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Arabiska våren drog fram för några år se-
dan med tro och hopp om ett liv i fred 
och frihet. Det var uppror som skedde 
utan vapen, men bemöttes med sko-
ningslöst våld. I länderna där de fredliga 
protesterna då blommade, råder nu krig 
och terror. Den arabiska våren inleddes 
som en snabb och fredlig revolution 
2010 i Tunisien och spreds snabbt öst-
erut. En hel serie ickevåldsrevolutioner 
tycktes kunna avsätta diktatorer och 
bana väg för demokratiska system un-
der ganska kort tid. Men grundförut-
sättningarna fattades, varpå auktoritära 
system och skoningslösa inbördeskrig 
följde i spåren av de fredliga protesterna. 
Mängder av vapen frigjordes och spreds. 
Omvärlden saknade resurser för att byg-
ga upp varaktiga postkonflikt-institu-
tioner, och visade inget intresse. Varför 
dessa våldsamma eruptioner av måttlöst 
våld i kölvattnet av den fredliga revolu-
tionen? Det är frågor som diskuteras av 
fyra författare ur olika vinklar i antolo-
gin Ickevåldets vägar – Fred i terrorns tid.

Är det verkligen så att nidbilden av 
fredsivrare som ”...naiva idealister,  
medan de som förespråkar militära lös-
ningar är realister med båda fötterna på 
jorden? Vad lär historien om detta?...
Våld växer fram och står som en attraktiv 
väg i ett specifikt sammanhang – varken 
fred eller krig växer fram ur intet”, skri-
ver Joel Halldorf, docent vid Teologiska 
Högskolan i Stockholm.  ”Militarisering 
och våld är, har det visat sig”, fortsät-
ter Halldorf, ”ett säkert sätt att förpesta 
jorden. Mellan östern är ett skolexempel: 
om vapen var vägen till fred borde denna 
region vara ett verkligt fredsrike.”

Bokens första kapitel ”Det kidnappade 
ickevåldet” är en omvärldsanalys, där 
författaren, Isak Svensson, professor vid 
Institutionen för freds- och konflikt-
forskning, ger flera exempel på ickevåld 
som effektivt medel för att uppnå poli-
tiska förändringar, men också visar på 
problematiska exempel. En ickevålds-
aktion som bottnar i, och kontinuerligt 
använder sig av dialog mellan samhälls-
grupper, förståelse och tillvaratagande 
av deras intressen, har förutsättningar 
att åstadkomma önskad förändring på 
ett sätt som de ickevåldsaktioner som 
missar dialogen och lägger sin energi på 
kamp och protester inte har. 

Bitte Hammargren, mellanösternanalyti-
ker, presenterar fakta om vapentillgång: 
militärindustriella komplex tjänar stort 
på krig och upprustning och göder kri-
gen, Saudiarabien är världens näst störs-
ta vapenimportör, under en tioårsperiod 
har dess vapenimport ökat med inte 

mindre än 275 %. USA är störst vapen-
exportör, med Ryssland som tvåa. Alla 
vapen används i de konflikter, det kaos 
och det maktvakuum som skapats i Mel-
lanöstern. För våldsförhärligande grup-
per som den så kallade Islamiska staten, 
IS/Daesh är jordgrunden lagd. Rörelsen 
har delvis sitt ursprung i den splittring 
som den amerikanska invasionen av Irak 
åstadkom och spelar idag en betydande 
roll i polariseringarna av konflikterna i 
Syrien och Irak. Numera pågår en regio-
nal maktkamp mellan Saudiarabien och 
Iran, en kraftmätning som växer sig allt 
starkare.

Men går det alls att förhandla med 
jihadister – en militariserad mördarsekt 
som förnekar människors lika värde och 
förkastar allt vad demokrati heter? För 
många av dess företrädare är det otänk-
bart att sitta vid ett förhandlingsbord. 
Samtidigt vet vi att väpnade insatser 
gör saken värre, extrema element gyn-
nas. Praktisk politik då? Det innebär att 
inte utesluta former för samtal och dia-
log, vara tydlig med värdegrunder som 
mänskliga rättigheter, jämlikhet, religi-
onsfrihet, och visa öppenhet för olika 
vägar att uppnå detta.

