
 

 

 

 

Finska missionssällskapet i 

fredsbevarande arbete i nepal 
 

Detta underlag innehåller förslag till olika diskussionsämnen kring fredsarbete och 

konfliktlösning. De bygger på utjämningssidorna 14–19 i Finska Missionssällskapets 

svenskspråkiga tidning Mission nummer 3 från år 2017. Om ni inte har numret i 

tryckt format hos er hittar ni samma artiklar och artikelämnen här i vår nyhetsbank: 

 

 Kvinnor i konfliktområden: 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/finska-missionssallskapet-

lyssna-pa-kvinnor-i-konfliktomraden/  

 

 Om Utjämningstemat 2017: 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/utjamning-

2017-roster-men-inga-rattigheter/  

 

 Intervju med Utjämningsambassadör Elli Flén: 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/elli-flen-

hojer-sin-rost-kvinnor-konfliktomraden/  

 

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG 

 

1) Som ledare för en barngrupp behöver du först läsa 

igenom artiklarna själv och titta på igenom 

PowerPointen för att få bakgrund till hur Finska Missionssällskapet 

jobbar för fred i praktiken i Nepal och hur 2017 års Utjämningskampanj 

behandlade kvinnors roll i konfliktlösning. Om du behöver fylla på ditt 

kunskapsförråd kring Missionssällskapets fredsarbete och 

konflikthantering kan du läsa mera om det på följande sidor: 

 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/var-verksamhet/vad-ar-arbete-

fred-och-forsoning/  

 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/var-verksamhet/vi-bygger-fred-

och-forsoning/  

 

2) När du sedan inleder samlingen kan du gärna ha förberett en kort in-

ledning som förklarar vad fred är på ett sätt som passar just din barn-
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grupp. Förklara enkelt och berätta kort innan du går över till att visa 

PowerPointen för dem som. Du känner dem bäst och vet hur du ska 

förklara och kom ihåg: barn kan och förstår mer än vad man tror!  

 

Använd bildtexterna i anteckningsrutan under själva bilderna när du 

berättar om dem och titta på Powerpointen tillsammans med barnen. Låt 

deras frågor och tankar få komma fram under samtalets gång. 

 

Kom ihåg att nämna missionsbefallningen! Den ligger till grund för det 

arbete vi gör som kristna och för hela det holistiska missionsarbete som 

vi på Missionssällskapet gör. I missionsbefallningen gav Jesus oss upp-

draget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jesus var också tydlig 

med att vi ska älska vår nästa som oss själva och att det vi vill att andra 

ska göra mot oss, det ska vi också göra för dem. Ingen av oss vill leva 

mitt i krig och oroligheter utan i fred och samförstånd. Därför behöver 

vi också jobba för att freden ska få råda i alla länder, inte bara i Finland. 

 

3) Om ni fått igång fina och givande tankar med barnen kan ni låta dem 

fortsätta och sedan avsluta med en fri bön om fred och försoning. 

Annars kan ni övergå till följande diskussionsförslag med barnen: 

 

o Fred, vet ni vad det ordet betyder? 

o Vet ni vad mission är och innebär? 

o Vad kan man börja bråka om? Vad brukar ni börja bråka om där 

hemma? (se sidan 16 i artikeln i Mission) 

o Hur känns det efter att man har bråkat med någon? 

o Hur känns det att säga förlåt? När har du sagt det åt någon? 

o Hur håller man bäst sams där hemma och med sina kompisar? 

o Vilka regler har ni här på dagis eller här i skolan? Hur funkar det 

att följa dem? Varför har vi regler, dvs. varför behövs de? 

 

o Berätta innehållet ur följande stycke ur intervjun med Elli Flén: 

– ”Om kvinnor inte deltar i fredsprocesserna, finns det stor risk 

att frågor som berör speciellt kvinnor uteblir från 

diskussionerna.”. 

 

Fundera sedan på följande saker: 

 Har flickor lättare att bli sams igen än pojkar? Varför i så 

fall? 

 Bråkar pojkar och flickor om olika saker? 

 Tycker pojkar och flickor alltid (om) olika saker eller kan 

de tycka samma? 



Alla citat som förekommer i diskussionsunderlaget är hämtade 

från någondera av nämnda artiklar i Tidningen Mission och 

från Finska Missionssällskapets nyhetsbank på internet. 

 

Fotot av Elli Flén är taget av Joanna Lindén-Montes. 

Fotonen från Nepal är tagna Prajwaan Maharjan. 

 

 

FÖR LEDAREN: BILDTEXTERNA I POWERPOINTEN 

 

BILD 2: 
Många konflikter i världen kunde förebyggas ifall man satsade på att öka 

samförståndet olika grupper emellan i samhället. I konfliktområden är det viktigt att 

kvinnor får delta i fredsarbete. Det kräver att de får lära sig grunderna i 

konfliktlösning. 

 

BILD 3: 
I Raniyapur stöder Finska Missionssällskapet kvinnornas medverkan i fredsarbetet. 

För detta syfte har kvinnogrupper bildats, där de lär sig att lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt i den egna familjen och i byn. Invånarna består av både muslimer 

och hinduer. Tidigare såg de ner på varandra. Nu har de lärt sig att respektera 

varandras religion och kultur och deltar i varandras fester. Utöver detta har kvinnorna 

egna spar- och lånegrupper. Det har gjort dem mera självständiga och på detta sätt 

kan de hjälpa till att försörja familjen. Det har ökat deras självkänsla. 
 

BILD 4: 

”Tidigare fick  vi kvinnor inte röra sig utanför hemmet utan manlig eskort. Det ledde 

ofta till bråk” – berättar Sakila Sai, 36 år. ”Nu får jag delta i gruppsammankomster 

och har lärt mig en massa nyttigt, t.ex. om näringsrik föda och om getskötsel.” 

Familjeplanering är numera en gemensam angelägenhet för mannen och hustrun. 

Tidigare var antalet barn per familj mellan 7-10 barn, nu är det betydligt lägre. Det 

har också förbättrat hälsotillståndet och familjernas ekonomi. 

 

BILD 5 

Våld i hemmen är ett allvarligt problem. Tack vare fredsprojektet är det inte längre 

tabubelagt. Det började med diskussion i kvinnogrupperna. Numera fördöms våld i 

hemmen och konfliktlösning är något som både män och kvinnor jobbar för. När 

barnen får växa upp i en omgivning där föräldrarna löser konflikter på fredlig väg, lär 

sig också barnen att leva i fred med varandra. 

 

BILD 6 

Finska Missionssällskapet vill ge kvinnor möjlighet att delta i beslutsfattande i 

konfliktområden. I Raniyapur är man på god väg! 

Undersökningar världen över visar att när kvinnor får delta i fredsprocesserna är det 

35% större sannolikhet att freden består.  


