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Introduktion Ickevåld 2020 
ICKEVÅLD 2020 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 2020 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 2020 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 2020 bärs av övertygelsen att en annan 
värld är möjlig! 

 

  



Digital konferens 2020 
Ickevåld 2020 annordnades på grund av Covid-19 som en helt 
digital mötesplats. Mötet gick att ta del av via zoom. Några av 
föreläsningarna sändes även live via facebook. Programmet 
bestod av workshops, utbyte mellan deltagare, olika typer av 
input, presentationer, panelsamtal och föreläsningar från 
aktivister och akademiker. Chattforum och plattform för 
frågor fanns också. 

 
PROGRAM 

LÖRDAG 21 NOVEMBER  
8.45 Incheckning 
9.00 Välkommen! Behovet av motstånd och kamp för rättvisa 
10.25 Våld och ickevåld 
11.50 Lunchpaus 
12.50 Återsamling 
13.00 Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel. 
Föreläsning och samtal om ickevåld som med forskare Stellan Vinthagen, 
professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten 
Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of 
Massachusetts.  (Sänds också offentligt via Facebook) 
14.10 Strategiskt ickevåld och hur en bygger hållbarhet i motstånd 
16.00 Slut på dagsprogrammet 

19.00 – 21.30 Sápmi - motstånd och ickevåld. Temakväll med fokus på 
Sápmi (Sänds också offentligt via Facebook) 

18.50 Digital ankomst för Zoomdeltagare 
19.00 Dikter av Rönn-Lisa Zakrisson, estradpoet från Kiruna, texterna berör 
ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. 

PANELSAMTAL - Samisk kamp och ickevåld 
Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby. Henrik Blind, Gruppledare för 
Miljöpartiet i Jokkmokk. Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby. 
Kristina Sehlin MacNeill, Forskare vid Várdduo - Centrum för samisk 
forskning vid Umeå universitet. Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med 
erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter för 
urfolk, Kristna Fredsrörelsen. Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av 
Another Development Foundation 

21.00 Möjlighet till reflektion i grupp för zoomdeltagare. 
21.30 Kvällen avslutas  

SÖNDAG 22 NOVEMBER 
8.45 Digital ankomst 
9.00 Strategiskt ickevåld för långsiktiga förändringar 
9.50 Digitalt ickevåldsmotstånd i en värld präglad av pandemi 
11.00 Ickevåld 2021 – framtiden för det ickevåldsliga motståndet 
12:00 Avslut  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/University_of_Massachusetts
https://sv.wikipedia.org/wiki/University_of_Massachusetts
https://www.facebook.com/events/666896474010246
https://www.facebook.com/events/980524635789940


INLEDNING AV KONFERENSEN 
Deltagarna under konferensen välkomnades av Anna 
Wikman och Sara Wallentin från Kristna Fredsrörelsen. 
Även Christoffer Sjödin och Josefin Lämås från student i 
internationell kris- och konflikthantering, samt 
vandrarhemsföreståndare med engagemang för 
hållbarhet, Kristoffer Fredriksson från Bilda och Ingvar 
Rönnbäck från Another Development Foundation tillika 
initiativtagare för eventet presenterade sig.  

Varför är ickevåld 2020 viktigt? 

 Många delar idag en frustration och en förtvivlan 
över hur saker ser ut, men många vill också få saker 
att se annorlunda ut. Förändring finns inom räckhåll 
men också inom våra hjärtan. Vi kan hitta dom 
rösterna i oss själva och jag bygger min tro på att de 
allra flesta människor längtar efter en värld fri från 
våld. Vi behöver träffas regelbundet så vi inte blir 
ensamma, säger Ingvar Rönnbäck 

Under konferensens inledning lyftes även några av 
deltagarnas röster som berättade om deras engagemang 
och arbete gällande mänskliga rättigheter, ickevåld och 
utveckling. Daniella Johnsson från IKFF, Anders Bäcklund 
engagerad för klimatet genom Extinction Rebellion och 
Faiza Aden engagerad i frågor som rör kultur, psykisk 
ohälsa, integrationen, barn och läsning genom Hashtag 
Sisterhood, var några av de som talade. 

