
1 
 

                                                                                            

                                 freds   bladet 

                                                  Nyheter från Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna 

                                                                                    Våren 2022                                          

I Göteborgs-Posten 4 april 2022 påstod ledarskribenten Karin Pihl att 

”våld, eller snarare förmågan till våld är ofta nödvändigt för att besvara 

[sic] eller framtvinga ett tillstånd av långvarig fred”. Hon tillägger att 

”problemet med ickevåldsideologier är att de inte förstår att våld, 

dessvärre är en del av den mänskliga naturen”. Här har du porträtten av 

två män som menar precis tvärtom: Lev Tolstoy och Mahatma Gandhi.  

                                   

           Lev Tolstoy 1828 – 1910                                             Mahatma Gandhi 1869 – 1948  

I dag är det krig i Europa. Överallt - i pressen och i media - får vi ständigt höra att vi nu måste 

mobilisera våld för att bekämpa våldet.  Men Tolstoy och Gandhi hävdar att för mänsklighetens skull 

bör våld bekämpas med ickevåld. Vad ska vi då tro? 

Vad står egentligen ickevåld för?  Är ickevåld något som kan bidraga till fred eller är det ett rent 

önsketänkande? 

I detta nummer av fredsbladet vill vi berätta lite om det moderna ickevåldets historia, kort 

presentera aktuell forskning och bjuda på exempel - bland annat en berättelse från dagens Palestina. 

Bilderna ovan: Wikimedia 
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Från Tolstoy till Gandhi 

Lev Tolstoy kan sägas vara det moderna ickevåldets fader. För honom var inte våld en naturlig del av 

den mänskliga naturen. I stället var kärleken livets främsta lag. Denna lag, ansåg Tolstoy, var grunden 

för allt mänskligt umgänge. Den var den förutsättning som krävdes för att uppnå den högsta lycka 

såväl för individen som för samhället. 

Men, säger han, ”kärlekens lag är inte och kan inte vara giltig om motstånd genom våld ställs bredvid 

den. Och när väl kärlekens lag har mist sin giltighet, så kvarstår bara våldets rätt.” 

År 1909 skrev Tolstoy ett svar på ett brev han hade fått från redaktören för den indiska tidningen Free 

Hindustan. Denne hoppades att Tolstoy skulle stödja den gryende indiska självständighetsrörelsen. 

Han påstod att det indiska folket som dittills hållits kvar i förnedring och förtryck av det brittiska 

imperiet inte i tillräcklig utsträckning hade tagit till våld. Tolstoy svarade: ” kärlekens väg är den enda 

som finns för att rädda mänskligheten från ondska och i den finner ni det enda sättet att befria ditt 

folk från slaveri”. (”A Letter to a Hindu”).                                                                                                  

(Brevet med Gandhis inledning: https://www.gutenberg.org/files/7176/7176-h/7176-h.htm). 

På omvägar nådde Tolstoys brev en ung indisk advokat som sedan 1893 hade bott och arbetat i 

Sydafrika, Mohandas Gandhi.  Gandhi skrev till Tolstoy och bad om tillstånd att översätta och sprida 

brevet i Indien.  Därmed inleddes en brevväxling som slutade kort före Tolstoys död. Gandhi hade 

redan läst Tolstoys filosofiska traktat om ickevåld och ickevåldsmotstånd från 1894, ”Guds rike finns 

inom dig”, och han betraktade Tolstoy som ”en stor lärare som jag sedan länge sett upp till som en av 

mina vägledare”.  

Så stort var Tolstoys 

inflytande att det ashram 

som etablerades för att leda 

organiserat motstånd mot 

den tilltagande 

diskrimineringen av indier i 

Transvaal kallades Tolstoy 

Farm. Här utvecklades det 

en metodik för civilolydnad 

och ickevåldsmotstånd som 

Gandhi kom att benämna 

”satyagraha: ”att hålla fast 

vid sanningen”.                                                

(Bild: Wikimedia. Gandhi är den 

fjärde från vänster på andra 

raden.) 

 

Inledningen till Tolstoys sista brev till Gandhi, skrivet den 7 september 1910, två månader förre hans 

död, börjar så här: 

”Ju längre jag lever, framför allt nu när jag klart känner att döden närmar sig, desto mer känner jag 

mig kallad att uttrycka vad jag starkare än något annat känner, vilket enligt min mening är av oerhörd 

betydelse, nämligen det vi vill kalla förkastandet av motstånd genom våld (the renunciation of 

opposition by force), enkelt uttryckt läran om kärlekens lag” 

https://en.wikisource.org/wiki/Correspondence_between_Tolstoy_and_Gandhi. 

