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Kommentarer 
 
Denna Lägerhandbok har gjorts av Per Herngren och Stellan Vinthagen, båda aktiva 

inom Plogbillsrörelsen och Omega - Forum för civil olydnad och ickevåld i Göteborg. Vi 
har lett kurser i civil olydnad under ett par år i Sverige och utomlands. 

Signaturerna PH och SV markerar vilka avsnitt som vem gjort. Några rollspel har gjorts 
av Henrik Frykberg, HF, från Omega. 

Beslutsstrukturen för lägret har genom enighet fastställts av planeringsgruppen för 
Avrustningslägret i Linköping. 

Riktlinjerna har i sin helhet beslutats av planeringsgruppen. 
Har ni synpunkter på Lägerhandboken så kontakta oss på Omega (se utvärderingen i 

slutet av boken). 
SV 
 
 

Avrustningsläger - en ny metod!  
 
Avrustningslägret i Linköping är ett första försök att pröva en ny idé. Tanken är att 
radikalisera ickevåldsmotståndet samtidigt som man kontinuerligt för en dialog. Avståndet 
när man bara använder uttalanden eller protester kan förhoppningsvis minskas. 
Fredslägren var under åttiotalet ett stort steg framåt. Motståndet kunde trappas upp 
samtidigt som man byggde upp bra kontakter med enskilda militärer och poliser. Två steg 
under åttiotalet har varit fredslägren, som exempelvis kvinnolägret vid kärnvapenbasen i 
Greenham Common, och Plogbillsrörelsens avrustningar av vapen. 

Syftet med Avrustningslägret är att kombinera frågorna kring demokrati, feminism,  
miljö, solidaritet, och fred och utveckla några former för civil olydnad som mer effektivt 
än tidigare skulle kunna hindra förtryck av tredje världen, krig och miljöförstöring. Vi vill 
söka vägar för medborgare att delta i beslutsprocesserna och utveckla nya former för mer 
direkt ekonomisk och politisk demokrati. 

Genom att kombinera kontinuiteten hos de fredsläger som ofta hållit på flera år runt om 
i USA och Europa och exemplets makt hos en direkt avrustning av ett militärt område så 
kan förhoppningsvis hela JAS projektet sättas i gungning. 

Dessutom kan aktionsformerna utvecklas så att nästa steg kan tas efter åttiotalets snabba 
utveckling av ickevåldsrörelsens metoder. Nu när militarismen ifrågasätts inifrån är det tid 
att trappa upp motståndet till radikalare ickevåld. Annars kommer det militärindustriella 
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komplexet gå ut ur avspänningens tid starkare än någonsin. Istället för öst eller väst blir 
syd måltavlan för militärapparaten. 

 
 

Ickevåld 
Ickevåld används vanligtvis om handlingar som direkt bemöter och motverkar våld 

eller som verkar i våldssituationer. Att demonstrera är alltså inte ickevåld om deltagarna 
inte riskerar att komma i en våldssituation. En definition som kan skapa trygghet för 
motparten och medaktivisterna är handlingar utan våld. Kamp mot våld är förmodligen 
en mer adekvat definition för att förstå en djupare innebörd av begreppet. Ingen grupp 
kan vara helt våldsfri, men den kan kämpa mot våld på olika nivåer. Ickevåld används då 
både för att visa på en kamp för att minska förtrycket i den egna gruppen och ett 
motstånd mot våld i samhället. Avrustningslägret bygger på ickevåld. Detta innebär att 
kampen mot exempelvis sexism är en del av lägret precis som avrustningen av en militär 
industri. 

 
Läs exempelvis Handbok i Civil Olydnad s 32-35. 
- Varför använder en grupp ickevåld? Skilj på etiska skäl och effektivitetsskäl och 

diskutera dem var för sej. 
- Är ickevåld en förutsättning för civil olydnad? Varför? Motivera både moraliskt och 

ur effektivitetssynpunkt. 
Ickevåld är ju en negation. Trots detta är det ett populärt och användbart begrepp.  
- Vad är poängen med att använda en negation.  
- Vad är ickevåldets positiva betydelse? Vad är alltså innehållet? 
- Ge exempel på positiva begrepp som betyder ungefär samma sak som ickevåld eller 

kan användas för att komplettera begreppet. 
- Varför används ickevåld ofta synonymt med civil olydnad? 
- Är det meningsfullt att använda ickevåld för att beteckna demonstrationer eller 

flygbladsutdelning? Om inte: När är det i så fall ett användbart ord?  
PH 

 
 
 

Våld 
- Vad är våld?  
Gör några modeller med olika former av våld. Användbara rubriker kan vara fysiskt och 

psykiskt våld, strukturellt våld och direkt våld, institutionellt våld och spontant våld,  
- På vilket sätt använder staten våld för att kontrollera oss? 
- På vilket sätt använder företag eller organisationer våld för att kontrollera 

underlydande? 
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- Hur använder vi våld för att kontrollera varandra? Ge exempel på våld vid 

beslutsprocesser. 
- På vilka konkreta sätt deltar vi i våld och förtryck? Hur kan vi minska vår delaktighet? 
- Försök att analysera vilka risker för våld som kan uppstå vid aktioner. Ge förslag på 

hur man kan motverka våldet. 
- Kan kampens mål rättfärdiggöra medlen? 
- En del hävdar att materiell skadegörelse är våld. När skulle det vara våld och när skulle 

det kunna ses som ickevåld? 
- Vad är relationen mellan våld och ickevåld? Går det att hävda att man själv inte deltar i 

våld? Är det möjligt att göra våldsfria aktioner? 
- Om vi inte är fullkomliga. Vad har då förlåtelse och försoning för plats i motståndet? 
- Kan det vara så att erkännandet av ens ofullkomlighet är en förutsättning för en verklig 

dialog med motparten? 
PH 
 
 

Civil olydnad 
 
Med civil olydnad menas handlingar där man utan att använda våld, offentligt bryter 

mot en lag, order, bestämmelse eller regel för att påverka samhället.  
Det finns en tradition av civil olydnad från olika folkrörelser och samhällen i historien 

men namnet myntades av Thoreau på mitten av 1800-talet. Civil olydnad användes på ett 
medvetet och organiserat sätt främst inom den framgångsrika indiska befrielsekampen mot 
det engelska kolonialväldet och de svartas medborgarrättsrörelse i USA.  

Det är alltså inte civil olydnad att köra bil för fort, luras eller smita från skatten eftersom 
öppenheten är ett grundläggande kriterium. Öppenheten innebär att aktivisterna tar 
personligt ansvar och står för de handlingar de gjort.  

Frågor: 
*När har man rätt att bryta mot lagen? När har man skyldighet att bryta mot lagen? 
*Civil olydnad kritiseras ofta för att vara odemokratiskt. Är det odemokratiskt eller 

inte? Varför och på vilket sätt? 
*Vad är syftet med att använda civil olydnad? 
*Kan det vara fel att använda civil olydnad? När i så fall? Vad anser du om 

abortmotståndare, rasister och droghandlare skulle använda civil olydnad? 
SV 
 
 

Olydnadens moment  
För att bättre förstå hur civil olydnad fungerar kan man gå närmare in på de olika 

momenten. Följande är en sammanfattning av dessa:  
1 Skapa gemenskap. 
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2 Bryta lagen.              
3 Rättegång. 
4 Straff.  
5 Utvärdering. 
6 Bygga en vidare gemenskap. 
1 Gemenskap och solidaritet i motståndsrörelsen symboliserar målet med ickevåld. Det 

är denna gemenskap som utvecklar och lyfter fram demokratiska och moraliska alternativ 
till de orättfärdiga system motståndet vänder sig mot. Det är också gemenskapen som är 
förutsättningen för att deltagarna ska känna den trygghet och det stöd som behövs för att 
kunna ta risker och delta i en kamp som ofta pågår år efter år. 

 2 Det är genom att bryta mot lagen vi kan dra undan förutsättningen för maktmissbruk - 
lydnaden. 

3 Rättegången är en dialog med regeringen, som representeras av åklagaren, med lagen, 
som representeras av domaren, och eventuellt med de privata ägandeintressena som 
representeras av målsägande. Aktörerna under rättegången för dessutom en gemensam 
dialog med de övriga medborgarna i samhället.  

Den är alltså ett offentligt forum för att reda ut vad som är rätt och fel. 
Om domaren frikänner deltagare i civil olydnad har dessa nått ett av sina mål med 

aktionen. Lagen har ställt sig på motståndets sida. Domstolen har juridiskt legitimerat 
handlingen för att andra ska kunna fortsätta arbetet. Att påverka lagen kan dessutom ha 
varit huvudmålet med aktionen. Då är kampen avslutad. 

4 När domaren dömer ut ett straff kan man inspirera fler att fortsätta motståndet. Att ta 
straff är idag kanske det främsta medlet vi har att bryta passivitet och lydnad. Det utmanar 
andra att på allvar börja engagera sig.  

När vi tar konsekvenserna avskaffas dessutom straffets funktion, vilket är att 
medborgaren ska kontrollera sig själv.  

5 Utvärdering sker kontinuerligt under hela kampen. Det är genom ett samspel mellan 
diskussion och praktik som kampen kan utvecklas. Rättegången med åklagarens 
invändningar mot aktionen är också del av denna utvärdering. 