 
”Vi är med om något magiskt den här 

helgen, detta är något helt unikt”  
Sara Wallentin 



Vilken kamp för du? 
 

Efter introduktionen fick deltagarna mötas via plattformen 
”ickevåldsuniversum”. Där fick alla deltagare möjlighet att beskriva vilka kamper 
de brinner för mest och vad de vill förändra. I helgrupp i en ”spotlight” berättade 
även Dunia Ali aktivist och kommunpolitiker samt Patrik Johansson lärare och 

forskare vid statsvetenskapliga institutionen Umeå Universitet om deras 
engagemang och arbete.

 



VÅLD OCH ICKEVÅLD 
 

Vad är våld? 

När vi talar om ickevåld, är det också viktigt att prata om vad våld är och hur 
våldet tar sig i uttryck. Sandra Eriksson, Kristna Fredsrörelsen inledde 
programmets nästa tema om med en presentation kring just detta. Med 
utgångspunkt från fredsforskaren Johan Galtungs modell för konfliktanalys och 
med hjälp av exempel och händelser världen över gav Sandra en samlad bild av 
vad våld kan vara och hur det kan se ut 

”Ju mer vi vet hur våldet verkar och var vi ser det, ju mer kan vi hitta 
sätt att också motverka det” Sandra Eriksson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breakout rooms – möte nr 1 

Under konferensen arbetade konferensdeltagare även ”breakout rooms”, dvs 
arbete i smågrupper på zoom. I grupperna samtalade de med hjälp av feministisk 
mötesteknik. Första breakoutmötet gjordes i basgrupper, där deltagarna fick 
möjlighet att lära känna varandra ännu lite bättre samt reflektera och berätta om 
sig själv utifrån frågeställningarna:  

Vem är du?  

Vad vill du förändra?  

Vad ser du för våld i det du möter eller verkar mot? 

 

Bild 1: Johan Galtungs modell som beskriver olika typer av våld. Modellen finns även beskrivet som en flodhäst och en öken. 
Gene Zaru exemplifierar. Bild 2: Sandra Eriksson under presentation 



Panelsamtal med Aysha Jones och Daniella Johnsson 

I ett samtal med Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black 
lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation och Daniella 
Johnsson, IKFF, talades det bland annat och erfarenheter av att göra motstånd 
och erfarenheter av att arbeta mot våld med ickevåld. Det talades också om var 
de finner sin egen drivkraft men också var kraften i aktivism finns, samt vilka 
svårigheter som aktivism också kan möta. Hur går det att agera i vardagen men 
också hur kan vi tillsammans skapa mobilisering och alliera oss inom olika 
kamper? Aysha Jones och Daniella Johnson berättade även i individuella 
presentationer om deras arbete och deras aktivism. Sara Wallentin, Kristna 
fredsrörelsen var moderator för samtalet. 

Aysha Jones och Daniella Johnsson reflekterade även kring hur Coronapandemin 
påverkat aktivismen idag, både vikten av hur kraftfull den digitala aktivismen kan vara, 
men också vikten av att inte stanna upp i det digitala i framtiden när vi har möjlighet att 
mötas igen. 

 I och med det digitala kan vi också se att tillgängligheten ökar och möjligheter 
att vara med. Frågor blir synligare och det är lätt att visa sitt stöd. Men viktigt är 
också att hitta en balans mellan det digitala och aktivismen även utanför, nu och 
i framtiden, sa Daniella Johnsson.  

Att också visa sitt engagemang i privata rum menade Daniella Johnsson även är viktigt. 
Hon säger: 

 Våga ”gilla” det du delat digitalt, även offentligt. Prata och dela det med dina 
fysiska vänner. Ta allmänbildningen och gör den till vardag, försök praktisera det 
i din vardag. 

Aysha Jones berättade också om kraften i de digitala rörelserna och hur arbetet inom 
Black Lives Matter Sweden också tagit sig till beslutsfattare, riksdag och till skolor. 

 Beslutsfattare bryr sig om antal, massan ger makt. Vi behöver samtala på en 
individnivå för att också förändra strukturellt. Det är så vi också tar det till det 
politiska rummet. Dela dina kunskaper och tankar med vänner. Prata. Tala också 
om vilka effekter våra och andras kollektiva handlingar får. Våga göra det 
obekvämt, säger Aysha Jones. 