 

https://www.gutenberg.org/files/7176/7176-h/7176-h.htm
https://en.wikisource.org/wiki/Correspondence_between_Tolstoy_and_Gandhi
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Från Gandhi till Martin Luther King  

För Gandhi innebar ickevåld inte bara ett sätt att leva som var grundat i kärleken till allt levande. Det 

var också ett oumbärligt verktyg för att - för rättvisans skull - åstadkomma nödvändiga 

samhällsförändringar.  Lyckades människor frambringa förändringar på fredlig väg, skulle de i sina 

själar finna frid. Samspelet mellan människor skulle bli mer harmoniskt.  

Under de år han ledde den fredliga kampen för Indiens självständighet utvecklade Gandhi ett antal 

ickevåldsprinciper som sedan kom att förfinas av den man som tog över det moderna ickevåldets 

stafettpinne: Martin Luther King (1929 – 1968).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Bussbojkotten i Montgomery, Alabama (5 december 1955 – 20 december 1956) 

Den händelse som mer än någon annan innebar startskottet för den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen, där ickevåldet var arbetsprincipen, var en bussbojkott i Montgomery, 

Alabama. Liksom allt annat i USA:s sydstater var samhället djupt segregerat. Inte minst bussarna.  

När en svart kvinna arresterades för att hon vägrat upplåta sin sittplats åt en vit man blev det droppen 

som gjorde att orättvisans bägare rann över.  Följande dag inleddes en bojkott som kom att väcka 

                       

              Under ett års tid cyklade man eller gick. Man samåkte och hjälptes åt. Men bussen tog man inte. (Bild: aaregistry.org) 

Martin Luther Kings sex ickevåldsprinciper 

Ickevåld är ett sätt att leva på för modiga människor. 

Ickevåld är ett medel att skapa vänskap och förståelse. 

Ickevåld är ett medel att bekämpa orättvisor och ondska, inte människor. 

Ickevåld är en beredskap att lida utan att hämnas, att ta emot slag utan att slå 

tillbaka, att utsättas för våld men aldrig utlösa det.  

Ickevåld väljer kärlek, inte hat. 

Ickevåld är tron på att universum står på rättvisans sida. 

https://thekingcenter.org/about-tkc/the-king-philosophy/  

https://thekingcenter.org/about-tkc/the-king-philosophy/
https://thekingcenter.org/about-tkc/the-king-philosophy/
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 en nation.  Ledaren för denna bojkott blev en ung nyexaminerad pastor som nyligen kommit till 

Montgomery för att tillträda sin första tjänst, Martin Luther King.  Intellektuellt hade King redan tagit 

ställning för Gandhis ickevåldsprinciper, men det var först under bojkotten som han skaffade sig den 

djupa förståelsen för vad ickevåld kunde åstadkomma. Bojkotten lyckades.  Bussarna i Montgomery 

desegregerades. 

Under bojkotten hade King lärt sig mycket, men det hade också de gjort som var bojkottens 

förutsättning, de tusentals svarta som vägrade att fortsätta acceptera ett orättfärdigt system. I boken om 

den årslånga ickevåldsaktionen som King skrev några år senare, ”Stride Toward Freedom”, talar han 

om ”de 50,000 negrer (sic) som tog till sina hjärtan ickevåldprinciperna, som lärde sig att med kärlekens 

vapen kämpa för sina rättigheter, och som under processens gång skaffade sig en ny uppskattning av 

sitt eget människovärde”.   

Bayard Rustin och Martin Luther King  

Uppfattningen om att man bör lösa 

mellanmänskliga motsättningar utan att 

tillgripa våld löper som en röd tråd 

genom mänsklighetens hela historia. Den 

finns representerad i världens alla stora 

religioner och i berömde filosofers verk. 

Detta faktum, menade Tolstoy, är bevis 

nog för att kärlekens lag är livets högsta 

lag. För kväkarna har ickevåld varit 

deras bärande handlingsprincip i snart 

400 år. Margaret Fell, en av kväkarnas 

grundare, skrev i ett brev till kung 

Charles II år 1660: ”Vår princip är, och 

vårt handlingssätt har alltid varit att söka 

fred, att leva fredligt och att sträva efter 

rättfärdighet och kunskap om Gud,  

genom att söka det som är gott och till gagn för människor och genom att göra det som främjar fred för 

alla. Med bestämdhet förkastar vi alla principer och handlingar som bygger på våld: alla krig och alla 

strider, att kämpa med yttre vapen i vilket syfte det än må vara, under vilken förevändning som helst”.   