6 Även att bygga en vidare motståndsgemenskap sker parallellt med allt arbete inför och 
efter aktioner. Det kan innebära bildande av stödgrupper, träning av människor i civil 
olydnad eller att starta nya vängrupper. Det engelska ordet community betyder både 
gemenskap och samhälle. Den lilla gemenskapen som utför olydnaden skapar en vidare 
kultur av motstånd. Det är denna kultur som sedan hjälper nya grupper och individer att 
göra vad som är rätt även när detta går emot order eller lag.  

 
- Är det fruktbart att sammanfatta civil olydnad i dessa sex moment?  
- Vad saknas i denna sammanfattning? 
- Gå igenom varje punkt och diskutera på vilket sätt de är viktiga för aktionen. Vad kan 

hända under de olika stegen? Hur påverkar man händelseförloppet?  
- Ska man planera för alla delar av aktionen under förberedelserna?  
- Gör upp målsättningar för varje delmoment.  
- Hur påverkar exempelvis vängruppens syfte med rättegången själva aktionen? Hur kan 

aktionen hindra vängruppen från att bygga en vidare gemenskap? 
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PH 
 
 

Olydnadens dynamik 
När man tolkar så går man från fördomar, förförståelse till förståelse och vidare till nya 

insikter. 
- Kan man förstå civil olydnad som en tolkningsprocess?  
- Vad har det i så fall för betydelse för aktionernas utformning?  
- Gör denna tolkningsprocess det problematiskt att bara göra enstaka aktioner? 
- Hur ska man lägga upp en motståndskampanj enligt detta synsätt? 
- Hur kan man använda civil olydnad för att tolka samhället?  
- Hur använder man motstånd för att tolka enstaka konkreta uttryck för orättvisa?  
- Och hur kombineras dessa processer? 
 
Den tyske socialfilosofen Jürgen Habermas ställer fyra krav på ett samtal för att det ska 

kunna fungera1: 
1 Varje yttrande ska vara språkligt korrekt och alltså begripligt. 
2 De skall också vara sanna. Förklara en sak för vad den är. 
3 Den som yttrar sig ska stå för vad denne säger. 
4 Ett yttrande ska dessutom vara moraliskt riktigt. Det ska exempelvis inte vara avsett 

för att manipulera den andre.  
- Går det att räkna upp fyra förutsättningar för ett samtal såsom Habermas gör? Är det 

fruktbart? Vad saknas? 
- Hur fungerar ett samtal när den ena parten har makt över den andre?  
- Hur kan man använda språket för att motparten ska förstå? 
- Hur använder man aktioner och symboler som språk, alltså som medel för att 

kommunicera? 
- Hur ska symbolerna vara utformade för att de ska uppfattas som språkligt korrekta och 

grammatiskt riktiga? Ge exempel på motsägelser mellan budskap och symboler under 
aktioner? Ta upp den symboliska betydelsen av aktivisternas beteende, sätt att 
kommunicera, lyssna, skapa kontakt eller samarbeta. 

- Är det rätt att enligt fjärde kravet för ett fungerande samtal använda massmediala 
symboler eller spekulativa aktioner för att få publicitet? 

- På vilka sätt kan publicitet hindra eller främja samtal.  
- Varför kan debatt i massmedia aldrig ses som en dialog? 
- Hur skapas mötesplatser där man får samtala direkt med motparten? 
- Hur undviker man att motståndet ger uttryck för monolog snarare än dialog?  
- Vem är samtalspartnern? 
- Kan motpartens tystnad, förtal eller straff räknas som inlägg i dialogen?  
 

 
1 Lübcke, P. (Redaktör.) Vår tids filosofi. Stockholm: Forum. 1987. s 276. 
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Diskutera skillnader mellan direkta och indirekta aktioner, utomparlamentarisk och 

inomparlamentarisk, motstånd och protest. Gör till exempel grafiska modeller och placera 
in begreppen. 

- Hur verkar dessa olika former för samhällsförändring? Vilken dynamik har var och 
en? När behöver en form kompletteras med en annan? 

- Kan civil olydnad inbegripa alla dessa former? Hur? 
PH 
 
 

Olydnadens faser 
Det är svårt att veta vad som kommer att hända under en motståndskampanj. Kommer 

man att nå en överenskommelse eller blir aktionerna bara ignorerade? Men det kan ibland 
vara möjligt att urskilja olika steg som en kampanj går igenom. Exempel på fyra faser är:  

1 Motståndet ignoreras. 
2 Människor hånar, förlöjligar eller tar avstånd från det.  
3 Straffen ökar. 
4 Överenskommelse. 
 
Diskutera hur civil olydnad kan användas under de olika faserna.  
- Under vilka omständigheter skulle dessa fyra faser uppträda? 
- Är det nödvändigt att gå igenom en tidigare fas för att komma till nästa? 
- Vilka faser har Avrustningslägret gått igenom? Vilka skulle vara kvar? 
- Marxister, samhällsvetare och ekonomer totar ibland ihop så kallade stadieteorier för 

att visa hur samhället utvecklas. Ge exempel på sådana. Vilka risker finns att stadieteorier 
och fasteorier förvanskar historien och pressar in den i en färdig form?  

PH 
 

Olydnadens moral  
En del aktivister hävdar bestämt att civil olydnad alltid är rätt. Själv grubblar jag mycket 

på när man har rätt att lyda eller bryta mot lagar. Det är inte så enkelt att bara bejaka civil 
olydnad.  

- Vad legitimerar en lag? 
- Vad gör att man har rätt eller skyldighet att bryta mot en lag? 
- Vilka gränser finns för denna rätt? 
 
 

Olydnadens demokrati 
Filosoferna Rawls och Habermas hävdar att civil olydnad är en förutsättning för 

demokrati.  
- Vilken funktion har civil olydnad för demokratin? 
- Kan en demokrati fungera utan civil olydnad? 
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- När det gäller olydnadens funktion och gränser: Finns det skillnader mellan en 

demokrati och en diktatur? 
- Diskutera civil olydnad mot en majoritet. 
PH 
 
 

Olydnadens hemvist  
- Vad har boende med motstånd att göra? 
- Är boendet en politisk handling? 
- Vilken betydelse har sättet att bo för möjligheterna att bygga upp ett motstånd? 
- På vilket sätt påverkas vi av platsen vi bor på?  
- Hur kan vi påverka vårt samhälle genom att "bo"? 
- Hur påverkar Avrustningslägret våra visioner om boende? 
- Kan Avrustningsläger bli ett sätt att bo? 
PH 
 
 

Makt och lydnad 
Makt definieras av en del sociologer som förmågan att få människor att lyda. Medlen de 

styrande använder för att få människor att lyda blir då de hinder som den civila olydnaden 
måste övervinna för att stoppa orättvisan. 

 
- Vilka medel används för att få människor att lyda i vårt samhälle?  
- Vilken funktion har civil olydnad? 
- Vad är syftet med att bryta mot beslut eller lagar? 
- Hur kan civil olydnad användas för att: 
- dra undan förutsättningarna för makt? 
- påverka makthavare? 
- avskaffa makt? 
- skapa makt? 
PH 
 
 
 

Riktlinjer för lägrets aktioner 
Redan före lägret började vi bygga upp mycket positiva kontakter med enskilda poliser i 
Linköping och anställda på JAS-fabriken. Någon aktivist skulle av misstag eller genom ett 
provocerande beteende kunna förstöra dessa relationer. Eftersom avrustningslägret både 
ska påbörja omformningen av en militär anläggning och leda till ett gemensamt beslut så 
måste aktioner byggas upp för att nå mesta möjliga förståelse och största möjliga 
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utmaning. Även de som deltar i en aktion har rätt att känna att de kan lita på alla andra 
deltagare. Därför har vi i förberedelsegruppen tillsvidare kommit överens om följande 
riktlinjer för aktionerna:  
1 Möt varje person med hänsyn och respekt.  De anställda eller poliser som kommer i 
kontakt med en aktion bör få möjlighet att lära känna och samtala med deltagare före, 
under och efter aktionen. Vi skapar inte klyftor i onödan genom att muntligt angripa eller 
moralisera mot polis och anställda.  

2 Använd inte våld och hotfullt uppträdande. Med våld menar vi både fysiskt och 
psykiskt våld. I pressade situationer kan en rad handlingar riskera att skada någon 
psykiskt. Själva ropandet av talkörer kan i dessa sammanhang missuppfattas som aggres-
sivt. Därför ropar vi inte slagord. Vi skyddar oss inte mot våld med skyddsutrustning. För 
att öka tilliten hos polis och arbetare undviker vi dessutom att springa. Det kan skapa 
panik och förvirring. 

3 Aktionerna bygger på öppenhet och offentlighet. I den demokrati vi kämpar för har 
var och en rätt att kritisera andra för deras handlingar. Vi gör inte anonyma eller hemliga 
aktioner. Därför använder vi inte heller masker. Vi kommer inte att smita undan från 
polisen.  

4 Alla även stödpersoner ska; A. ha deltagit i en del av lägret, B. vara medlem i en 
vängrupp, och C. ha gått igenom ickevåldsträning och förberedelse. Om alla 
deltagare har förberett sej i sin vängrupp och gått igenom ickevåldsträning före eller 
under lägret så minskas kraftigt risken för våld eller överraskningar. Dessutom ökar 
vängrupper möjligheten för alla att påverka aktionen och ta snabba beslut. Under 
träningarna tar vi gemensamma beslut om aktionerna efter att genom ex rollspel prövat 
olika metoder. 

