Introduktion Ickevåld 2021
ICKEVÅLD är en årligen återkommande mötesplats för
aktivister, forskare och rörelser som inte nöjer sig med att
stillasittande titta på utan väljer att
STÅ UPP för att agera direkt och aktivt i en värld som på
så många sätt är präglad av våld: militär upprustning,
skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors
kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda
djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på
flykt, för att nämna något
ICKEVÅLD är en möjlighet för alla som kraftfullt vill
STÅ EMOT våldet utan att själva dras med i våldsspiralen.
Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt
utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över
hela världen
ICKEVÅLD är en experimentverkstad där deltagarna
gemensamt söker konstruktiva vägar att
STÄLLA OM vår värld, lokalt och globalt, till samhällen
genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och
formade av hållbara sätt att leva.
ICKEVÅLD bärs av övertygelsen att en annan värld är
möjlig!

Digital konferens 2021
Ickevåld 2021 anordnades som en digital mötesplats via Zoom. Vid lördagskvällens
programpunkt fanns även möjlighet att delta fysiskt i Umeå. Några programpunkter
sändes även via Facebook. Programmet byggde i hög grad input från aktivister och
akademiker i form av bland annat presentationer, panelsamtal och föreläsning som
följdes upp av utbyte mellan deltagarna. Programmet innehöll även regelbundna
pauser och pedagogiska variationer. Chattforum och plattform för frågor och
diskussion användes också.

PROGRAM
LÖRDAG 27 NOVEMBER
9:00 Resan startar! Välkomna till Ickevåld 2021
9:30 Vad är Ickevåld och hur använder vi det begreppet och metoderna
Hållplats världen
10:15 Ickevåld som nödvändighet, handling och hopp - i relation till klimatkris och
militarisering. Samtal mellan Ell Jarl från Fridays for future, Malin Nilsson IKFF och Stellan
Vinthagen professor i Ickevåld. Samtalsledare Marie Sjöberg, IKFF.
Hållplats Sverige
13:00 Ickevåldsmetoder för alla och alltid. Landet, landsbygden, orten – Dåtid, nutid och
framtid. Ett samtal mellan aktivister och organisationer som verkar och har verkat för
förändring lokalt. Manel Rodrick - Streetgäris, Christer Nilsson - Rädda Kynnefjäll och Sandra
Eriksson ickevåldsaktivist, medlem i Nätverket Linje 17 mot Rasism, verksamhetsutvecklare
Fred och Ickevåld, Kristna Fredsrörelsen. Samtalsledare Karl-Johan Rahm.
Hållplats Sapmí
15:00 Vikten av ickevåldsliga handlingar och civilsamhällets/politikens/forskningens roll i
samiska och urfolksfrågor. Samtal mellan Erik Törnlund och Kerstin Andersson från Amnesty
Sápmi och Henrik Blind som är distriktsordförande för Miljöpartiet i Norrbotten. Samtalsledare
Kristina Sehlin Macneil, forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning.
19.00 Kamp och kultur – motstånd i skuggan av en kolonial historia
Online eller fysiskt i Umeå, med framträdanden av Juvva Pittja, Magda Andersson och
Norrfolk, och panelsamtal om kulturens roll i kampen för den värld vi vill skapa!.
SÖNDAG 28 NOVEMBER
9:00 Välkomna tillbaka!
9:30 Möt aktivister och representanter från olika ickevåldsmotstånd presentera
förändringsvägar Presentationer av bland andra: M.A.M – vardagsmotstånd, Klimatprata, Fred,
Ickevåld och Ledarskap – Härnösands folkhögskola, Fredsakademin - Svenska Freds, En resa
för livet – Zapatister i dag, Digital medföljning av människorätts och urfolksaktivister
11:00 Vad gör vi nu tillsammans? Hur kan vi som enskilda individer, organisationer, aktivister
och förändringsagenter hjälpa och inspirera varandra till ickevåldsmetoder och allianser?
12:00 Avslut – vi ses på Ickevåld 2022

INLEDNING AV KONFERENSEN
STÅ UPP. STÅ EMOT. STÄLL OM. Konferensen inleddes av
Daniella Johansson, IKFF och Veronica Araya. Årets tema
var ”Världen, Sverige, Sápmi. En ickevåldsresa för en värld
fri från våld”. Veronica och Daniella berättade om
upplägget för konferensen och delade med sig av
information kring verktyg och digitala hjälpmedel som
gick att användas under arrangemanget och resans gång.
Samt hälsade deltagarna välkomna med peppande ord
inför dagarna.