Bayard Rustin (1912 – 1987) den man som står bredvid King på bilden ovan, var kväkare.  Han var 

också den person som under bussbojkotten i Montgomery lärde King Gandhis ickevåldsmetodik. När 

Rustin inledde sitt mentorskap för King hade han mycket stor erfarenhet såväl av ickevåldsaktioner som 

av att sprida kunskap om ickevåldsprinciper. I många år hade han gjort omfattande resor i USA, Afrika 

och Asien för att berätta om dessa. Han hade bland annat arbetat för Friends Service Committee, de 

amerikanska kväkarnas biståndsorgan som tillsammans med sin brittiska motsvarighet erhöll Nobels 

Fredspris 1947. Till Indien kom han strax efter mordet på Gandhi 1948 för att genom en av dennes 

lärjungar fördjupa sina kunskaper i praktiskt ickevåld. Rustin och King fortsatte sedan ett samarbete 

som 1963 kulminerade i marschen till Washington för arbete och frihet. Denna helt fredliga 

manifestation var den dittills största i USA:s historia. Den resulterade i att presidenten John Kennedy 

initierade en stark medborgarrättslagstiftning i kongressen. Rustin hade organiserat marschen och stod 

sedan vid Kings sida när han inför 200 000 människor höll sitt odödliga tal ”I have a dream ”.                                                                                               

 

 

Bilden ovan: Bayard Rustin till vänster, King till höger: qvoicenews.com 
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    Vad säger forskningen? 

                    

          Obeväpnad ukrainare blockerar en rysk stridsvagn i Bakhmack                                                                                       Bild:Twitter/@christogrozev 

Det finns i dag allt fler bevis för att den ickevåldstaktik som Gandhi och King förespråkade är ett mer 

effektivt sätt att protestera mot orättvisor, våld och förtryck än metoder som använder våld. 

Två ledande experter inom ickevåldsforskningen, Erika Chenoweth och Maria Stephan, konstaterade i 

en artikel i Washington Post 2016 att ”efter 1960 har våldsamma aktioner lyckats mycket sämre än 

ickevåldsaktioner. Mellan 1900 och 2015 var ickevåldsaktioner framgångsrika i 51 procent av fallen 

medan våldsamma aktioner lyckades endast i 27 procent.  Åren 2011 – 2019 har 30 procent av 

ickevåldsaktionerna lett till framgång jämfört med 12 procent av våldsaktionerna” (*). 

Vad beror då detta på?  Här är några faktorer: Ickevåldsaktioner har lättare att dra till sig folk från 

olika samhällssegment än vad våldsberoende kampanjer har.  Ju fler som medverkar desto större 

maktfaktor.  Ju fler som engagerar sig, desto fler kreativa sätt finns det att bedriva kampanjen – 

strejker, bojkotter, vägran att samarbete med makten osv. Sedan finns den moraliska faktorn. Gandhi 

och King visste att om någon visar sig beredd att utstå våld för en rättvis sak kan det väcka respekt för 

denne och för saken.  Att behandla även en motståndare som en medmänniska genom att inte 

våldföra sig på henne kan få vederbörande att tänka om och ifrågasätta sitt eget handlande.  

Det finns ännu än viktig fördel med ickevåld som samhällsförändrande kraft. Forskningen har visat 

att det är lättare för samhället att gå vidare efter en ickevåldsförändring än efter en som skett genom 

våld. Våldet skapar hat, hämndkänslor och bitterhet: Det slår sönder samhällskittet medan ickevåldet 

skapar förutsättningar för att bygga ett bättre samhälle för alla. 

Chenoweth och Stephan avslutar sin artikel i Wahington Post artikeln med följande ord: ”I detta 

årtionde när fler människor än någonsin använder sig av ickevåldsmotstand, skulle akademiker och 

ickevåldsutövare ha stor nytta av att ta del av Gandhis och Kings pragmatiska och principfasta 

visdom när de bygger en väg framåt.”  