5 Respektera olika överenskommelser inför aktionerna. Både aktionerna och lägret 
bygger på beslut med konsensus. Varje grupp kan blockera beslut. Andra på lägret ska ha 
möjlighet att påverka nya aktioner. Det kan därför vara bättre att vänta eller avbryta en 
aktion om det råder oenighet istället för att köra över någon vängrupp. Under aktionerna 
kan vi också komma fram till vissa överenskommelser med arbetare, poliser eller andra 
grupper i Linköping. Dessa gemensamma beslut ska respekteras även vid senare aktioner. 
Respekt utesluter inte att man vill påverka och förändra tidigare överenskommelser. 
Därför ska varje vängrupp ta reda på tidigare överenskommelser. 

6 Alla aktioner är drogfria. Aktionsplatserna och själva lägerplatsen är drog- och 
alkoholfria för att öka tryggheten hos alla deltagare. Detta är viktigt vid oförutsedda 
stressade situationer. När polisen gästar oss är det också viktigt att även de känner tillit 
till alla deltagarna. 

 
 
 

Diskutera riktlinjer för ickevåld  
Följande diskussion fungerar bäst i små grupper.  
- Gör en lista på situationer eller beteenden som kan förorsaka våld under aktioner. 
- Ge sedan förslag på riktlinjer som kan motverka dessa situationer.  
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- Förkorta listan till några klara och tydliga riktlinjer. Rensa bort självklarheter och 

upprepningar.  
- Vad kan man göra om några bryter mot de gemensamma ramarna för aktionen?  
PH 
 
 

Organisation & form 
Vi använder mindre beslutsmöten och arbetsgrupper för de som vill påverka ett 

visst beslut istället för stormöten där bara några yttrar sej. Alla ska ha möjlighet och 
inte bara rätt att ge sina synpunkter. Feminister har visat att det är svårt att undvika 
förtryck och makt i storgrupper. Beslut tas med konsensus och grupper har rätt att 
blockera  - dvs stoppa -  förslag. I varje grupp har förslagsvis deltagarna rätt att blockera 
gruppens beslut.  

Deltagarna skapar tillsammans lägret och vi delar på arbetsuppgifterna. 
Under aktioner använder vi vängrupper där tryggheten och demokratin är högre 

än om vi använde massaktioner. I vängrupper vågar fler delta och påverka innehållet. 
Vängrupperna får sen planera aktionerna istället för att en planeringsgrupp ska dirigera 
och deltagarna lyda. De kan exempelvis förbereda olika aktiviteter i en större aktion med 
flera vängrupper eller utföra egna aktioner. Fredsbevarare ska tränas för att lugna ner och 
ta hand om provokatörer. Vid behov ska motaktioner utföras mot de aktivister som 
saboterar dialogen eller lägrets överenskommelser. Alla deltagare får förbereda och 
träna sej i vängrupper. Detta ökar tryggheten så att inte bara de modiga och erfarna kan 
delta. Samtal om rädsla, överenskommelser inför aktionen och rollspel kan vara viktigare 
än att planera aktionens tekniska detaljer. 

Lägrets fokus är att påbörja nedmonteringen av en militärfabrik med sina 
maskiner och vapen hellre än att använda protester och demonstrationer. Detta blir 
både en utmaning till andra att fortsätta avrustningen och en inbjudan till dialog som kan 
leda till ett gemensamt demokratiskt beslut. Aktionsvärdinnor och värdar kommer att 
bjuda polis och arbetare på fika, eller lyssna till deras synpunkter  och bjuda in till samtal. 

Vi kommer att använda omskapande aktioner istället för blockader eller direkta 
hinder av arbetarna. I och med att "omvandlande" aktioner är relativt nytt i Sverige så 
vill vi under detta läger undvika alla aktionsformer som fysiskt hindrar arbetare och 
anställda att röra sej fritt. Blockader skulle kunna skapa frustration och irritation i onödan. 
Vi har ett jobb att utföra. Och det är vi som eventuellt kommer att hindras. Vi vill under 
avrustningslägret inspirera och skapa snarare än protestera och hindra. 

- Jämför dessa riktlinjer med andra aktioner. Vilka skillnader finns? 
- Diskutera fördelar och nackdelar med varje riktlinje. 
- Vilka riktlinjer saknas, eller skulle kunna strykas? 
Läs vidare i Handbok i Civil Olydnad s 126. 
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Vängrupp 
Under en stor aktion vid Seabrooks kärnkraftverk 1976 i New Hampshire, användes 

idén med vängrupper för första gången sedan spanska inbördeskriget. (Läs mer i Handbok 
i Civil Olydnad s 46) Tidigare under trettiotalet hade den anarkistiska rörelsen i Spanien 
byggt upp en del av motståndet på så kallade grupos de afinidad.  

Vängrupper har helt enkelt revolutionerat ickevåldsmotståndet! Innan fick man oftast 
förlita sig på starka karismatiska ledare eller hoppas på att aktionen gick någorlunda bra. 
Med vängrupper deltar alla deltagarna i planering, beslutsfattande och utförande. 
Demokratin i ickevåldsrörelsen har tagit ett språng framåt.  

En vängrupp är en aktionsgrupp som deltar i civil olydnad. Den brukar bestå av tre till 
femton personer. Vanligtvis bildas vängrupper inför aktioner och upplöses när straffet är 
avtjänat. Men det finns också kontinuerliga vängrupper som deltar i en längre 
aktionskampanj och alltså regelbundet gör civil olydnad. 

Det finns flera fördelar med vängrupper gentemot individuella aktioner eller den gamla 
typen av massaktioner:  

Viktigast är att demokratin ökar. Vängrupperna är självbestämmande och ansvarar i 
stort sett för hela aktionen. Detta gör att delaktigheten blir helt annorlunda än med en 
ledargrupp.  

Dessutom går det ofta fort att ta beslut i en vängrupp. Deltagarna kan snabbt samlas när 
nya oväntade situationer uppstår.  

Ytterligare en fördel är att kontinuiteten på motståndet ökar genom att vängrupper ofta 
fortsätter och gör nya aktioner. Vängrupper garanterar dessutom att erfarenheten av att 
planera aktioner sprids. Annars finns det risk att rörelsen försvagas när ledarna inte orkar 
mer.  

Ytterligare en fördel är att vängrupper minskar möjligheten för provokatörer att 
infiltrera. Orsaken är kravet att varje deltagare måste vara med i en vängrupp. Dessa lär ju 
känna sina deltagare ordentligt. Och det är inte ovanligt att man ber en som inte accepterar 
riktlinjerna för ickevåld lämna gruppen. Om någon trots detta ändå tappar fattningen 
under en aktion så är vängruppen direkt redo att ge stöd.  

Detta krav på att alla deltagarna ska vara med i en vängrupp gör att tryggheten både för 
deltagarna och polisen ökar. Varje vängrupp rapporterar i förhand vad de planerat. Risken 
för provokationer blir därför minimal. 

En nackdel med vängrupper skulle kunna vara att det blir svårare att tillfälligt delta i 
civil olydnad. Vängrupper skapar ett engagemang som ju också kommer att kräva en del 
tid. 

 
Läs Handbok i Civil Olydnad s 46-51 
- Har vängrupper verkligen revolutionerat motståndsformerna så som författaren 

hävdar?  
- Hur gör man massaktioner med hjälp av vängrupper? 
- Hur kan man varva småaktioner med massaktioner under en kampanj? 
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- Diskutera hur vängrupper påverkar uthållighet, trygghet, möjligheten att trappa upp 

kampen, spridning av motståndet, demokratin i motståndsrörelsen. 
 
Uppgifter i en vängrupp 
I en vängrupp delas ansvaret för aktionsförloppet upp mellan deltagarna. Hälften brukar 

räkna med att bli arresterade och resten är stödpersoner. Stödpersonerna är de mest aktiva. 
Innan jag deltog i civil olydnad första gången förväntade jag mig att det skulle vara 
tvärtom.  

Stödpersonerna kan delas in i fredsbevarare, kontaktpersoner och de som praktiskt 
hjälper aktivisterna. Ingen av dessa brukar riskera arrestering. 

PH 
 
 

Stöd 
 
Stödet till människor som gör ickevåldsmotstånd är grundläggande om man vill att alla 

som vill skall kunna göra motstånd. De som inte tillhör det fåtal av människor som är sig 
själva nog och så starka att de ensamma kan göra aktioner - de behöver ett stödjande 
sammanhang för att våga handla. 

Stödet inom ickevåldsrörelsen grundas i vängrupperna där en del av gruppens 
medlemmar har som uppgift att stödja de som gör aktion. Förutom vängrupper kan man 
upprätta stödgrupper som sköter olika arbetsuppgifter (pressarbete, ekonomi, juridik, 
kontakter o s v) eller ger personligt stöd. 

Det är en utmaning för ickevåldsaktivister att utveckla en kultur och strukturer som 
understödjer minoriteter och förtryckta grupper så att de kan göra civil olydnad. 