Ickevåldsmetoder här? Jamila Raqib, 
bördig från Afghanistan, nu chef för 
Gene Sharp Albert Einstein institution i 
Boston, framhåller att ickevåldsmetoder 
dagligen används långt från alla kameror. 
De visar sig vara effektiva när de grun-
dats på en analys av motståndaren, och 
att ”civilmotståndet använder kraftfulla 
metoder, som när suffragetterna drev 
igenom kvinnlig rösträtt, och när brit-
terna lämnade Indien. Ofta är det det 
ickevåldsliga motståndet som på allvar 
utmanar det totalitära våldsanvändande 
maktutövandet”. Syrien då? kan man 
undra. På bara några år har syriernas för-
väntade livslängd fallit med nära tjugu 
år. Raqib menar att det är vapnen som 

misslyckats i Syrien, inte ickevåldet. Pro-
teströrelsen förlorade kontrollen först 
när upproret blev väpnat. Omvärldens 
agerande spelar också roll: det behövs 
en väl genomtänkt planering för hur ett 
civilmotstånd ska kunna besegra en mi-
litär vapenmakt. Raqib citerar en kvinna 
från Damaskus som utbrister ”Jag öns-
kar att kvinnor hade mer att säga till om 
i Mellanöstern, för då skulle vi slippa se 
så mycket blod, massakrer och förstörel-
se. Män, män, och åter män är skyldiga 
till dessa krigsförbrytelser.”

Ibland hävdas det att religionen i sig är 
våldets moder. Men mot bakgrund av att 
religionen inte var en betydande vålds-
bringande faktor i de konflikter som in-
ramade de två senaste världskrigen, kan 
man inte säga att religionen per se ger 
upphov till våld. Halldorf menar att det 
är omöjligt att formulera en definition 
av religion som rymmer alla historiska 
och kulturella uttryck för det som vanli-
gen uppfattas som religion. ”Religion är 
en del av vardagen, ett sätt att leva och 
handla, och samspelar alltid med ekono-
mi, politik och andra historiska omstän-
digheter. När det gäller våld är religionen 
varken ensam orsak eller helt oskyldig 
till att en konflikt bryter ut. Religion är 
en del av mixen.” Karen Armstrong har 
i linje med Halldorfs religionsförståelse 
påpekat att den västerländska, abstrakta 
förståelsen av religion saknar motsva-
righet i andra kulturer. Viktigt är att 
komma ihåg att den muslimska religio-
nen tolkas på ett mycket speciellt sätt av 
IS/Daesh, ett sätt som för en majoritet 
av världens muslimer ter sig minst sagt 
främmande. Själva ordet ’islam’ betyder 
fred. Freden representerar ett värde och 
en livshållning som de allra flesta musli-
mer omfattar.

Sofia Walan, förra generalsekreteraren 
för Kristna Fredsrörelsen, berättar le-
vande om möten med fredsaktivister i 
Västsahara och Sydsudan. I sitt bidrag 
till antologin skildrar hon sina möten 
med människor som förkroppsligar den 

klassiska spiralen: förtryck driver fram 
motstånd, och när motståndet övergår 
i väpnad kamp besvaras det med ökat 
förtryck, mer våld. Walans slutsats är 
att där mat för dagen saknas och basala 
behov inte kan tillfredsställas, där civil-
samhället formas, begränsas och hotas 
– just där måste fredsrörelsen finnas. 
En utveckling mot fred och demokrati 
kräver då mycket medveten metodik och 
organisation. 

Historien förser oss med kunskap, menar 
Sofia Walan, vi vet vad som fungerar och 
vilka förutsättningar vi har att bekämpa 
krig och förtryck. ”Det är då nästintill 
ironiskt att fredsrörelsen ibland beskylls 
för att vara naiv och flummig … Sällan 
eller aldrig tvingas de som förespråkar 
militära lösningar på konflikter att redo-
göra för på vilket sätt upprustning och 
ökad användning av väpnad makt bidrar 
till en fredligare värld. Få skulle idag på-
stå att det som enade Europa och lade 
grunden till det europeiska samarbetet 
efter två förödande världskrig var mili-
tär avskräckning och upprustning. … 
Hållbar fred i över sjuttio år har byggts 
på samarbete och tillit, inte vapenmakt.” 
En effektiv kanal att förebygga väpnade 
konflikter som härrör från fattigdom 
och sociala orättvisor är internationellt 
bistånd. FN-resolution 1325 är en reak-
tion mot den nära nog totala frånvaron 
av kvinnor vid förhandlingsborden, och 
den mycket stora frånvaron över huvud 
taget av kvinnor i regeringsställning 
och andra maktpositioner. Kanske om 
tillräckligt många kvinnor i tillräckligt 
många länder under tillräckligt lång tid 
innehar verkliga maktpositioner, och 
världens vapenhandel strängt regleras, 
kan världen bli mer fredlig.