"Världen - Sverige - Sápmi. En ickevåldsresa för en värld fri från våld."
Hållplats 1: Världen
Resan börjar i Världen och till en dialog om kampen för fred och nedrustning, och
kampen för klimaträttvisa och naturens rättigheter som en förutsättning för en värld fri
från våld.
Hållplats 2: Sverige
Resan fortsätter till Sverige där dialogen om ett annorlunda Sverige börjar i den
nödvändiga kampen mot rasism som förutsättning för demokrati och hållbar utveckling,
och i erfarenheter av hur rörelser som är lokalt förankrade och uthålliga kan nå framgång.
Hållplats 3: Sápmi
Resan går därefter vidare till Sápmi och sätter fokus på kampen för det samiska folkets
rättigheter och på kampen mot rasism och kolonisering.
ICKEVÅLD 2021 - möjliggör för deltagare att i en gemensam resa utforska ickevåldets
möjligheter i relation till platser och utmaningar för att väva en värld fri från våld.

VAD ÄR ICKEVÅLD
🌎Sandra Eriksson, verksamhetsutvecklare fred och ickevåld, höll presentation
kring begreppet ickevåld. Hur används ickevåld inom forskning, aktivism och
organisering.

🌎

Anna Wikman, Kristnafredsrörelsen delade med sig av ickevåldsnyheter –
vad händer i världen just nu på ickevåldsfronten – aktuella nyheter, rapporter och
fakta.

🌎 Varför just ickevåld som paraply? Fortsatta reflektioner av Anna Wikman.
🌎 Amanda Portström (titel) – avslutade inledningen med en meditation – där
tid gavs till att landa och där deltagarna gavs möjlighet till att sätta egna
intentioner för dagen.

🌎 Vad är ickevåld för dig? Innan paus skickades en frågeställning med, som
också gick att reflektera kring i deltagarnas personliga resedagböcker.

Nathalie Töpperwien Blom – mötesritare under konferensen.
Nathalie är programsamordnare på Act Svenska kyrkan, konsult och certifierad
normingenjör via Add Gender. Med utgångspunkt i sitt engagemang för
jämställdhets-, mångfalds- och hållbarhetsfrågor vill hon inspirera individer till att
ifrågasätta normer och strukturer som skapar exkludering, orättvisa och
diskriminering. Nathalie är också utbildad grafisk facilitator och mötesritare,
kreativitet som hon gärna delar med sig av för att lyfta möten eller utbildningar,
visualisera det komplexa eller sammanfatta det stora. Under ickevåld 2021
jobbade Nathalie med att visuellt dokumentera arrangemanget genom sin roll
som mötesritare.

HÅLLPLATS VÄRLDEN
Ickevåld som nödvändighet, handling
och hopp- i relation till klimatkris och
militarisering.
Hållplats Världen inleddes med en
dialog om kampen för fred och
nedrustning,
och
kampen
för
klimaträttvisa och naturens rättigheter
som en förutsättning för en värld fri från
våld. Panelsamtal mellan Ell Jarl från
Fridays for Future, Malin Nilsson, IKFF
och Stellan Vinthagen professor i
Ickevåld. Samtalsledare var Marie
Sjöberg, IKFF.
Paneldeltagarna fick möjlighet att
berätta om deras arbete utifrån temat,
för att sedan möta varandra i ett samtal
om hur olika kamper kan knytas till
varandra. Paneldeltagarna var eniga om
att klimatkrisen och militarismen är
existentiella hot mot mänskligheten,
och att dessa redan nu drabbar utsatta
och grupper. I slutet av samtalet fick
panellisterna även möjlighet att ställa
frågor till varandra för att sedan ge
varsitt medskick till de lyssnande
deltagarna.
Medskick:
Ell Jarl: Hur kan vi göra det lättare för
icke-aktivister att börja engagera sig?
Hur kan vi utvecklas, se info, sprida vårt
engagemang och lära andra?
Stellan Vinthagen: Våga vara radikal.
Våga gå före. Inspirera andra. Visa vägen
framåt.
Malin Nilsson: Hitta andra rörelser att
solidarisera sig med.

