
 

 

 

 

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 (UNGDOMAR: GÅ DIREKT TILL PUNKT 3) 

 

1) Som ledare för en grupp ungdomar 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. På det sättet förbereder du dig också för de kommande 

frågor som ungdomarna kommer att ställa. Du kan bättre bemöta dem 

om du själv har funderat på och läst igenom materialet på förhand.  

 

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/finska-missionssallskapet-lyssna-pa-kvinnor-i-konfliktomraden/
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/finska-missionssallskapet-lyssna-pa-kvinnor-i-konfliktomraden/
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/utjamning-2017-roster-men-inga-rattigheter/
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/utjamning-2017-roster-men-inga-rattigheter/
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/elli-flen-hojer-sin-rost-kvinnor-konfliktomraden/
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/elli-flen-hojer-sin-rost-kvinnor-konfliktomraden/
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/var-verksamhet/vad-ar-arbete-fred-och-forsoning/
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 ni ska behandla idag och hur ni gör det. Låt 

sedan ungdomarna läsa igenom artiklarna i tidningen på egen hand eller 

dela in dem i mindre grupper som får leta upp artiklarna på nätet och 

sedan läsa dem. Be dem skriva upp tankar och frågor som väcks under 

läsningen och ta dem innan ni övergår till att: 

 

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) Titta på PowerPointen. Använd bildtexterna i anteckningsrutan under 

själva bilderna när du berättar om dem Låt deras frågor och tankar få 

komma fram under visningen  

 

4) Om ni fått igång fina och givande tankar kan ni låta dem fortsätta. 

Annars kan ni övergå till följande diskussionsförslag med barnen: 

 

o Hur jobbar Finska Missionssällskapet för fred?        HÄNVISA 

TILL LÄNKARNA OVAN TILL HEMSIDAN. 

o I artikeln med Elli Flén finns två underrubriker som frågor: ”Vad 

tillför en kvinna i fredsförhandlingar?” och ”Lönar sig 

fredsarbete?” Diskutera först kort dessa frågor innan ni läser vad 

Elli har svarat. Diskutera nu på nytt frågorna utifrån hennes svar. 

Började ungdomarna tänka annorlunda kring det de nyss sa? 

 

Vad tillför en kvinna i fredsförhandlingar?  

”– För det första tillför hon inget om hon bara är med för att fylla 

en kvot. En rädd kvinna kan heller inte höja sin röst. Men om hon 

är trygg och säker på att hon inte får stryk efteråt då kan hon 

tillföra mycket.” 

 

Lönar sig fredsarbete?  

 

”Ju bättre utbildning människor får, desto mer sannolikt är det att 
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freden består. 

[...] 

Flén säger att det internationella samfundet har dåligt tålamod. 

– Vi får inte ge upp för tidigt. Det finns inga snabba lösningar i 

varken konflikthantering eller biståndsarbete. Det tar generationer 

att återuppbygga ett land och det måste få ta tid att läka ett 

traumatiserat folk. Därför måste vi orka hålla på – donera pengar 

och engagera oss i fredsarbete på olika sätt.” 

 

o På sidan 15 i Mission berättar intervjuade Meena Khan från 

Nepal: ”När kvinnorna märker att en konflikt ligger i luften, 

försöker de förhindra att den bryter ut.” Samarbetet mellan 

kvinnorna har också, enligt Meena, reducerat konflikterna mellan 

de olika religiösa grupperna.” Varför är det viktigt att kvinnor får 

vara med i fredsmäkling och konfliktlösning? Finns det skillnader 

i hur män och kvinnor reder upp konflikter och oenigheter? 

 

o Har någon av er löst en konflikt någon gång. Hur gjorde ni då? 

o Vad kan vi göra och hur kan vi agera i vår vardag för att befrämja 

fred och jämställdhet? 

o Vad tänker ni om det Elli säger om fred på sidan 18 i Mission: 

 

”– Efter ett krig kan man kanske inte kräva fullständig förlåtelse, 

ofta har för mycket otäckt hänt. Jag tänker mer att förlåtelse är att 

klara av att avstå från hämnd. Det finns många kulturer som 

bygger på en stark uppfattning om heder och ära, och här tycker 

jag vi kristna lite modigare kunde lyfta fram vårt synsätt att 

hämnd inte lönar sig.” 

 

o På sidan 18 i Mission konstaterar Elli: ” Om kvinnor inte deltar i 

fredsprocesserna, finns det stor risk att frågor som berör speciellt 

kvinnor uteblir från diskussionerna.” 

        Diskutera stereotypiska könsnormer utifrån citatet. Vilka är 

de och hur inverkar de på fredsarbetet? 

        Varför är det viktigt att kvinnor är med i fredsarbete och be-

slutsfattande? 

 

o Vad har jämställdhet och kvinnors rösträtt betytt för vårt land? 

o Vilken betydelse hade Lotta-rörelsen under andra världskriget 

och hur syns den betydelsen ännu i vårt land? 

 

o ”– I fattiga krigsdrabbade länder börjar kvinnor ofta etablera sina 

röster i bildade och välbärgade kretsar där flickorna fått gå i skola 



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. 

och utbildat sig. Det handlar långt om uppfostran. En kvinna som 

fått höra att hon har ett egenvärde vågar ha en åsikt.” säger Elli. 

 

Vad säger detta om vikten av utbildning, kunskap och skola? 

 

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. 
 
 