 

 

 

 

 

 

 

Aysha Jones och Daniella Johnsson 



 

Gruppövning – vår syn på våld 

Temat våld och ickevåld avslutades med en reflektionsövning för alla deltagare. 
Christoffer Sjödin förklarade övningen som utfördes via www.menti.com där 
svaren var anonyma och delades sedan med deltagarna. Nedan följer några 
exempel på frågor som deltagarna reflekterades kring. 

 

 

  

 

http://www.menti.com/


STELLAN VINTHAGEN 

Ickevåld - kampen mot förtryck med fredliga och 
frihetliga medel 
Stellan Vinthagen professor i sociologi och forskaraktivist, 
samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action 
and Civil Resistance på University of Massachusetts gav 
deltagarna en introduktion till ickevåldsfältet och 
diskuterade kampen mot förtyck med fredliga och 
frihetliga medel. 

Under presentationen, som även sändes live via 
Facebook, delade Stellan Vinthagen med sig av forskning 
kring ickevåld där han bland annat talade om 
motståndsmetoder, definitionen av civil olydnad, 
maktanalys och aktionsförberedelse. Han berättade 
också om exempel på ickevåldskampanjer och varför 
ickevåld är så kraftfullt utifrån vad forskning visar. 
Vinthagen talade också om vikten av att förena teori och 
praktik både genom värdefull aktivism i samverkan med 
forskning. 

 

”Kampen mot 
våld utan 

våld” 

Stellan Vinthagen 

 

 

Spotlight Stellan Vinthagen och Aysha Jones 
Aysha Jones och Stellan Vinthagen deltog sedan i ett gemensamt samtal 
med reflektioner kring våld kontra ickevåld, behovet av att lyfta och visa 
ickevåldsexempel. De pratade även om vikten av att länka ihop olika kamper 
och bygga solidaritet utifrån ett intersektionellt perspektiv då klass, kön, 
könsidenitet, etnicitet etc hänger samman. 



STRATEGISKT ICKEVÅLD 
OCH HÅLLBART MOTSTÅND 
Sandra Eriksson, Kristna Fredsrörelsen gav en 
introduktion i strategiskt ickevåld.  
Begreppet ickevåld kan beskrivas på flera 
sätt, Sandra Eriksson gick igenom en modell 
”ickevåldskroppen” som beskriver ickevåldet 
utifrån principer, strategi, träning, metoder 
och livsstil. I Introduktionen diskuterades 
också möjligheterna av vardagsmotstånd, 
civilkurage och kollektivt mod, för att kunna 
verka i stund och långsiktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Metoden: Problemträdet 
 

Efter introduktionen till strategiskt ickevåld fick deltagarna möjlighet att igen 
delas in i mindre grupper för att arbeta med en modell för konfliktanalys; 
konfliktträdet/problemträdet. Trädet kan användas för att synliggöra orsaker till 
våld och konflikter, liksom dess effekter. Med hjälp av analysen går sedan att 
arbeta fram hur våld och konflikter kan mötas utan våld. Problemträdet är ett 
enkelt verktyg för konfliktanalys. Grupperna arbetade med träden via den 
digitala plattformen Jamboard. 

  



ÖVNING PROBLEMTRÄD 

Välj en konflikt eller ett problem 

Skriv nyckelfrågor/problem som har med 

konflikten att göra på post-it-lappar. 

Sätt dessa i trädet beroende på om de är orsaker, 

problemet eller effekter. Diskutera igenom vad 

som hör hemma var och försök att ordna 

orsakerna i ”kedjor” för att visa orsakssamband 

 

 

 

Tre exempel: träd från gruppuppgift 

 

 

Problemträd I: Försvarsmaktens ökade marknadsföring 



 

Problemträd II: Sveaskogs avverkning av skog i Luokta-Mávas sameby 

 

 

Problemträd III: Coronasubventioner till nöjesflyget 

  



Visa mig till dom i söder 
Berätta om alla språk som är mina 

all natur som är min 
och säg till dom 

att om jag inte är det vackraste dom sett 
Då har dom ingenting härifrån att hämta 

varken skog, malm eller vatten är då deras att ta 
Rönn-Lisa Zakrisson 

 
 

KULTUR- OCH SAMTALSKVÄLL OM 
SÁPMI, MOTSTÅND OCH ICKEVÅLD 
 
 
Tidigt i planeringsprocessen inför Ickevåld 2020 fastställdes att programmet skulle 
innehålla en särskild programpunkt om Sápmi, motstånd och ickevåld, mot bakgrund 
av den samiska erfarenheten av kolonialism, rasism, hatbrott, klimatförändringar, 
men också motstånd och kamp för sina rättigheter.  
 
