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Fred definieras ibland som frflnvaro av krig, men eir snarare en dynamisk process som ingir i
alla relationer, individuella och samhiilleliga.
Var och en som tir inblandad i en sidan process vet att fredsskapande krbver minst lika mycket
mod, fantasi, tilamod och strategisk planering som krigsf<iring, med odndligt mycket mer
positiva resultat. Milet iir ickevfildsliga relationer inte bara mellan nationer utan ocksi mellan
stater och deras medborgare och mellan mhnniskor och miljti. For att det milet skall nfls kriivs
dagligt fredsbyggande i vira familjer. skolor, media, inom idrott och fcireningar.

Unescos Culture of Peace-program kom till 1992 som organisationens bidrag till FN:s
fredsbyggande arbete i konfliktomraden. Nationella fredskulturprogram har hittills utvecklats i
El Salvador, Mozambique och Burundi och har bidragit till mflnga nationella initiativ i
Latinamerika, Afrika och Asien. Dessa initiativ har visat att konflikter kan lcisas pi fredlig vag
nhr parterna fcirsciker lyssna pi varandra och f6rsti varandra, och bevara sin integritet utan
vapen.

En fredlig kultur innebdr nya siitt att se pi och tanka pi gamla problem och nya sbitt att lcisa
dem. Enligt Federic Mayor, Unescos generalsekreterare, iir det en vision "fdrbunden med
strdvan efter social och ekonomisk rdttvisa" i vilken var och en av oss spelar en viktig roll.
Syftet dr att "erbjuda den solidaritet , bflde intellektuell och moralisk, som [r nddv[ndig fOr att
mdnniskor i hela vdrlden skall fdrenas i ett arbete f<ir riittvisa och fred och inge hopp och
uthfrllighet fcir den gemensamma saken."

Formuleringen av denna fredskultur 6r medvetet vid, fbr att rymma alla de mil och medel som
m&ste ingd i alla frivilligorganisationers arbete fdr fred och rlittvisa.. Det iir pi samma gflng,

enligt Frederico Mayor, "ett mycket specifikt koncept". Det iir "bflde en produkt av detta

s2irskilda skede i historien och en vision av den framtid som det stfir i v&r makt att skapa". Det

representerar "en vardagsattityd av ickevildsligt motstflnd, av fredligt oliktiinkande, ett fast

beslut att fdrsvara meinskliga riittigheter och mzinsklig vdrdighet."

I hjartat av programmet ligger uppfattningen "att samarbete tvdrsigenom mflnga samhallsnivfler

och minga skilda aktiviteter - affarliv, skola, hiilsovird, konst och skydd av sdkerheten - iir

viisentlig fdr att krigens sflr skall kunna leikas, fdr att hindra destruktiva konllikter i framtiden
och fcir att skapa en hillbar utveckling". Det 6r en omfattande vision omkring vilken gntpper

som verkarfcirfredoch r[ttvisa kan samla sina medlemmar.

DE sex viktigaste bestindsdelarna i programmet innehiller de allmzinna mil och medel som

fdrknippas med de olika grupper som berrirs av det.

1. MAKT ges en ny innebdrd: inte vild och tving, utan aktivt ickevild. Det bygger pfl



erfarenheten av aktivt ickevild som ett sdtt att nfl social fdr?indring och de bevisade framgingar
detta haft under 1900-talet. Genom att anvhnda ickev&ld som verktyg och strategi kan sociala
rdrelsermedverka till att nya initiativ tas som passar samman med de 6vriga delarna i en tredlig
kultur.

2. Miinniskor mobiliseras inte fcir att besegra en fiende utan ftrr att bygga fdrstielse, tolerans
och solidaritet.. Denna del, som stdmmer vdl civerens med de centrala grundsatser om ickevild
som utvecklats av Gandhi, King och Mandela, betonar ntidvrindigheten av att befria
forstryckaren likavril som den fcirtryckte, och sdtter strategier fdr att utveckla enighet i centrum
fbr befrielse och handline.