Hållplats världen avrundas

🌎 Gruppsamtal i breakout rooms kring frågeställningar som panelisterna i
Hållplats Världen skickade med att diskuteras.
-

-

Malin Nilsson: Vad kan vi som aktivister, civilsamhälle göra inom våra
rörelser för att inkludera? Särskilt inkludera de mest berörda.
Ell Jarl: Hur kan vi göra det lättare för icke-aktivister att börja engagera sig?
Hur kan vi utvecklas, se info, sprida vårt engagemang och lära andra?
- Stellan Vinthagen: Hur kan jag gå till direktaktion?

🌎 Representanter från varje grupp delar med sig av noteringar med hjälp av
portalen JAM-board.

🌎 Temat avslutas i en meditation tillsammans med Amanda Portström.

ICKEVÅLDSSPANINGAR
Sara Wallentin, Kristna Fredsrörelsen, visar exempel på
ickevåldsmotstånd och ickevåldsaktioner runt om i Sverige och
världen – fokus på humor, kreativitet och kultur som
tillvägagångssätt för förändring. Bilder nedan exempel från
demonstrationer i México och Belarus.

.

”Vi jobbar ofta med både allvarliga och
tunga frågor. Där kan humorn och kulturen
ibland skapa en förlösande kraft”
Sara Wallentin

HÅLLPLATS SVERIGE
Ickevåldsmetoder för alla och alltid –
Landet, landsbygden, orten – dåtid,
nutid och framtid.
Under hållplats Sverige lyftes rörelser
inom Sverige som arbetar för förändring.
I panelen delade Manel Rodrick,
ordförande
nätverket
Streetgäris,
Christer Nilsson, Rädda Kynnefjäll och
Sandra Eriksson, medlem i nätverket
Linje 17 mot rasism, med sig av sina
erfarenheter kring förändringsarbete via
deras rörelser och nätverk. Panelsamtalet
leddes av Karl-Johan Rahm, engagerad i
Kristna Fredsrörelsen. Ett samtal där alla
har kampen som gemensam nämnare. I
samtalet lyftes kraften som civilsamhället
och gräsrotssamhället kan ha, att arbeta
tillsammans och potentialen i den
enskilda individen.

Kynnefjäll är känt för ett långvarigt lokalt motstånd mot slutförvar av
kärnavfall. Fjället bevakades dygnet runt i omkring 20 år under 1980- och 1990talen av aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll från en liten stuga. I Guinness
rekordbok står att det är världens tidsmässigt längsta protestaktion

StreetGäris, ideell förening, intersektionell organisation för kvinnor och
icke-binära. Föreningens uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och
pinionsbildande organisation som verkar för att utmana och omfördela makten i
samhället. Opinion, folkbildning och nätverk är de tre stadiga ben som
StreetGäris står på och främst arbetar utifrån.

Linje 17 mot rasism

är ett nätverk som startades i slutet av 2013 av
privatpersoner i området, som reaktion på nynazistiska aktiviteter i Kärrtorp. 15
december arrangerades en manifestation mot rasism på Kärrtorpsplan som blev
attackerade av maskerade nazister. En vecka senare arrangerades ny
manifestation mot rasism också i Kärrtorp – som idag räknas som den största
antirasistiska manifestationen i Sveriges historia.

Hållplats Sverige avrundas

🌎 Avslutas i smågrupper. Smågrupper delar även tankar i
storgrupp.