 
Frågor: 
-Vilken typ av stöd behöver du? Hur, vad eller vem kan göra det möjligt för dig att göra 

civil olydnad? 
-Vad kan det vara för saker som fattas idag som gör att vissa grupper av människor inte 

kommer? 
SV 
 
 
 

Fredsbevarare och andra 
stödpersoner  

Fredsbevarare ansvarar för att lugnet under en aktion bevaras. Ofta ordnas speciell 
fredsbevararträning för att dessa ska kunna ta hand om provokatörer och lugna ner 
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upprörda åskådare. Vid större aktioner under Avrustningslägret kan fredsbevarare från 
olika vängrupper dela upp ansvaret sinsemellan. Några tar på sig uppgiften att lugna ner 
polis, andra åskådare eller arbetare. Några ansvarar för att aktivisterna själva inte ska 
uppträda provocerande.  

Vanligtvis har fredsbevararna som målsättning att de ska ha någon form av personlig 
kontakt med varje polis innan dessa arresterar en aktivist. Även varje berörd arbetare 
brukar kontaktas. Detta görs helst innan aktionen börjar.  

Alla dessa kontakter är självfallet till för att skapa förståelse hos motparten. Men en 
annan effekt är att motparten har svårare att tillgripa brutalt våld gentemot människor de 
haft en lugn normal kontakt med.  

En annan viktig stödfunktion är kontaktpersoner. Dessa kan koordinera mellan olika 
vängrupper, ringa upp familj och vänner efter arrestering, ha kontakt med advokat, 
åklagare och domare, förhandla med polis, fungera som mediarepresentant och ställa upp 
för intervjuer eller kontakta andra organisationer för stödutalanden.  

De flesta kontaktpersonerna finns på aktionsplatsen medan andra sitter någonstans 
framför en telefon eller telefax. 

Den sista viktiga uppgiften i en vängrupp är att ge direkt stöd till de som riskerar 
arrestering. Det kan vara att ta hand om extrakläder, medicin, mat eller samla upp vad som 
lämnats kvar efter arresteringen.  

En funktion är upplockare. Dessa följer efter polisbilarna och väntar utanför 
polisstationerna för att ta emot de arresterade om de släpps. Något som upplockarna bör 
tänka på är att de arresterade inte alltid förs till närmaste polisstation eller till den polisen 
använde "förra gången". 

PH 
 
 
 
 

Polis, Vakter och Arbetare 
En viktig del av aktionerna under Avrustningslägret är kontakterna med poliser och 

vakter. Redan innan lägret började hade vi lyckats nå flera överenskommelser med 
polisen. Även arbetarna kan fungera som vakter eller spontant söka dialog med 
aktivisterna. 

Ett förslag är att alla vakter, poliser och arbetare i närheten av en aktionsplats kontaktas. 
Det räcker inte att diskutera bara med chefer eller representanter. Då bekräftar vi deras 
hierarki och visar respektlöshet gentemot enskilda individers känslor eller rätt att veta vad 
som pågår. 

Ibland har man s k Aktionsvärdar eller Aktionsvärdinnor som tar hand om polis, 
åskådare, arbetare och andra. 

- Diskutera hur man får positiv kontakt med poliser, vakter och arbetare. 
- Diskutera, komplettera och konkretisera följande förslag för att förbättra kontakten och 

förståelsen. 
- Gåvor. 
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- Samtal. 
- Symboler. 
- Sång. 
- Inbjudningar. 
- Öppet snarare än distansierande beteende. 
- Lyssnande snarare än skuldbeläggelse. 
- Frågor snarare än predikan. 
- Hur hanterar man våld från dessa grupper? 
- Diskutera olika händelser där våld kan uppstå. Hur bryter man en dynamik som kan 

leda till våld? 
Pröva rollspelen som finns längre bak och utveckla egna.  
Läs s 113 i Handbok i Civil Olydnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsstruktur 
 

Alternativ sammanträdesteknik och 
konsenus 

 
Det allra mest grundläggande för demokratiska beslut är att man är ense om vilken 

beslutsform man skall använda. Ofta använder man majoritetsbeslut och traditionell 
mötesform utan att först ha en förutsättningslös diskussion om det. Man kan tänka sig att 
grupper använder konsensus, någon slags modifierad konsensusform eller majoritetsbeslut 
med kvalificerad majoritet (>50%,  man måste exempelvis ha 75% för att få igenom ett 
förslag). 

All form av beslutsorganisering får ökad kvalité om beslutsgrupperna är; små (<6-8 
personer), långvariga (lär känna varandras personlighet, erfarenhet byggs upp o s v), 
målinriktade (privata konflikter och detaljfrågor får därmed inte för stor betydelse i 
förhållande till målsättningen) och samarbetsinriktade. 

 
 

Konsensus 
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Konsensus innebär ordagrant "enighet" men innebär som beslutsform att man enbart tar 

beslut när ingen är principiellt emot. Alla deltagare har en blockeringsrätt och konsensus 
råder när ingen deltagare lagt en blockering, som i princip betyder "jag förbjuder". 

Konsensus används för: 
*att inte förtrycka minoriteter 
*att utöka och förbättra demokratin 
*att få fram kvalitativt bättre beslut 
*att öka delaktigheten 
*att mål och medel skall stämma överens (processen är lika viktig som målet man 

strävar efter) 
 
Under konsensusbeslut är det vanligt att man använder sig av runda. En runda innebär 

att alla får prata i tur och ordning och andra har bara möjlighet att ställa frågor. Man kan 
inte kommentera eller starta en diskussion förrän alla har pratat. Man måste inte prata utan 
kan passa ordet vidare. Det viktiga är att alla får chansen att prata utan att bli avbrutna av 
de som vanligen dominerar. 

Dessutom delar man upp den traditionella ordföranderollen i flera roller för att se till att 
dessa viktiga funktioner används. Man brukar använda sig av en tidsunderlättare som 
har till uppgift att uppmärksamma alla på tiden och tala om i förväg innan tiden är ute så 
att gruppen kan besluta om de vill ha mer tid eller kan avsluta snart. För att detta skall 
fungera effektivt är det bra att ge en ungefärlig tid till varje punkt på dagordningen utifrån 
vilken sluttid ni enats om. Underlättaren  är den som mest liknar ordföranden och har 
som uppgift att se till att alla får ordet under diskussioner, att ingen avbryts, att man håller 
sig till ämnet och är vanligen den som försöker sammanfatta diskussionen i ett förslag som 
prövas i  en beslutsrunda. Stämningsunderlättaren är den som skall se till att stämningen 
är bra genom att tänka på pauser, stoppa förtryck under mötet (se listan på problem i 
vängrupper) och lyfta fram konflikter som ligger under ytan och stör mötet eller 
människors välmående. Stämningsunderlättaren har speciellt ansvar att kolla upp hur 
människor mår i pauser m m. Alla dessa roller bör cirkulera så att alla lär sig och ingen 
blir dominerande genom en evig roll. Deltagandeunderlättaren ser till att all får plats 
under mötet och frågar de som inte pratar om de vill säga något. Deltagandeunderlättare 
har man när det inte räcker med stämningsunderlättare. Förtrycksobservatör brukar man 
också använda när det inte räcker med stämningsunderlättaren för att speciellt observera 
och stoppa förtryck i gruppen och göra gruppen observant på det som händer. 

Idén med att välja personer speciellt för att tänka på dessa saker under ett möte är att det 
skall finnas de som känner sig speciellt ansvariga att göra något åt dessa saker eller 
problem när inte gruppens medlemmar gör det automatiskt. 

Inom alternativ sammanträdesteknik använder man sig av en personlig rapport 
("Väderrapport" om hur man mår just nu och vad som hänt sedan sist) som inledning på 
mötet, tidsmarginaler för de olika dagordningspunkterna så alla punkter får tillräckligt 
med tid, smågruppsindelning när grupperna är för stora och man använder sig alltid  av 
utvärdering i slutet. Utvärdering är nödvändig för att ständigt föra utvecklingen framåt 
av mötes- och beslutsformen. Demokratin måste vara dynamisk och vi självkritiska för att 
en förbättring av demokratin skall vara möjlig. 
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SV 
 
 

Sammanträdesform  
En modell för konsensusbeslut i en bestämd fråga under ett möte med flera frågor. 
 
1) Informera om frågan. 
2) Avgränsa problemet. (Vad skall vi besluta om och vad inte?) 
3) Förslagsrunda (Bara frågor är tillåtna tills alla pratat) 
4) Fri diskussion  
5) Diskussionen sammanfattas av underlättaren i ett förslag 
6) Beslutsrunda (Ja till förslag eller avvikande mening; se nedan) 
7) Om någon lagt in blockering; 
-ny diskussion 
-låt den oliktänkande förklara sig och ge nytt förslag 
-föreslå ändringar 
-ge ny information 
-rast, tystnad, lek o s v 
8) Om inget av detta leder till konsensus använd iförväg bestämda utvägar eller 

"fallbacks"; (se nedan) 
-gamla beslut gäller 
-motaktioner mot varandra 
-splittring  
(Det finns grupper som använder sig av röstning med kvalificerad majoritet som 

Fallback, eller som låter alla göra som de vill fast då inte i gruppens/lägrets namn) 
 
 

Olika grader av avvikande mening: 
1) Jag har en avvikande mening men accepterar beslutet och tänker delta i 

genomförandet. 
2) Jag har en avvikande mening men accepterar beslutet  och tänker inte delta i 

genomförandet. (Personen kan om han/hon vill själv i protokollet formulera sin 
motivering). 

