage

mang. Därför medföljer Kristna Freds
rörelsen på plats för att bidra till deras 
säkerhet, men också för att visa att de 
inte är ensamma i sitt arbete för upprät
telse och mot straffrihet.

Kyrkan kan ha en viktig roll i arbetet för 
fred och mänskligheter genom att stödja 
grupper som är marginaliserade och för
tryckta och ta tydlig ställning för mänsk

liga rättigheter. I Guatemala var det till 
exempel många katolska präster som 
tydligt protesterade mot det förtryck 
som ursprungsfolk levde med, många 
gånger med fara för livet. Biskop Ge
rardi var en av dem som mördades bara 
några dagar efter att ha släppt en stor 
utredning om krigsbrotten mot civilbe
folkningen under inbördeskriget. Samti
digt finns det exempel på att kyrkan har 

tro blir till kraft och inspiration för 
människorättsförsvarare

runt elden i teodoras kök bjöds vi fredsobservatörer på kaffe och samtalade om 
situationen för teodora. 

teodora har ett flertal gånger hotats för att hon berättar om hennes erfarenheter av 
folkmordet på 80talet.
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utövat förtryck, stöttat förtryckare och 
blivit en bricka i ett maktspel. Att bunta 
ihop den stora gruppen kristna i Latin
amerika är omöjligt. Kristna Fredsrörel
sen arbete går ut på att stödja grupper 
som arbetar för fred och mänskliga rät
tigheter oberoende av religiös tro, men 
det är ingen tvekan om att kristen tro 
spelar stor roll för många organisationer 
och människor som arbetar för fred. 

Teodora har upprepade gånger blivit ho
tad för att hon har berättat sin historia, 
och hon beskrev ofta för mig hur hennes 
tro på Gud hade hjälpt henne att vara 
modig och ta sig igenom svåra tider. 
Även om AJR inte har religiös grund, 
hittar många av dess medlemmar styrka 
i tron på Gud. En annan organisation 
som Kristna Fredsrörelsen medföljer är 
uttalat kristen. Den katolska, pacifistiska 
organisationen Las Abejas (”Bina”) bil
dades för att på ickevåldslig väg kämpa 

mot orättvisor och för fred i delstaten 
Chiapas, i Mexiko, bland annat genom 
att vägra delta i striderna som pågick. 
Detta provocerade paramilitärerna i 
området. Den 22 december 1997 gick 
hundra paramilitärer in i kyrkan i Acteal 
och mördade 21 kvinnor, 15 barn och 
9 män. Fyra av kvinnorna var gravida 
när de sköts ihjäl. 29 skottskadades, av 
dem lider nio fortfarande av skador och 
måste träffa läkare. Det finns bevis på att 
det var staten som försåg paramilitärerna 
med vapen och gav order om att döda 
de människor som befann sig i Acteal, 
som en del av den lågintensiva krigsfö
ringen efter Zapatistiska upproret 1994. 
Runt 80 personer fängslades efter mas
sakern men de flesta släpptes år 2009 ef
ter bedömningen att rättegångarna gått 
felaktigt till. Frigivningen har enligt Las 
Abejas lett till en nyaktivering av den pa
ramilitära gruppen och på senare tid har 
flera Abejasmedlemmar hotats till livet. 

På grund av hoten och rädslan att det 
ska hända igen har Las Abejas haft inter
nationell medföljning från bland andra 
Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer. 

– Det är genom ickevåld vi kan skapa 
fred och rättvisa, säger organisationens 
ordförande Antonio och betonar att Las 
Abejas kamp inte kommer att upphöra 
förrän rättvisa har skipats.

För många i Las Abejas är tron en överty
gelse som ger energi och kraft att arbeta 
för en bättre värld även när det är mörkt 
och tungt. I Acteal träffas fortfarande 
många överlevande från massakern 1997 
för att fira mässa varje söndag. När jag 
satt i köket med Teodora och hon be
rättade om det förödande kriget, om 
skräcken och våldet, tänkte jag ofta på 
hur modig hon var och hur tron alltid 
hade en central roll i hennes berättelse. 
Människor som Teodora, som vägrar 
att ge upp trots att de blir hotade och 
attackerade, är det stora hoppet för en 
fredligare värld.

sara svensson
styrelseledamot och f d fredsobservatör 

för Kristna Fredsrörelsen
Teodora är ett fingerat namn.

När jag satt i köket med Teodora och hon berättade sin 
berättelse, om det förödande kriget, om skräcken och våldet, 
tänkte jag ofta på hur modig hon var och hur tron alltid 
hade en central roll i hennes berättelse.

 i kyrkan i Acteal firar många av medlemmarna i las Abejas mässa varje söndag. tron är en viktig drivkraft i deras kamp för rättvisa. 