🌎 Musik för motstånd – musikspellista kring temat delas
🌎 Tid ges till att fylla i sin resedagbok
🌎 Meditation av Amanda Portström

Vikten av ickevåldsliga handlingar och civilsamhällets,
politikens och forskningens roll i samiska- och urfolksfrågor
Kristina Sehlin MacNeil forskare på Várdduo – Centrum för samisk
forskning ledde panelsamtal med Erik Törnlund och Kerstin
Andersson från Amnesty Sápmi och Henrik Blind, distriktsordförande
för Miljöpartiet i Norrbotten.
Samtalet koncentrerade sig kring viktiga erfarenheter av samisk
kamp för det samiska folkets rättigheter, mot rasism och
kolonisering, men också kring olika metoder för att nå förändring.
Deltagarna bidrog alla med kunskaper och erfarenheter om vad
kamp och förändringsarbete innebär i relation till den verklighet som
samer, samebyar och renskötare har levt och lever i.
Deltagarna beskrev också en situation för samebyar och renskötare
som är kritisk eftersom exploateringen och koloniseringen av Sápmi
är så påtaglig och på djupet påverkar förutsättningarna för
överlevnad och välbefinnande.
Kamp genom olika metoder, och på olika nivåer är därför nödvändig
– en kamp som måste involvera många.

”Lyssna och använd din röst. Bortom vapnets värjor
finns hopp. I våldet finns mycket hopplöshet, men i
ickevåld finns också en framtid”
Henrik Blind

¨
Hållplats Sápmi avrundas

🌎 Carmen Blanco Valer sammanfattar och ger reflektioner.
🌎 Vad händer imorgon och ikväll?
🌎 Amanda Portström avslutar med en sista meditation för dagen och läser
upp ”The four Brahmaviharas”.

KAMP OCH KULTUR
i skuggan av en kolonial historia
Kulturkväll på Västerbottens Museum Tráhppie i Umeå. Sändes även live på
Facebook. Uppträdande av Juvva Pittja, Magda Andersson och Norrfolk.
Avslutades med panelsamtal om kulturens roll i kampen för den värld vi vill skapa!

”Det finns så mycket
glädje vi har i vår
framtid tillsammans,
som vi också kan se till
att få det bästa utav och
att vi kämpar för att
sprida information,
magkänsla, kämpar
tillsammans, krokar
arm, blir starka och ser
framåt. Mot en ljusare
framtid”
Liselott Omma

Liecelott Omma, Verksamhetsutvecklare på Tráhppie Umeå Sameförening) hälsar välkommen

JUVVA PITTJA
Juvva Pittja är poet, författare och
musiker med rötter från Gällivare,
Sápmi. Han debuterade 2018 med
diktsamlingen "Duođain in Dieđe - ,
vet verkligen inte”, en bok med texter
som lyfter erfarenheter av renskötsel,
kamp mot kolonial exploatering och
människans koppling till naturen.

”Förändringar. Kontakten med naturen i
kontrast till fördämningar. Livets cykler
skiftar och folk förändras. Ved brinner
bäst tillsammans. Askan visar vad du har
känt, spår efter liv och vad som har hänt.
Ådriga händer fyller på. Gammal följs av
ung. Ibland lämnar någon cirkeln och
perioder dör men man hör någon ny är
på väg in. Dom som var visade hur man
gör. Goda men som inte hörs, men när
dom försvinner det är först då du förstår
vad det innebär att bära och göra det
med stolthet. Det är ingenting du vet
förens det är din tur att salta köttet och
fylla din egen frys”
Juvva Pittjá

Magda Andersson från Umeå är sångerska, gitarrist
och låtskrivare med över 1000 livegig och fyra
soloplattor i bagaget. Hon är också en av
bandmedlemmarna
i
piratfolkkollektivet
Ye
Banished
Privateers.
Det
senaste
albumet
PM: Lossad, nominerades till Årets Visa på
Manifestgalan2020.
Under
kulturkvällen
ackompanjerades Magda Andersson av Erik
Wäcklén.

”Känslan i magen har aldrig svikit. Bring
it on - jag väljer tillit” Magda Andersson

JUVVA PITTJA
JUVVA PITTJA

NORRFOLK
Norrfolk kombinerar politisk
klarsyn
med
attraktiv
Americana-pop.
Från
sin
utsiktspunkt i norra Sverige
delar Norrfolk en betraktelse
över vår politiska samtid. Det
handlar om flyktingströmmar,
Fortet Europa, miljöförstöring,
avfolkning av landsbygd och att
krass
ekonomi
går
före
humanism.