 

 

* https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/18/how-the-world-is-proving-mlk-right-about-nonviolence   

Deras bok, byggd på den omfattande databank som finns i ämnet, heter” Why Civil Resistence Works - The Strategic Logic of Non-

Violence” (2011). 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/18/how-the-world-is-proving-mlk-right-about-nonviolence
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Stå fast vid ickevåld - en berättelse från Palestina våren 2022 

Vad nytta kan en människa göra genom att bara stå stilla, i timtal? 

Det beror på var hon står. 

Jag har tillbringat många kalla tidiga morgnar i vägspärren Kalandiya norr om Jerusalem, utanför 

skolor i Betlehem och på kullarna utanför Yatta i South Hebron Hills. Jag har stått där för att visa dem 

som brukar våld på dessa platser att de inte kommer undan utan att bli sedda och att det de gör 

kommer att rapporteras. Bara det faktum att jag, som följeslagare, står där avskräcker från bruket av 

våld. Det kallas preventiv närvaro. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Bild: axforpreace.nl 

Det ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och Palestina (EAPPI) har funnits i området sedan 

2002 och är resultatet av en förfrågan till Kyrkornas Världsråd från kyrkoledare i Jerusalem. De skrev 

en vädjan om internationell närvaro för att dämpa och hindra våld och vara en röst mot ockupationen. 

Också för att stärka de lokala kyrkorna och de palestinska och israeliska krafter som verkar för fred. 

Utan att välja sida och med sin grund i folkrätten.  

En rättvis fred är en fred som inte utesluter vissa och gynnar andra. Vägen dit heter ickevåld. Den är 

lång. 

”Min far kommer att dö under ockupation, jag kommer att dö under ockupation och min son kommer 

att dö under ockupation. Vi är trötta.” 

Det är tunga ord; de fyller hela bilen. Jag sitter i baksätet och upprepar dem tyst för mig själv medan 

vi sakta kränger fram på en lerig och gropig väg. Hur tänker den som säger så? Sviktar hoppet? I 

backspegeln möter jag chaufförens mörka ögon. Det är sant att nya generationer föds in i en 

ockupation som sakta urholkar det vanliga livet. 

”Livet måste ändå levas”, säger Nasser Adraa i byn at-Tuwani, innan han reser sig upp för att hjälpa 

en kund som stannat vid bensinmacken på andra sidan gatan.” Vi måste skratta, vi måste leva, vi har 

inget val.” 
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Nasser Adraa                                                                                                Foto: Görel Råsmark 

Men han ställer sig frågan varför sju bilar med israeliska soldater kom och omringade byn 

natten innan. Nyheten gick som en löpeld och snart var både vuxna och barn ute på 

gatorna. Vapenlösa, medan tungt beväpnade soldater bröt sig in i några hus för att 

arrestera utvalda män. Jag sitter mittemot Nasser på en trasig plaststol som borrat fast sig i 

vägleran. Nassers ord borrar sig in i mig. Jag ser mig om. I den trånga cirkeln finns också 

några unga israeliska fredsaktivister som tillbringat natten i byn. 

             

                              Natt i at-Tuwani                                                                                      Foto: privat 
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”Världen är blind.” 

Det är Nassers röst igen. Jag tror att jag förstår. Det räcker inte med att ha förmågan att se, man måste 

också vilja och våga. Han är en av alla röster som ber oss följeslagare att berätta vad vi sett. Så att fler 

förstår; så att fler vill arbeta för rättvisa förhållanden och fred. Och inte glömma palestiniernas 

situation när medieljuset sveper iväg mot andra områden. 

En tidig morgon i Birin ser jag solen stiga över kullarna. Det är bara några grader varmt och jag är 

tacksam för temuggen som jag håller i kupade händer. Där står jag, och något hundratal meter bort 

står en grupp soldater. Vi betraktar varandra. Det är inte samma sak som att se; att se kan också vara 

att inse. 

Jag tänker på rabbi Gabby Dagan och hans berättelse om hur han blev beordrad att delta i militära 

aktioner i Gaza. Det gick – fram till det ögonblick då han mötte en palestinsk flicka med tjocka mörka 

lockar och djupa ögon, så lik hans lillasyster. Där och då slutade han att vara soldat. 

”Men vi måste ha ett starkt försvar”, säger han samtidigt, och förklarar att minnet av förintelsen lever 

i varje ny generation israeler. Liksom rädslan för att bli kastade i havet. Och ändå, den dag då han 

förstod att hans söner tänkte göra militärtjänst grät han, länge. 