Efter en inledning av Ingvar Rönnbäck, grundare av Another Development Foundation 
och moderator för samtalet, berättade Rönn-Lisa Zakrisson, estradpoet från Kiruna, via 
sin poesi om livssituationen för samer, och kring vad som faktiskt står på spel. Rönn-
Lisa bidrog under hela kvällen med sin poesi på ett sätt som berörde deltagarna. 
 
I panelen ingick Henrik Blind, gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk som är aktiv i 
kampen i Gallok, Matti Berg, ordförande i Girjas sameby som varit aktiv i Girjasmålet, 
Lisa Omma, renägare i Vapsten sameby, Kristina Sehlin Macneil, forskare vid Várdduo – 
Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet som främst forskar om konflikter 
mellan utvinningsindustrier och urfolk samt Sandra Eriksson från Kristna fredsrörelsen 
som är ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för 
urfolkens landrättigheter → 
 
Dialogen koncentrerades kring Sápmi som begrepp, plats och betydelse, deltagarnas 
förståelse och erfarenheter av våld men också vad det innebär att bedriva aktivt 
motstånd mot rasism och kolonialism. Dialogen lyfte också frågor kring ickevåld med 
utgångspunkt från ickevåld som perspektiv, erfarenhet och möjlighet.  

Utöver paneldeltagarna talade också Liecelott Omma, utvecklare vid Tráhppie som är 
ett samiskt kulturhus i Umeå, om Tráhppie som viktig mötesplats för samernas 
rättigheter i relation till en bredare kamp för en rättvis och hållbar värld. Panelsamtalet 
sänder även via facebook och efter samtalet fanns möjlighet att ansluta till Zoom för 
eftersnack och reflektion. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ÀHKKU LÄRDE MIG TIDIGT HUR VI FÖRSVARAR NATUREN FRÅN KOLONIALISMEN. 
MEN HUR FÖRSVARAR VI VÅRA KROPPAR? 

TÅRDROPPAR NÄR JAG TÄNKER PÅ ALLA ÖVERTRAMP, ÖVERGREPP BEHÖVER 
PRATA OM DET” 

RÖNN-LISA ZAKRISSON 
 

  



STRATEGISKT ICKEVÅLD  

FÖR LÅNGSIKTIG FÖRÄNDRING 
Fokus under dag två handlade om reflektioner, lärdomar 
och framtida arbete. Dagen inleddes med summering av 
problemträden som under en lugn stund med musik 
visades samlat i ett bildspel så att deltagarna fick ta del 
av varandras träd. Efter detta följde reflektion kring 
gårdagen. Sara Ytterbrink Nordenskiöld (titel) delade 
med sig av sina tankar i en spotlight där hon bland annat 
reflekterade kring hur många olika kamper och rörelser 
som under ickevåld 2020 som fått chansen att mötas. 

 

DIGITALT ICKEVÅLDSMOTSTÅND I  

EN VÄRLD PRÄGLAD AV PANDEMIN 
Hur kan vi arbeta med digitalt ickevåld i en värld präglad av pandemin? Metoder, vägar 
och framgångsrika exempel gavs i presentationer av Christoffer Sjödin, Kristna 
fredsrörelsen och Ingvar Rönnbäck, Another Development Foundation (titel). Christoffer 
Sjödin berättade bland annat om FATTA, #jagärhär och Child10. Ingvar Rönnbäck delade 
med sig av arbetet med Not Our Story, ett afrikanskt påverkansprojekt för jämställdhet 
och frihet från våld och med ett ungdomsprojekt för fredliga, jämställdhet och trygga 
städer i Jordanien. Alla deltagare gavs även utrymme till att fundera över egna bra 
exempel på digitala motstånd. Efter presentationerna träffades även deltagarna i små 
grupper för att utbyta tankar och idéer om egna ickevåldskampanjer eller aktioner som 
skulle vara möjliga att göra i framtiden.  

