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Fred definierasibland som frflnvaroav krig, men eirsnarareen dynamiskprocesssom ingir i
alla relationer,individuellaoch samhiilleliga.
Var och en som tir inblandadi en sidan processvet att fredsskapande
krbver minst lika mycket
mod, fantasi,tilamod och strategiskplaneringsom krigsf<iring,med odndligt mycket mer
positivaresultat.Milet iir ickevfildsligarelationerinte baramellannationerutanocksi mellan
stateroch derasmedborgareoch mellan mhnniskoroch miljti. For att det milet skall nfls kriivs
dagligt fredsbyggandei vira familjer. skolor,media,inom idrott och fcireningar.
UnescosCultureof Peace-program
kom till 1992som organisationens
bidrag till FN:s
fredsbyggande
arbetei konfliktomraden.Nationellafredskulturprogramhar hittills utvecklatsi
El Salvador,Mozambiqueoch Burundioch har bidragittill mflnganationellainitiativ i
Latinamerika,Afrika och Asien. Dessainitiativ har visat att konflikter kan lcisaspi fredlig vag
nhr parternafcirscikerlyssnapi varandraoch f6rsti varandra,och bevarasin integritet utan
vapen.
En fredlig kultur innebdrnya siittatt sepi och tankapi gamlaproblemoch nya sbittatt lcisa
dem. Enligt FedericMayor, Unescosgeneralsekreterare,
iir det en vision "fdrbundenmed
strdvanefter socialoch ekonomiskrdttvisa"i vilken var och en av ossspelaren viktig roll.
Syftetdr att "erbjudaden solidaritet, bfldeintellektuelloch moralisk,som [r nddv[ndig fOr att
mdnniskori hela vdrldenskall fdrenasi ett arbetef<irriittvisaoch fred och inge hopp och
uthfrllighetfcir den gemensamma
saken."
Formuleringenav dennafredskultur6r medvetetvid, fbr att rymma alla de mil och medel som
m&steingd i alla frivilligorganisationersarbetefdr fred och rlittvisa..Det iir pi sammagflng,
enligt FredericoMayor, "ett mycketspecifiktkoncept".Det iir "bfldeen produktav detta
s2irskildaskedei historienoch en vision av denframtid som det stfiri v&r makt att skapa".Det
representerar"en vardagsattitydav ickevildsligt motstflnd,av fredligt oliktiinkande, ett fast
beslutatt fdrsvarameinskligariittigheteroch mzinskligvdrdighet."
I hjartat av programmetligger uppfattningen"att samarbetetvdrsigenommflnga samhallsnivfler
och minga skilda aktiviteter- affarliv, skola,hiilsovird, konst och skyddav sdkerheten- iir
viisentlig fdr att krigens sflr skall kunna leikas,fdr att hindra destruktiva konllikter i framtiden
och fcir att skapaen hillbar utveckling".Det 6r en omfattandevision omkring vilken gntpper
som verkarfcirfredochr[ttvisa kan samlasinamedlemmar.
i programmetinnehiller de allmzinnamil och medelsom
DE sexviktigastebestindsdelarna
fdrknippasmed de olika gruppersom berrirsav det.
1. MAKT gesen ny innebdrd:inte vild och tving, utanaktivt ickevild. Det byggerpfl

erfarenhetenav aktivt ickevild som ett sdttatt nfl social fdr?indringoch de bevisadeframgingar
dettahaft under 1900-talet.Genomatt anvhndaickev&ldsomverktyg och strategikan sociala
rdrelsermedverkatill att nya initiativ tassom passarsammanmed de 6vriga delarnai en tredlig
kultur.
2. Miinniskor mobiliserasinte fcir att besegraen fiendeutan ftrr att byggafdrstielse,tolerans
och solidaritet..Dennadel, som stdmmervdl civerensmed de centralagrundsatser
om ickevild
av
som utvecklats Gandhi,King och Mandela,betonarntidvrindigheten
av att befria
forstryckarenlikavril som denfcirtryckte,och sdtterstrategierfdr att utvecklaenigheti centrum
fbr befrielseoch handline.