Jag tänker också på José som var skyldig att tjänstgöra i den israeliska armén. Han berättade att han 

vägrade redan när han fick besked om framtida tjänstgöring i Gaza. Det resulterade i en tid i fängelse 

och därefter civila uppdrag. Nu fasar han för att behöva se sina barnbarn, unga kvinnor och män, gå 

in i armén. För riskerna, men också för att de ska tränas i att tänka svartvitt om konflikten; att de inte 

längre ska uppfatta nyanser. Själv reser han varje lördag från sitt hem i Jerusalem till byarna i South 

Hebron Hills för att med sin närvaro bidra till minskat våld från bosättare. Fåraherdar och barn har 

blivit hans vänner i ett umgänge som är enkelt och kravfritt. Men det som Gabby beskrivit för mig 

behövs också: att människor från olika sidor av konflikten möts, ansikte mot ansikte, lär känna 

varandras frustration och sorg och bearbetar sina egna ställningstaganden.  Medan våren sveper fram 

över kullarna i South Hebron Hills sitter jag vid mitt köksbord och tänker att vi inte får sluta att se. Se 

och agera.                                                                   

                         

                        South Hebron Hills                                                                                Foto: Bo Johansson 
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(Texten ”Stå fast vid ickevåld” är hämtad ur en rapport, skriven för Följeslagarprogrammet. Via länken  

https://foljeslagarprogrammet.se/rapporter/en-plats-att-kalla-hemma kan du läsa om kränkningar av barns rättigheter.) 

                                                                                                         *** 

Människor som företräder ickevåldets väg betraktas ofta som naiva. Inte minst av dem som gärna 

medverkar till militarisering och genom sin propaganda får människor att förorda väpnat våld. I 

slutet av andra världskriget skrev Elin Wägner, kväkaren och ledamoten i Svenska Akademin, att ”En 

vapenkunnig människa behöver inte öva sig i mod, klokhet, aktpågivenhet [hänsynstagande] och 

godhet på samma sätt som den vapenlöse.”  

I detta måste vi stå fast.  

Strax efter terrordåden den 11 september 2001 skrev den amerikanska kväkaren Mary Lord:  

”Pacifismen har kallats naiv och opatriotisk. Men jag vill fråga, vad är mest naivt? Att tro att den 

frustrerande men produktiva väg som består i att använda och stärka internationell lag är vägen till 

säkerhet? Eller att tro att ett oupphörligt världsomfattande krig mot löst definierad terrorism 

utkämpat med massförstörelsevapen kommer att ge oss säkerhet och trygghet i våra slutna 

samhällen? Krigets väg är alltid, som historien visar oss, den mest naiva.” 

Från Palestina hörs en annan kväkarröst, Jean Zaru: 

”Jag har lärt mig att den fredlig kampen för rättvisa är en global kamp, och att en aktion för att bryta 

våldet och hävda de mänskliga rättigheterna på en plats är en aktion för människor överallt.”  

Så kan en aktion för en enda människa vara del av en aktion för människor överallt.  

Det är inte förgäves att stå vid en annan människas sida.                                                                                

 

                                                                                                                                                      Foto: Lovisa Bengtsson 

Text och kommentarer av Görel Råsmark 

https://foljeslagarprogrammet.se/rapporter/en-plats-att-kalla-hemma
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Skicka länken till detta nummer av fredsbladet vidare till 

vänner och bekanta!  Låt oss skapa ringar på vattnet för vår 

framtids skull!  

 

Vi välkomnar kommentarer och förslag!   fredsbladet@kvakare.se      

 

Tidigare nummer av fredsbladet hittar du på   

https://www.kvakare.se/fredskommitten   

Ta kontakt med fredsbladet om du vill bli uppsatt på vår mejllista eller om du inte önskar att få flera 

meddelanden om tidningen. 

 

 

 

                                                               

 

Fredsbladet ges ut av Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna.  I tidningen 

försöker vi ge korta inblickar i hur kväkarnas fredsvittnesbörd av tidigare kväkare har 

uttryckts i praktiken – i enskilda kväkares liv. Vi tror att detta kan hjälpa oss att i den 

värld som är vår hitta sätt att föra fredsarbetet vidare.  Framför allt vill tidningen försöka 

sprida kunskap om frågor som berör oss och vår tid.  Kunskap är den jordmån ur vilken 

handlingens blommor växer. 