 

 

 

 

  



AVSLUTNING AV KONFERENSEN 
 

 

”Nästa år kommer ickevåld 2021, sen efter det ett ickevåld 
2022. Vad vi gör där emellan är upp till oss. Vi behöver den 
här gemensamma kontaktytan och vi behöver samarbeta 
för en annan värld.” Ingvar Rönnbäck 

Konferensen avslutades med peppande ord inför framtiden och ledningsgruppen 
tackade alla som varit med, men bjöd också in till framtida samarbeten. Hur ska 
ickevåld se ut 2021? Vad händer efter ickevåld 2020, vad kan vi göra där emellan 
och nu direkt efter? Finns det andra personer eller organisationer som vill vara 
med och arrangera ickevåld? Detta var några frågor som lyftes och arrangörerna 
bjöd även in till återkopplande digitalt möte, två veckor senare, den 2:a december 
18.00 via zoom. 

Alla deltagare fick även möjlighet att fylla i en enkät via menti.com om hur en 
upplevt Ickevåld2020 och förhoppningar inför framtiden. Kontaktlista skapades 
för de som var intresserade av fortsatt nätverkande och övriga frågor besvarades 
också under avslutningspasset.  

 

 

  



ANTAL DELTAGARE OCH VISNINGAR 
Totalt deltog ca 60 personer interaktivt via videomöte under 
dagtidskonferensen, och 50 personer under kvällsarrangemanget 
med tema Sápmi. Därutöver tog ca 50 personer synkront del av 
kvällsarrangemanget via livesändningar till Facebook, en sändning 
som i efterhand nått upp till över 1200 visningar. Ca 35 personer tog 
synkront del av föreläsningen med Stellan Vinthangen och det 
efterföljande samtalet med Aysha Jones via livesändning till 
Facebook, en sändning som i efterhand har över 450 visningar. 

 

DELTAGARE OM ICKEVÅLD 2020 
”Tack vare de här två dagarna har mitt intresse för IckeVåld börjat spira 
än mer. Det blev verkligen en oöverträffad möjlighet att mötas på det här 
sättet, att lära mig mer av andra och av deras hjärtefrågor, jättestor 
eloge till alla som såg till att IckeVåld 2020 blev en verklighet och ett 
mycket fredligt rum att besöka. Det är min stora stora förhoppning att vi 
kan göra den här övningen en gång till nästa år, och att vi kan vara fler 
som kommer samman, medskapar, medverkar och deltar i att bygga 
forum och förutsättningar för IckeVåld 2021”  

Daniella Johnsson 

”Det var mycket intressant att träffa andra som arbetar med icke våld på 
olika sätt. Jag fick en förståelse för olika kontexter som ickevåld används 
i och olika perspektiv. Jag lärde mig också teori som gav mig en mer 
nyanserad bild av ickevåld och det privelegium det innebär att ha 
möjlighet att utöva det” 

Sofia Buhrgard 

”Ickevåld2020 var för mig  två väldigt inspirerande dagar. Det var 
givande att träffa, prata med och lyssna till engagerade personer som 
liksom jag vill skapa ett annat mer inkluderande och hållbart samhälle. 
Jag hoppas och tror att detta bara var början till fler liknande 
arrangemang”.  

Jenny Saba Persson



 

VISUELLA ANTECKNINGAR FRÅN ICKEVÅLD 2020  
AV NATALIE TÖPPERWIEN BLOM 
 

”Jag är grafisk facilitator och 
mötesritare, det betyder att jag 
med hjälp av visuella verktyg, 
färger och figurer försöker skapa 
mening av det som jag hör. Det är 
ett bra sätt att aktivera hjärnan, 
skapa mening av det komplexa 
och det hjälper oss att minnas det 
vi hört mycket bättre. Dessutom 
är det mycket roligare att gå 
tillbaks till dessa anteckningar för 
att snabbt skapa en överblick av 
det viktigaste som sade, än att 
läsa sidor av transkribering av det 
som sades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TACK! 