3. Den hierarkiska,vertikalaauktoritetsom karaktdriseraren vilds - och krigskulturersitts i en
fredskulturav en demokratiskprocessi vilken mdnniskorkontinuerligtdeltari alla beslutsom
berdrdem.Detta[r btde ett taktisktmedeloch ett strategisktmil sominnebdratt mhnniskor
p6 alla nivier, engagerardem och gdr dem starkarenzirmfllen uppnis.
deltari beslutsfattande
4. Makthavareshemligstiimpling och kontroll av information ersiittsav ett fritt informationsfltjde till alla inblandade.Tillgingen till informationunderminerarauktoritetstrooch
uppmuntrartill socialaf6rlindringar.Det dr den nddviindigagrundenlbr en verklig demokrati,
(dziralla deltar)bide f6r den socialautvecklingsprocessen
och fdr de nya strukturerden
medf6r.
vAlds- och krigskulturenersdttsav en kultur som byggerpiLatt mzin
5. Den mansdominerade
och kvinnor delarpi makten,framforallt pi de virdande och ndrandefunktioner som av
traditionharfdrknippatsmed och utvecklatsav kvinnor placeraskvinnorsengagemangoch
styrkai centrumav fredsbyggandet,liksom i de nya strukturersom h[rigenom uppstir.
6. Slutligen:det fcirtrycksom har varit karaktiiristisktfrir vfllds- och krigskulturen(slaveri,
kolonialismoch ekonomiskutsugning)ersattsav samarbeteoch hAllbarutvecklingf6r alla.
Dennadel skiljer fredskulturentiin den statiskainnebdrdav begreppetf red som upprdtthfrller
det bestAende
vildet. Den fdrbinderfred med socialrdttvisaoch de forhndrinsarsom dr
nddviindiga fdr att uppni och bevaradennardttvisa.
Eftersomvar och en av dessasex punkterzirveisentligfor en fredskultur,fir ingen uteslutas
eller fcirsvagas.Punkt 6, som ersdtterutsugningmed utveckling,och punkt 5. som betonar
maktfdrdelningmellan kvinnor och mf,n,f,r t ex nodviindigafdr att mobiliseraoch ena grupper
ftjr socialrdttvisaochjitmstlilldhet.Pfrsammasiitt lir punkt 2, som ersrittersplittring med
solidaritet,och punkt 3, som ersdttertoppstyrningmed demokratisktbeslutsfattande,
fdr att de taktiskamedlenverkligenskall varai civerensstdmmelse
med det yttersta
ncidvzindiga
mfllet ftir en fredskultur.
Som det FN-organsom har ansvaretfbr utbildningoch kultur etablerarUnescoet ndtverkfcjr

informationsutbytetmellan de frivilligorganisationer som arbetarfdr fred, jiimstiilldhet och
socialr[ttvisa.
Sarskilt viisentliga och anviindbarafcir fredsforskare,ldrare och fredsaktivisteriir de l'drslagfdr
en fredskultursom utarbetades
i l994 irs IntemationellaUtbildningskonferens.
Dessariktlinjer
f0r undervisning rekommenderar:
a) utbildning i konfliktldsning och medling for larareoch elever- med fcirlangningtill det
omgivandesamhiillet
b) att fdrena skola och samhiillei aktiviteter som ger alla mojlighet att delta i kultur och
utveckling
c) att skriva in i liiroplaneninformation om rcirelseroch ftireningar fdr fred och lrihet
d) att vidga samhiillsbegreppettill att omfatta inte baram[nniskor utan alla fonner av liv, fOr att
bevarajordensekologi
e) stt se dver och fiirnya historieundervisningenfdr att ge lika mycket utrymme it kvinnors roll
som 6t mdnsoch lika myckettill ickev&ldsligaldsningarav konflikter somtill milit?irainsatser.
V6ld och krig [r inte oundvikliga. Liksom fred och ickevild iir de mlnniskors val fdr att uppni
vissamfrl. Fred existerarbaraom den skapas,och baraom den skapasav individer, regeringar
och frivilligorganisationer som hflller ut i sina fdrscikatt bygga den. Unescosfredskulturrogram erduder en vision, ett konkret sprik och specifika fdrslag for alternativ till vild. Hur
den processenutvecklasberor mycket pi det aktiva engagemangethos och samarbetetmed
organisationersom IPRA och Ldrare fdr Fred.