Antologin inrymmer även fakta om 
CLAVE, den latinamerikanska organi-
sationen som med stöd av bland andra 
Kristna Fredsrörelsen, initierat ett juri-
diskt bindande avtal genom FN för att 
reglera världens vapenhandel. ”Hur kan 
handel med frukt i världen vara reglerad, 

men inte handel med vapen och ammu-
nition?” Det kommer nu an på organisa-
tionerna att kontrollera att avtalet följs. 

Ickevåldets vägar är en mycket stark 
och lärorik bok. Den väger alla fakta på 
våg, och redovisar de flesta för och emot-
argument i diskussionen om våld respek-
tive ickevåld. Förtjänstfullt är också att 
studieförbundet Bilda har tagit fram en 
studieguide för att göra det lättare att an-
vända boken i en samtalsgrupp eller stu-
diecirkel. Med den kan man sedan välja 
vilket kapitel man vill samtala kring.

En svaghet i Ickevåldets vägar – Fred i 
terrorns tid är att genderperspektiven 
har en påfallande tillbakaskjuten place-
ring i framställningen. Mot bakgrund av 
kvinnors individuella och organiserade 
aktivism i fredens tjänst i skuggan av 
nittonhundratalets blodiga krig,  och att 
detta arbete ”på jättars axlar” oförtrutet 
fortgår, inte minst genom Internationel-
la Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 
och Operation 1325 hade ickevåldsar-
bete med kvinnliga förtecken kunnat 
belysas ytterligare. 

Avslutningsvis vill jag därför påminna 
om Leymah Gbowee som fick ta emot 
Nobels fredspris år 2011 för sitt ledar-
skap i den framgångsrika aktion som 
gjorde slut på ett fjortonårigt blodigt 
inbördeskrig i Liberia. Fredskvinnorna 
satt runt förhandlingssalen och bildade 
armkrok och hindrade på så sätt männen 
att komma ut innan de hade underteck-
nat ett fredsavtal. Detta skildras i filmen 
Pray the Devil Back to Hell *. De liberi-
anska kvinnornas insats representerar en 
ickevåldsaktion i vår egen tid som visar, 
trots den olyckliga utvecklingen i Mel-
lanöstern efter 2011, att det efter vår kan 
komma sommar. 

Ragnhild Greek

* Filmen om Leymah Gbowee och 
kvinnornas fredliga aktion i Liberia på 
youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=FQ3hM9rCWLc.
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Gudstjänst firas varje söndag, året runt, i världens alla hörn. 
Den formar människor, kyrkor och kulturer. Gudstjänsten 
är en konstant i kyrkans liv – men en som ständigt måste 
förnyas och fördjupas för att bevaras.
 Alla tider har sina särskilda utmaningar för kyrkan. I vår 
kapitalistiska selfiekultur utmanas hon av konsumism, kom
mersialisering och självupptagenhet. Vad innebär det att sam

las till gudstjänst i en tid 
som vår? Det försöker 
pastorer, präster, musi
ker, forskare och försam
lingsgrundare svara på  
i den här boken.
 Boken är tänkt som 
fördjupning och inspira

tion för alla som arbetar med gudstjänsten, särskilt för arbe
tet med och samtalet kring det handboksarbete som pågår i 
flera kyrkor.
  
tro & liv skriftserie är en bokserie för teologiska sam
tidsstudier. Den tas fram i samarbete mellan Teologiska 
hög skolan Stockholm och Equmeniakyrkans medarbetar
förbund, och ges ut på Marcus Förlag.
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