3. Den hierarkiska, vertikala auktoritet som karaktdriserar en vilds - och krigskultur ersitts i en

fredskultur av en demokratisk process i vilken mdnniskor kontinuerligt deltar i alla beslut som
berdr dem. Detta [r btde ett taktiskt medel och ett strategiskt mil som innebdr att mhnniskor
deltar i beslutsfattande p6 alla nivier, engagerar dem och gdr dem starkare nzir mfllen uppnis.

4. Makthavares hemligstiimpling och kontroll av information ersiitts av ett fritt informations-
fltjde till alla inblandade. Tillgingen till information underminerar auktoritetstro och
uppmuntrar till sociala f6rlindringar. Det dr den nddviindiga grunden lbr en verklig demokrati,
(dzir alla deltar) bide f6r den sociala utvecklingsprocessen och fdr de nya strukturer den

medf6r.

5. Den mansdominerade vAlds - och krigskulturen ersdtts av en kultur som bygger piL att mzin

och kvinnor delar pi makten, framforallt pi de virdande och ndrande funktioner som av

tradition harfdrknippats med och utvecklats av kvinnor placeras kvinnors engagemang och

styrka i centrum av fredsbyggandet, liksom i de nya strukturer som h[rigenom uppstir.

6. Slutligen: det fcirtryck som har varit karaktiiristiskt frir vfllds - och krigskulturen (slaveri,

kolonialism och ekonomisk utsugning) ersatts av samarbete och hAllbar utveckling f6r alla.

Denna del skiljer fredskulturen tiin den statiska innebdrd av begreppet f red som upprdtthfrller
det bestAende vildet. Den fdrbinder fred med social rdttvisa och de forhndrinsar som dr

nddviindiga fdr att uppni och bevara denna rdttvisa.

Eftersom var och en av dessa sex punkter zir veisentlig for en fredskultur, fir ingen uteslutas
eller fcirsvagas. Punkt 6, som ersdtter utsugning med utveckling, och punkt 5. som betonar

maktfdrdelning mellan kvinnor och mf,n, f,r t ex nodviindiga fdr att mobilisera och ena grupper

ftjr social rdttvisa och jitmstlilldhet. Pfr samma siitt lir punkt 2, som ersritter splittring med

solidaritet, och punkt 3, som ersdtter toppstyrning med demokratiskt beslutsfattande,
ncidvzindiga fdr att de taktiska medlen verkligen skall vara i civerensstdmmelse med det yttersta

mfllet ftir en fredskultur.

Som det FN-organ som har ansvaret fbr utbildning och kultur etablerar Unesco et ndtverk fcjr



informationsutbytet mellan de frivilligorganisationer som arbetar fdr fred, jiimstiilldhet och
social r[ttvisa.

Sarskilt viisentliga och anviindbara fcir fredsforskare, ldrare och fredsaktivister iir de l'drslag fdr
en fredskultur som utarbetades i l994 irs Intemationella Utbildningskonferens. Dessa riktlinjer
f0r undervi snin g rekommenderar:
a) utbildning i konfliktldsning och medling for larare och elever - med fcirlangning till det
omgivandesamhiillet

b) att fdrena skola och samhiille i aktiviteter som ger alla mojlighet att delta i kultur och
utveckling
c) att skriva in i liiroplanen information om rcirelser och ftireningar fdr fred och lrihet
d) att vidga samhiillsbegreppet till att omfatta inte bara m[nniskor utan alla fonner av liv, fOr att
bevarajordens ekologi
e) stt se dver och fiirnya historieundervisningen fdr att ge lika mycket utrymme it kvinnors roll
som 6t mdns och lika mycket till ickev&ldsliga ldsningar av konflikter som till milit?ira insatser.

V6ld och krig [r inte oundvikliga. Liksom fred och ickevild iir de mlnniskors val fdr att uppni
vissa mfrl. Fred existerar bara om den skapas, och bara om den skapas av individer, regeringar
och frivilligorganisationer som hflller ut i sina fdrscik att bygga den. Unescos fredskultur-
rogram erduder en vision, ett konkret sprik och specifika fdrslag for alternativ till vild. Hur
den processen utvecklas beror mycket pi det aktiva engagemanget hos och samarbetet med
organisationer som IPRA och Ldrare fdr Fred.