3) Jag är principiellt mot beslutet och lägger in en blockering. 
4) Jag är principiellt mot beslutet och lämnar lägret/gruppen. 
5) Jag är principiellt mot blockeringen och blockerar blockeringen. Ett enklare sätt att 

uttrycka detta är öppen konflikt. 
SV 
 
 

Grundstruktur 
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Vi skall ha principer och inställningar till beslutsstrukturen klar i förväg men vi skall 

undvika att söka regler för alla tänkbara situationer. Det kan lätt leda till en absurd 
regelism, där regler skall styra oss inte tvärtom. Därför är vi utförliga med 
grundprinciperna och anser för övrigt att vi skall fatta beslut om regler efter behov under 
lägret.  

För att kreativiteten skall kunna flöda bör alla individer och grupper ha frihet att ta 
egna initiativ och ta eget ansvar. Gemensamma beslut är nödvändiga bara när frågan ses 
som gemensam eller initiativ planeras som någon vill påverka eller inte kan tolerera. 

Grunden för planeringen och även lägrets all verksamhet bör vara självständiga 
arbetsgrupper och vängrupper,  så länge de håller sig till riktlinjerna för aktionerna och 
till de gemensamma beslut som fattas. Arbetsgrupperna skall kontinuerligt rapportera till 
de andra vad de gör och beslutar så det finns en möjlighet att reagera och påverka. 
Vängrupper som planerar aktioner skall informera lägret vad de tänker göra och lägret har 
rätt att fatta beslut och påverka aktionernas utformning eftersom alla aktioner kommer att 
uppfattas av polis, arbetare och allmänhet som gjorda av Avrustningslägret och kommer 
att påverka lägrets fortsatta möjligheter att agera. 

 
1. Varje arbets-, besluts- och vängrupp som bildas under lägret har blockeringsrätt 

(veto) under lägret. Varje individ har förslagsvis blockeringsrätt i gruppen.  
För att en individ ska kunna blockera i koordineringsgruppen måste den grupp hon eller 

han tillhör lämna in blockeringen. Gruppen måste alltså acceptera att en blockering 
lämnas från dem. Individer har alltså ingen rätt att ensamma avge blockering. 

2.  Använder grupperna konsensus kan en blockering från en individ leda till en 
blockering från gruppen och därmed en blockering i lägerbeslut. Varje grupp har å andra 
sidan möjlighet att ej räkna som medlemmar de som exempelvis bryter mot riktlinjer, 
saboterar  eller ej deltar i lägret. Eftersom de flesta grupper använder konsensus kan en 
eller flera i en grupp blockera gruppen från att i sin tur blockera andra grupper i lägret. 

3. Röstning används inte i koordineringsgruppen. 
4. Storgrupper används aldrig för beslutsfattande. Skälet är att varje deltagare då bara 

får en marginell tid att förklara sej, att deltagare inte vågar yttra sej i storgrupp, att 
missförstånd och förtryck lätt uppstår i storgrupp.  

5. Varje grupp bestämmer själv sin beslutsstruktur. Det ska under lägret finnas 
förtrycksobservatörer som man kan vända sig till om man har problem i sin grupp. 

6. Alla arbetsgrupper och koordineringsgrupper har rätt att ta egna beslut om de av 
lägret fått ansvar för dessa frågor och om deras möte, förslag och dagordning 
offentliggjorts i god tid. Alla ska alltså ha en rimlig möjlighet att veta vilka viktiga frågor 
som ska beslutas i Avrustningslägrets olika grupper så att de kan påverka besluten. Om 
besluten får allvarliga konsekvenser för lägret eller någon grupp ska det utlysas minst två 
dagar innan på anslagstavlan. Om ett beslut måste tas fortare så kan detta göras i nödfall. 
Men då har en grupp rätt att riva upp det om de var frånvarande eller om de inte ansåg att 
de hade tillräcklig tid att förbereda sej.  

Färdiga förslag bör offentliggöras tillsammans med dagordning. 
7. Underlättarna och planeringsgrupperna (de som planerat en samling eller möte) 

beslutar under olika samlingar, workshops och stormöten.  Vi försöker alltså inte skapa 
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en illusion av att dessa samlingar är beslutsmöten genom att ställa beslutsfrågor. Självklart 
kan underlättarna upplysa sej om det finns några som vill ha rast e t c, alltså få snabba 
kommentarer om mindre viktiga frågor. Men underlättarna tar sen besluten.  

Om underlättarna inte känner att de kan ta ett beslut så kan en "samling" ta rast och de 
som vill påverka beslutet kan sen träffas.. 

De som vill påverka ett möte ska ha möjlighet att i förväg delta i planeringen av mötet.  
 
Varje grupp skall kunna skicka en representant till koordineringsmötet (eller 

beslutsmötet) för lägret när det gäller beslutsfrågor som rör hela lägret. Det kan vara 
lämpligt att ha speciella möten för olika frågor så att bara de grupper som är intresserade 
kommer till ett beslutsmöte. Löpande och arbetslokala beslutsfrågor fattas av varje grupp 
självt men skall alltså rapporteras till de andra på ett eller annat sätt (infomöten, 
anslagstavla eller eventuell lägertidning).  Under koordineringsmötena får endast 
representanterna tala men alla intresserade kan naturligtvis lyssna. Om någon grupp vill 
kan de också under tiden ha gruppmöten i ett hörn och byta ut sin representant eller 
komma in med nya förslag.  

SV 
 
 

Akvarieform 
Akvariebeslut kan användas om flera grupper eller en större grupp ska samlas och ta ett 

beslut. Akvarie innebär att alla hör vad deras representanter diskuterar. Konsensus i 
akvarieform innebär att representantmöten och gruppmöten varvas. Detta gör att ett större 
antal kan delta i diskussionerna utan att man behöver använda stormöten. På så sätt kan 
fler yttra sej, makt, förtryck och dominans kan motverkas lättare. Den tid som varje person 
i genomsnitt kan använda för att yttra sej eller ställa frågor ökar kraftigt. Detta gör att 
diskussionerna blir djupare och besluten rationellare. 

Representanterna möts i en cirkel med de andra sittande runt om dem i en större cirkel 
(akvarieform). Representanterna utbyter info om gruppernas förslag. De diskuterar sej sen 
samman till egna förslag. De behöver inte känna att de ska ha mandat från sin grupp. De 
kan till och med gå emot de grupper de representerar.  

När representantgruppen har konsensus går sen varje representant tillbaka till sin grupp 
och diskuterar förslagen. Individer har då rätt att blockera representantgruppens förslag. 
När sen varje grupp har konsensus (eller inom en viss angiven tid) går representanterna 
sen tillbaka till representantgruppen med de nya förslagen. Så här fortgår sen processen 
fram och tillbaka tills det finns konsensus hos alla grupper. Då tar representantgruppen 
beslut.  

De som inte är vana vid akvarieform hävdar ibland att representanterna bara ska ta de 
beslut de har mandat för. I princip är detta en missuppfattning av akvarieform eftersom 
varje grupp ju har rätt att blockera representantgruppens förslag och beslut. Eftersom 
akvarieform inte behöver begränsade mandat så kan diskussionen och förslagen få flöda 
fritt. Detta gör att bättre och djärvare beslut kan tas än om representanterna är låsta vid 
sina mandat. 
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Om någon grupp tycker att dennes representant missköter sej eller hindrar bra beslut så 

kan representanterna bli utbytta mitt under representantmötet.  
Grundläggande för demokrati är att enbart de som är berörda av en fråga har rätt att 

fatta beslut. Principfrågor kan naturligtvis anses beröra alla som ser sig själva som 
berörda. Överhuvudtaget är det ett problem att avgöra vem som är berörd. Gränserna är ej 
självklara. Under lägret tillämpar vi kriteriet ganska generöst och säger att alla som själva 
menar att de är berörda och kan motivera sig vid ett ifrågasättande skall anses som 
berörda. Om sedan motiveringen är "bra" eller inte är då inget vi bör ifrågasätta. Det 
betyder att i princip alla som är intresserade av en fråga kan komma till ett beslutsmöte 
och fatta beslut på lika villkor. 

SV och PH 
 
 

Problem med konsensus 
Vi skall sträva efter att göra både samförstånd och konflikt möjliga och synliga/öppna. 

Konsensusprocessen gör egentligen dem båda synliga om inte ett censurerande, 
kompromissande (eller förhandlande) börjar redan inombords i tysthet hos 
deltagarna...(vilket tyvärr ofta sker). Problemet med konsensus är bara det att om det 
uppstår en principiell konflikt och ett blockering läggs in så är också möjligheten att ta 
beslut blockerat.  

