Fredsrörelsen i Kungälv
Föreläsning av Sara Gehlin 2018-03-25
Kastalakyrkan i Kungälv arrangerade tillsammans med Fredsrörelsen ett möte, där Sara
Gehlin talade om Hur bygger vi en fredskultur? Ekumeniska perspektiv på fredsbyggande i
vår tid.
Sara Gehlin är uppvuxen i Kungälv, som hon kallade ett ekumeniskt mikrokosmos, men bor
numera i Skåne. Hon arbetar i Lund, där hon skriver en avhandling om ekumeniska
perspektiv på fredsbyggande. Hon är även engagerad i Kyrkornas världsråd. Sara berättade,
att hon fick upp ögonen för ekumenikens roll, när hon besökte ett försoningscenter på
Irland, där man arbetade med att bygga relationer mellan katoliker och protestanter. Där såg
hon exempel på hur religionen kunde användas för att skapa krig men även för att bygga
fred.
Vad är en fredskultur?
På 1990-talet utvecklade UNESCO en fredsagenda, som byggde på grunder, som finns i det
lokala samhället. Fredsbyggande handlar inte bara om politik utan också om samarbete i
civilsamhället, där man arbetar med argument istället för med vapen och makt. Om man kan
förändra inställningen i samhället från våld till fred, blir krig omöjligt.
Religiöst baserad diplomati.
Hur kan man motverka religiöst våld?
-

Man kan skaffa sig mer information om religiösa aktörers roll – de arbetar ofta
bakom kulisserna.
Man kan lyfta fram detta långsiktiga arbete. Religiösa ledare finns på båda sidor i en
konflikt och har ett stort nätverk.
Man kan fokusera inte bara på vad religiösa ledare gör utan också på vad de tänker
(etik och moral).
Man kan skaffa sig kunskap om teologiska texter och idéer, som kan ge en förklaring
till handlingar.

Kyrkornas världsråds arbete för en rättvis fred.
Kyrkornas världsråd har 348 medlemmar i 110 länder och representerar 500 miljoner
människor. Katolska kyrkan, som representerar 1,2 miljarder människor är inte medlem.
Kyrkornas världsråd har utarbetat ett program som svar på UNESCOs agenda för en
fredskultur, Pilgrimage for justice and peace. Det är ett ekumeniskt upprop för rättfärdig
fred – mellan folken, i våra gemenskaper i samhället, med jorden (miljön) och på marknaden
(ekonomi).

Spirituella perspektiv på fred – Receptiv ekumenik
Receptiv ekumenik är lyssnandets och lärandets ekumenik, som startade i den katolska
kyrkan. Den är ett exempel på fredsbyggande genom tillit och förståelse. Att erkänna
behovet av att lära och bli hjälpt syftar till att skapa tillit. Förståelse uppstår, när vi frågar:
Vad kan jag lära mig av dig? dvs. att kristna lär av varandra. Det handlar inte om det sekulära
samhället.
Teologen Paul D Murray anser, att receptiv ekumenik är en metod, som kan bistå i världens
kriser och konflikter.

Efter föreläsningen blev det tillfälle för frågor från åhörarna och sedan avtackades Sara av
Karolina Braun.
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