”Skogen, älvarna och malmen är
det viktigaste som vi har
Men skatterna och vinsterna som
dom genererar ser vi knappt
röken av
Men hyggena och gifterna i
marken och alla torrlagda
vattendrag
Ska vi däremot bara stå och ta
emot från giriga företag”
Norrfolk

Panelsamtal och diskussion. Samtalsledare Kristoffer Fredriksson

GEMENSAMT MOTSTÅND
Dag två startade med en återblick till föregående dag för att sedan övergå till
programpunkten Gemensamt Motstånd där representanter från rörelser,
organisationer och utbildning fick dela med sig av deras engagemang och hur de
arbetar med ickevåldsmotstånd.

PRESENTATIONER
M.A.M – Rebecka Vinthagen
Micro Action Movement, M.A.M – Everyday actions to change the world! – Settings
Greenpeace – Karolina Karlsson
Idag grät jag över det svenska skogsmissbruket - Greenpeace Sweden
arbetar med ickevåldsmotstånd.
Fridays For Future - Umeå
https://www.facebook.com/fridaysforfutureumea/
Klimatprata – Ida Arnesson
https://klimatprata.se/
Zapatisterna - En resa för livet – Iván Domenzain
https://m.facebook.com/zapasuecia/
Digital Medföljning – Krista Fredsrörelsen – Sara Åkerlund
https://krf.se/2021/04/29/digital-medfoljning-viktigare-an-nagonsin/
Another Development Foundation – Ingvar Rönnbäck
https://anotherdevelopmentfoundation.se/
Fredsakademin – Svenska Freds- och skiljedomsföreningen - film
https://fredsakademin.se/
Fred, ickevåld och ledarskap – Härnösand Folkhögskola
https://hfs.se/course/fred-ickevald-ledarskap/
Hur organiserar vi oss så att alla kan och vill delta? Färnebo folkhögskola Carmen Blanco Valer
Antirasism helgkurs - Färnebo folkhögskola (farnebo.se)

Konferensen avrundades med en sammanfattning av dagarna
tillsammans med Anna Wikman, Marie Sjöberg och Liecelott
Omma. Önskemål, tankar och tid för deltagare att dela med sig
fanns också innan avslut. Deltagarna gavs också möjlighet att
svara på en enkät/utvärdering av dagarna via plattformen Menti.
Fler tips kring fortsatt engagemang och inspiration delades
också och information om hur det går att nå varandra i
framtiden även efter konferensens slut delades. Stort tack för i
år och vi ses 2022!

”Varför har vi gjort det här? Dessa dagar kan förhoppningsvis få
oss att lära mer av varandra, samarbeta mer, få oss att ta in och
prata mer om intersektionella perspektiv i våra engagemang, få
oss att kroka arm för att föra saker framåt Förhoppningsvis kan
det här också fungera som en språngbräda för att också
fortsätta söka information i framtiden. Sätt en intention om att
också höra av dig till någon som varit med här” Marie Sjöberg

”Alla som vill driva ickevåld 2022, hör av er. Alla är välkomna in!”
Anna Wikman

Ickevåld 2021:s kanaler och kontaktvägar
Facebook-sida: www.facebook.com/ickevaldsforum
Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/229226679318361
Instagram: @ickevald
Twitter: @ickevald
Epost: info@ickevald.nu
Hemsida: www.ickevald.nu
Ta del av Ickevåld 2020 och 2021 i efterhand
Delar av programmet sändes live via Facebook och finns att ta del av
i efterhand via: www.facebook.com/ickevaldsforum/live

Totalt deltog ca 55 personer interaktivt via videomöte under
dagtidskonferensen. Under programpunkten Kamp och Kultur
deltog 15 personer på plats i Umeå och 382 personer via
livesändningen. Hållplats världen hade 240 visningar, Hållplats
Sverige 119 och Hållplats Sápmi 98 visningar via facebook.

DELTAGARE OM ICKEVÅLD 2020

TACK!