Därmed kan konsensusformen handlingsförlama en (större eller heterogen) grupp och 
ge oproportionerlig makt ("förtryckspotential") till individer i förhållande till gruppen. Ett 
extremt exempel är kväkarna, ett kristet samfund som sedan 1600-talet tillämpat 
konsensus och som vid en blockeringsituation alltid väljer att vänta. Kan de inte nå 
konsenus så fattar de inte heller något nytt beslut utan det gamla beslutet gäller eller om 
inget beslut finns sedan tidigare så uppstår helt enkelt en situation utan beslut (vilket 
naturligtvis också kan ha allvarliga konsekvenser). Deras strikta form av konsenus leder 
till ett  konservativt sammanhang. Inget kan förändras utan att alla går med på det. En 
person kan i princip förhindra alla former av förändringar. 

Om vi enbart strävar efter harmoni och samförstånd främjar vi inte handling och 
samarbete, utan kommer att blockera det! Tillåter vi inte öppna konflikter som kanske är 
olösliga att existera utan ständigt försöker avskaffa dem genom ett tvång på alla att finna 
ett konsensus för att vi skall kunna agera överhuvudtaget; då har vi bestämt oss för att 
vara en liten sluten grupp ( en grupp av vänner, d v s en grupp där de som inte blir vän 
med de andra inte får plats, eller en politisk sekt).  

Under Avrustningslägret i Linköping kommer vi att sträva efter att vara öppna för olika 
grupper av människor som är intresserade av civil olydnad och ickevåldskamp. 

Frågor 
-När kan den strikta formen av konsensus vara demokratisk och när inte? I vilken typ av 

grupp och i vilken gruppstorlek? 
-På vilket sätt är den strikta formen av konsensus demokratisk eller odemokratisk? 
-Vilka andra problem med konsensus ser du? Vad kan man göra åt dem? 
SV 
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Beslutssteg vid koordineringsmöten eller 
beslutsmöten: 

 
1) Vad är problemet/frågan? Formulering och förklaring (info). Görs med fördel före 

mötet eller vid ett speciellt möte så att grupperna har möjlighet att mötas och besluta 
vilken position de har i frågan före själva beslutsmötet. 

2) Diskussion. Smågruppsuppdelning när beslutsmötet består av fler än ca 7 personer.  
3) Konsensusförsök. Med representanter från diskussionsgrupperna vid behov.  
4) Konsenus nås eller blockering läggs. Vid blockering skall vi försöka nå konsensus 

genom att t ex be om motivering, diskutera mer, vänta (om det går), leka, gå en promenad, 
bilda en förslagsgrupp som utarbetar nya förslag, medling o s v. 

5) Om ej konsensus nås används olika s k Fallbacks/Utvägar, i tur och ordning; 
a) Gamla beslut gäller när sådana finns,  
b) Motaktioner görs mot varandra 
c) Splittring  
d) Splittring av lägret 
 
 

A; Utvägen - Gamla beslut gäller 
 
När det från tidigare möten (planeringsmöten, samordningsgruppens möten eller 

liknande) finns beslut i frågan gäller dessa.  
 
 

B; Utvägen - Motaktioner 
 
När inga gamla beslut finns eller när lägret inte kan enas om tolkningen av de gamla 

besluten är det möjligt att besluta om motaktioner.  
Beslut om motaktioner tas i samma demokratiska ordning som andra beslut (se rubriken 

om motaktioner). 
 
 

C; Utvägen - Splittring 
 
Om det bildas en speciell mot-grupp som de andra grupperna anser saboterar 

verksamheten eller organisationen kan de med konsensus sinsemellan utdefiniera den 
gruppen som ej deltagande eller ej medlem. Detta kan exempelvis leda till splittring, 
uteslutning eller att en ny grupp eller organisation bildas. 

Splittring är inte enbart en metod för att motarbeta sabotörer utan även ett sätt att lösa ett 
låst läge där två fraktioner vill arbeta efter helt olika principer och inte längre klarar av att 
samarbeta. 
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Planeringsgruppen 1991-92 
 
Alla som varit aktiva i planeringsarbetet inför Avrustningslägret i Linköping i en 

arbetsgrupp har varit med att fatta konsensusbeslut och har haft blockeringsrätt under 
planeringsgruppens möten. Planeringsgruppen har varit öppen för alla intresserade sedan 
första mötet under hösten 1991.  

Varje arbetsgrupp har skickat minst en representant till planeringsmötena och 
rapporterat sin verksamhet och sina beslut i rapporterna som skickats runt mellan mötena. 

Rapporter från möten finns att tillgå för intresserade. 
 
 

Vid brott mot riktlinjer eller beslut 
 
1) Vid brott mot riktlinjer eller beslut kan lägret fatta beslut om motaktioner. 

Exempelvis fredsbevarare och förtrycksobservatörer kan göra motaktioner direkt när det 
är nödvändigt. 

Ett naturligt första steg vid ett brott är att fråga och diskutera med den eller de som gjort 
handlingen. Det gäller att förutsättningslöst försöka förstå och finna en lösning på just 
denna situationen. 

2) Motaktioner skall beslutas i samma demokratiska ordning som andra beslut i lägret.  
Enda skillnaden är att den person, den grupp  eller de personer som motaktionen rör inte 

har rätt att lägga en blockering mot beslutet.  
Men vid tidsbrist och oenighet kan i princip alla deltagare eller grupper besluta om 

motaktioner mot andra inom lägret när de anser att riktlinjer eller gemensamma beslut 
brutits. Det är naturligtvis önskvärt att alla deltagare och grupper använder motaktionerna 
med försiktighet om det ej råder någon större enighet på lägret om motaktioner i det 
aktuella fallet.  

3) Endast lägret som helhet (genom konsensus mellan alla utom de som drabbas av 
motaktionen) kan besluta om uteslutning ur lägret eller lägrets nedläggning. 

 
 

Förslag på motaktioner 
Om någon saboterar lägret och dess beslut kan det vara nödvändigt med motaktioner. 

Här är några exempel: 
 
*Samtal och vädjan 
*Ickesamarbete 
*Uteslutning ur gruppen 
*Offentligt avståndstagande 
*Uteslutning ur lägret 
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*Kasta ut deltagare 
*Ockupation 
*Bilda mur av människor 
*Underhållsvägran (sovplats, mat, lokaler o s v) 
*Politisk bojkott (Förvägra deltagande i aktionsgrupper och arbetsgrupper som gör 

offentlighetsarbete, d v s ej enbart internt arbete.) 
*Meddela SAAB om vad som planeras, så de kan förhindra det. 
*Polisanmälan 
*Nedläggning av lägret. 
 
 

Motaktioner vid förtryck 
Motaktioner och motmetoder kan även komma att vara aktuella mot dominans, sexism 

(förtryck p g a kön), rasism, klassism, åldersism m m inom våra grupper. 
Det kan då vara lämpligt att tillämpa någon av dessa metoder2 som deltagare eller som 

underlättare för mötet eller aktiviteten; 
 
*Lämna rummet, mötet 
*Humoristiska aktioner (kvävningsanfall när någon röker vid matbordet) 
*Avståndstagande (kvinnor vänder ryggen till när män använder sexistiska uttryck) 
*Dela ut underlättarrollen i god tid så att man har möjlighet att förbereda sig på sin 

uppgift och öva sig i att tala, organisera och besluta. 
*Ge information i förväg så att de som vill vara med och besluta kan förbereda sig, lära 

sig och tänka igenom vad de tycker, tänker och känner i frågan. 
*Skriva ned sina tankar och åsikter före mötet så att man själv har något att utgå ifrån 

innan man eventuellt censurerar sig och friserar tankar för att passa sina idolers. 
*Att öva sig och ta sitt ansvar som människa och säga till när man inte förstår, när paus 

behövs, när det går för fort o s v. 
*Aktiva förtrycksobservatörer och stämningsunderlättare som också kan användas som 

ombud. D v s du kan be stämningsunderlättaren att ta upp problemet, om du ej själv vill 
göra det. 

*Rundor med tidsbegränsat tal för att undvika vältaligas dominans. 
*Rundor där de kunniga eller de som är i någon maktposition ej talar först eller sist. 
*När några vet mycket och några lite; ta en förklarings- och informationspaus för de 

behövande. Övriga går ut. 
*Att erfarna ger flera förslag, är kritiska och presenterar  motargument mot de olika 

förslagen.  
*Separatism mellan män och kvinnor, erfarna och oerfarna eller andra grupperingar.  
*Ge tid; ej ha för få möten, ej för kort tid per punkt, ta upp frågor i god tid så att ej 

tidspress uppstår. 

 
2Listan är urspungligen från en svensk plogbillsgrupp och har vidarutvecklats av "Arbetsgruppen mot hierarki, förtryck och 

andra obehagligheter" från Planeringsgruppen för Avrustningslägret. 



27 
*Att vara medveten om sin benägenhet att falla in i mönster, om sin auktoritetsrespekt, 

sina fördomar och våra olika förutsättningar. 
*Att inte vänta sig ett jämlikt himmelrike men arbeta för det. 
Egna förslag: 
* 
* 
* 
 

Exempel på motaktioner 
En grupp av våldsberedda huliganer vill bränna upp ett flygplan nattetid. Får vi reda på 

det i förväg kan vi hävda att de bryter mot våra riktlinjer om ickevåld (ett plan kan 
explodera och skada människor) och öppenhet. Vill de ändå genomföra aktionen kan vi 
besluta om motaktioner (ringa SAAB, polisen och göra offentliga avståndstaganden i 
media o s v). Dessutom kan vi andra genom beslut utesluta dem ur lägret. 

 
 

Exempel på motaktioner 
 En grupp av fredsälskande personer ur en fredsgrupp är för civil olydnad i allmänhet 

och i synnerhet glädjefyllda folkdanser och fester som ockupation av landningsbanan. 
Men de är principiellt mot verklig nedmontering av maskiner eller plogbillsaktioner som 
gör allvarlig skada eftersom det "förstör enbart för arbetarna". De ser det som psykiskt 
våld. De vill enbart ha rent symbolisk förstörelse. Ett blockering från den gruppen kan 
bara stoppas genom att låta gamla beslut ha företräde vid oenighet eller genom splittring(d 
v s utväg/fallback). 

SV 
 
 

Familj och motstånd 
 
I en workshop under ett internationellt möte för ickevåldsmotstånd arrangerat av ett 

nätverk kallat Hope and Resistance i Kiel 1991 diskuterade vi ett problem som 
uppmärksammats ganska sent i vårt motståndsarbete; att de som ibland drabbas hårdast av 
en aktions konsekvenser utan att vara ett dugg förberedda på det - är partners, familjer, 
släktingar och vänner till aktivisterna. Aktivisterna har det privilegiet att de själva valt, 
efter en längre tids funderande och grupprocess, att göra en aktion, och de har motiv till 
det. Men anhöriga och vänner vet i värsta fall inte ens om att aktionen skulle ske! 

Vi var överens om att något måste göras åt det problemet och var överens om att det 
måste bl a ske genom att involvera de anhöriga och vänner som vill,  i 
förberedelseprocessen så de har en chans att ge uttryck för sina egna behov och eventuellt 
stödja gruppens arbete.  

Jag berättade om det försök vi gjort i en plogbillsgrupp i Sverige då familjerna var med 
på ett par möten och den positiva erfarenheten vi har av det. Inom parentes sagt var det då 
en aktivist som menade att han inte kunde göra aktion för att det skulle drabba hans fru 
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och barn allt för hårt. När frun hörde det på vårt gemensamma möte blev hon jätte arg och 
sa att han absolut skulle göra aktion och inte skylla på sin familj! 

I diskussionen sades bl a: 
-Det är väldigt svårt att lämnas utanför, att bli utestängd. Allas fokus är på den som är 

fängslad. Så fort man träffar någon frågar de, utan att fråga hur jag mår, "Hur går det för 
honom? Mår han bra?". Första veckan var väldigt jobbig, speciellt när han skrev brev om 
hur bra han mådde... 

-Jag förväntades ge en mängd stöd men kände mest behov av stöd själv. Kände mig 
skyldig av svagheten när jag egentligen skulle stödja honom. 

-Den positiva sidan av det hela är att vår relation är starkare än någonsin. Negativt är att 
hon är rädd att jag är för beroende av henne när hon sitter i fängelse.  

-När min partner sa hon skulle göra aktionen, sa hon också att hon skulle göra den även 
om jag sa nej. Jag tror det är typiskt för plogbillsaktivister att först besluta om aktionen 
och sedan om annat. 

-Är svårt att stödja när du inte har del i beslutet men känner ett ansvar att stödja. 
-Kan vara bra att ha stödmöten mellan de som tidigare varit stödpersoner utanför 

murarna och de som eventuellt kommer att bli det. 
-Det är viktigt att diskutera och lyssna på oron och rädslan hos stödpersonerna under 

förberedelsen. Det måste ha en hög prioritet. 
 
 
Frågor 
-Hur påverkas motståndet av familj? 
-Det är vanligt i bl a USA att fredsaktivister gör civil olydnad och hamnar i fängelse 

även när de har småbarn. Då tar den andre föräldern hand om barnen och får vanligen stöd 
och hjälp av ett boende- och motståndskollektiv. Det är ofta så att ickevåldsaktivister i 
USA bor i kollektiv för att ha en grund av stöd vid aktioner. Vad anser du om att göra 
civil olydnad när man har småbarn? 

-Hur kan familjen stödja en familjemedlems motståndskamp? 
-Hur kan ett boendekollektiv stödja motstånd? 
-Vilka erfarenheter har ni av familjens roll i motståndskamp? 
-Vilket ansvar har man för sina familjemedlemmar? 
-Hur kan man ta med familjen i förberedelseprocessen till aktionen? Är det bra? 
-På vilket sätt kan en familj kontrollera medlemmarna att vara lydiga och inte göra 

motstånd? 
-Några menar att familjen är dagens moderna polis genom dess intima kontrollmöjlighet 

och för att aktivister ofta är mer rädda för familjens reaktioner än polisens. Vad tror du? 
SV 
 
 

Familjen -ett rollspel 
Konfrontation mellan familjen och dottern/sonen som varit på kurs i civil  olydnad 
Syfte 
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Att bearbeta rädslan för familjens reaktion på att man varit på en kurs i civil olydnad. 
Utförande 
*Föräldrarna sitter och tittar på nyheterna på TV. Yngsta dottern/sonen har precis varit 

på en kurs i civil olydnad och har inte vågat berätta vad kursen handlade om förrän nu när 
föräldrarna frågar. Pappan har gjort militärtjänst och mamman arbetar på Volvo. 

*Låt deltagarna leva sig in i sina roller under en minut först. Poängtera att det är bra om 
föräldrarna reagerar olika men att åtminstone en skall vara kritisk. 

*Efter fem minuter kommer äldste sonen i rummet. Han studerar på polishögskolan. 
*Bryt spelet efter att diskussionen avtagit eller efter 15 minuter. 
Diskussion 
*Hur kändes det att vara utsatt för familjens kritik? 
*Hur kände sig de övriga i familjen? 
*Vad kunde man gjort annorlunda? 
*Vilka erfarenheter har ni av familjers reaktioner? 
*En del hävdar att familjens krav och kritik mer än poliser hindrar oss från att göra civil 

olydnad, kan det stämma? 
SV. 
 
 

Barn i motståndet 
 
- Hur kan barn delta i civil olydnad? (Jämför med erfarenheter från Sydafrika, 

Sydamerika, USA och Palestina.)  
- I vilka motståndsformer skall barn inte delta? 
- Finns det åldersgränser  för barn som vill delta i civil olydnad? Vilka beroende på typ 

av aktion?  
- Hur tränar man barn i civil olydnad? 
- Diskutera rollspel och övningar som barn i olika åldrar skulle kunna göra. 
PH 
 
 

Att underlätta handikappade aktivisters 
deltagande 

 
Det är nödvändigt med en arbetsgrupp för allas tillgänglighet så att äldre och 

handikappade människor känner sig uppmuntrade att delta i lägret och att det ordnas så 
det även blir praktiskt möjligt.  

Arbetsuppgifter i gruppen är att bl a skaffa information från handikapporganisationer, 
knyta kontakter med tolkar för hörselsvaga människor, ordna med folk som skriver ned 
information som ges muntligen under lägret åt hörselsvaga deltagare, ordna infomaterial i 
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punktskrift eller på ljudband för synsvaga personer, bygga rullstolsramper eller ordna så 
det finns, beställa övernattningsplatser anpassade för människors olika behov.  

Några förslag och funderingar (till stor del tagna från en USA-handbok för civil 
olydnad): 

 
 

Praktiska tips  
I en strävan att göra det möjligt för alla att delta i kurser, aktioner eller lägret behöver 

man vara beredd att anpassa dem till olika tänkbara deltagare. Människor som äter 
speciell diet, typ vegetarisk mat eller som har handikapp kommer kanske inte om det inte 
är uttryckligt annonserat att organisatörerna gjort något åt dessa frågor. 

Under aktioner kan man upprätta en arbetsgrupp som har ansvar att se till att resurser 
för handikappade deltagare finns tillgängliga. En grundmålsättning bör vara att 
handikappade deltagare själva är med och leder en sådan grupp. Arbetsgruppen bör 
upprätta planer för hur man underlättar för handikappade människors deltagande i 
motståndskampen.  Dessa planer behöver koordineras med andra gruppers organisering 
av säkerhet, kommunikation och medicinsk hjälp.  
 
Möten-Aktioner-Arrestering-Fängelse  

*För att inkludera deltagare med fysiska handikapp, håll möten i lokaler med 
rullstolsramp eller hiss. Kontroller att ingång och toalettdörren är bred nog åt en rullstol 
(normalt 32"?).  Det behövs ett armstöd vid sidan av toaletten. 

*För syn-handikappade människor,  gör allt skrivet material eller det som skall visas, 
möjligt att höra på band. I varje fall skall man vara beredd att läsa högt det material som 
visas eller delas ut.  

*Översättare till teckenspråk åt hörselskadade personer skall man kunna ordna vid 
behov. Om det inte finns tillgängligt skall man se till att deltagarna pratar en i taget med 
ansiktet vänt mot den hörselskadade deltagaren så att det är möjligt att läsa på läpparna. 

*Tänk på att planera för transporthjälp för de som behöver det. Även om det finns 
kollektivtrafik kan det vara bra att ha en transportbil tillgänglig. 

*Undersök om det finns offentliga rastställen i området. Markera dem på en karta åt 
deltagarna. 

*Planera aktionen så att handikappade personer kan delta eller planera  åtminstone 
parallella aktiviteter där handikappade människor kan delta i en av aktiviteterna. 

*Aktivister med dolda handikapp bör ha ett läkarutlåtande med till aktionen där 
ordination av eventuell diet eller behandling anges.  

*Planera med vängruppen där en handikappad aktivist ingår; vad man kan göra om 
den handikappade aktivistens behov inte respekteras/tillgodoses av motparten, vid 
arresteringen eller i fängelset. Utveckla strategier för hur gruppen skall lyckas hålla ihop 
för att kunna ge varandra trygghet. 

*Läs även Handbok i civil olydnad sid 217. 
SV 
 



31 
 

Linköping 
 
För allmänheten i Linköping som inte känner oss eller våra avsikter och som eventuellt 

upplever sig hotade av vårt läger är det väldigt viktigt att vi tänker på hur vi uppför oss. 
Många av oss kommer inte från Linköping och det är Linköpingsbornas arbeten och 
skatteinkomster som hotas om JAS-tillverkningen upphör. Det förekommer i Sverige 
andra typer av aktioner där våld är inblandat och det kan tid innan innevånarna i 
Linköping litar på våra ickevåldsprinciper. 

Detta bör alla vara medvetna om och tänka på i sin kontakt med allmänheten i 
Linköping.  

Människor som upplever sig hotade, anklagade eller missförstådda lyssnar inte och är 
inte intresserade av att bygga några relationer. 

Eftersom även en enstaka aktion eller handling från deltagare på lägret kan förstöra 
relationer vi byggt upp med olika grupper i Linköping behöver alla på lägret ha en 
möjlighet att påverka det som sker. Därför har vi valt att ha en beslutsordning där alla har 
rätt att veta vad som planeras av deltagare på lägret och dessutom en rätt att påverka 
andras aktiviteter. 

 
Frågor: 
-Vilka skall man ta mest hänsyn till; lokalbefolkning eller aktivister?  
-När drabbas andra lägerdeltagare av det jag gör och när drabbas de inte? 
-Vilken rätt har man att påverka andras handlingar eller beteenden? 
SV 
 
 

Fakta om JAS 
 

 
�JAS 39 Gripen heter Sveriges nya militära flygplan. JAS står för Jakt, Attack och 
Spaning. JAS tillverkas av SAAB i Linköping. 1982 togs ett riksdagsbeslut  om forskning 
och tillverkning av JAS.  
�Forskning, utveckling och produktion görs av Industrigruppen JAS AB som bildades 
1981 och ägs av Saab-Scania AB, Volvo Flygmotor AB, LM Ericsson, Ericsson Radar 
Electronics AB och FFV. Men Saab står för 65% av produktionen av värdet för JAS. 
�JAS 39 Gripen är världens första lätta enhetsflygplan, d v s ett plan som klarar tre 
funktioner och väntas bli en stor exportframgång i framtiden. 
�Man planerar att tillverka 355 plan totalt till det svenska försvaret. För de första 140 
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planen fram till år 2000 en summa på 52 miljarder3. 
�JAS är det största utvecklingsprojektet hittills inom svensk industri. 
�1987 visades det första provflygplanet. 
�1988 skedde ett haveri under en provflygning p g a det avancerade datoriserade 
styrsystemet. 
�I slutet av 1993 räknar man med att börja en serietillverkning av JAS. Idag finns ca 5-6 
stycken plan som är testflygplan. 
�Ca 40 % av värdet av ett JAS-plan är tillverkat i utlandet, främst i USA, England, 
Tyskland och Frankrike. 
�Ett JAS bär en automatkanon och kan bära flera olika typer av bomber, robotar och 
raketer. På vingarna sitter fästen för dessa olika vapentyper. 
�Saab har tidigare tillverkat de svenska militära flygplanen bl a Viggen. Saab har även en 
civil produktion av flygplan t ex av Saab 340 och Saab 2000. 
�General Electric i USA har tillverkat motorn i JAS och tillverkar i USA även kärnvapen. 
� 
�Informationen är hämtad ur två faktaböcker från industrigruppen JAS. 
�SV 
 

 
 

Sexism 
 
Förtryck p g a kön, d v s sexism är en av de mest grundläggande förtrycken i vårt 

samhälle. Kvinnor förtrycks idag genom gamla traditioner och vanor i vår kultur och 
maktstrukturer som består trots den jämställdhet som juridiskt sett råder. 

Liksom homofobin så uttrycks ofta förtrycket av kvinnor inom ickevåldsgrupper eller 
alternativrörelsen på ett dolt och förfinat sätt. Vi måste dels uppmärksammas på 
förtryckets utseende och sammanhang  och dels föra en motståndskamp mot förtrycket.  

Det är tyvärr vanligt att män lämnar över ansvaret på kvinnorna att säga ifrån eller göra 
motstånd men motståndet mot förtrycket av kvinnor är naturligtvis inte en exklusiv 
kvinnofråga. Män behöver visa aktiv solidaritet. 

Män förtrycker kvinnor men män förtrycker även män. Män som har lägre positioner i 
makthierarkier, som är yngre, som inte är "manliga" nog eller liknande. Som pojkar lär vi 
oss hur "en man" skall vara. Därmed förlorar vi en del av vår möjliga personlighet och blir 
stöpta i en mall. 

Om män och kvinnor gjorde gemensam sak mot den manliga dominansen av kvinnor 
och män skulle vi alla kunna leva i ett bättre samhälle. 

 
Frågor: 
-Hur ser förtrycket av kvinnor ut? 

 
3Prisnivårn 1:a kvartalet/89. 
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-Hur gör vi motstånd mot mansdominansen inom ickevåldsrörelsen? 
-Är det riktigt att påstå att män är förtryckta för att de är män? 
-Hur skulle män kunna göra motstånd mot förtrycket av kvinnor? 
-Vad anser du om separatism, d v s att män och kvinnor skiljs åt i möten, diskussioner, 

aktioner, boplatser eller andra sammanhang? 
-Kan mansgrupper vara ett medel för män att diskutera dessa ämnen och forma 

motståndsmetoder mot mansförtryck? 
SV 
 
 
 

Förtryck under Avrustningslägret och 
i vängruppen  

 
Inom den svenska ickevåldsrörelsen har vi under några år lyft fram hur vi inom våra 

grupper förtrycker varandra och hur män förtrycker kvinnor. Sexism  - alltså att behandla 
människor olika på grund av kön -  är inte alltid lätt att upptäcka eftersom det ofta blandas 
med andra former av förtryck och självförtryck. Men efterhand har vi hittat maktmönster, 
metoder för förtryck och beteenden som saboterar för andra. Flera handlingar från listan 
kan ibland vara nödvändiga och bra. De finns dock med om de vid speciella tillfällen 
upplevts som förtryck eller problem. 

De flesta av nedanstående problem i vängrupper har lyfts fram i diskussioner och 
utvärderingar inom Plogbillsrörelsen. Några har också tidigare nämnts av Bill Moyers från 
Movement for a New Society som gjort en analys av sexism under sammanträden. Syftet 
med listan är att fungera som diskussionsunderlag i vän- och motståndsgrupper. 

- Förstöra diskussionen genom att prata för mycket, för länge och för högt. 
- Driva showen ensam: Ta ansvaret innan andra får chansen. 
- Föra diskussionen från ämnet genom att lyfta fram sina egna favoritfrågor.  
- Hålla fast vid sina positioner i rörelsen. 
- Hålla inne med viktig information för sitt eget syfte. 
- Prata med stora bokstäver: Att genom tonläge och kroppsspråk framhäva sina åsikter 

som sista ordet i frågan. 
- Trycka ner andra genom att påpeka varje fel i dennes uttalanden och lyfta fram varje 

undantag till varje generalisering. 
- Nedvärdera andras åsikter genom uttalanden typ ”En gång i tiden trodde jag också så. 

Men nu...” eller ”Hur kan du säga så...”. 
- Upprepa med andra ord vad någon redan sagt.  
- Psykologisera. "Detta säger du bara för att du..." "Blir din manliga känslor sårade?" 

"Vi ska ju inte köra över hennes känslor." 
- Sociologisera. "Ni som är utan barn/bor i medelklassområden/är män/aldrig fått lida 

kan inte förstå det här." 
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- Dramatisera. "Ert förslag kommer att skapa konflikter som på bara några dagar kan 

förändra hela lägret!" 
- Överdriva. "Det här förslaget kan leda till katastrof för Avrustningslägret!" 
- Utpressning. "Jag får väl lämna gruppen då." 
- Låsa sig: Ta ett slutgiltigt ställningstagande även i småfrågor. 
- Defensiv. Svara på varje åsikt som inte stämmer överens med ens egen. 
- Personifiera. "Du får gärna använda ditt förslag när det passar dej." "Vi kan inte bara 

göra som du vill!" 
- Dikotomisera människotyper. "Kvinnor är ineffektiva." "Män säger alltid så." "Ni som 

inte har barn förstår inte det här." 
- Prata för andra: ”Vad hon verkligen menade var att...”  
- Söka uppmärksamhet genom ett dramatiskt uppträdande. 
- Se mötet som terapi för att lösa personliga problem. 
- Undvika känslor: Intellektualisera, skämta, eller dra sig tillbaka i tystnad när det är 

dags att dela med sig av sina känslor. 
- Sakfixerad: Glömma deltagarnas personliga behov och koncentrera sig helt på att lösa 

sakfrågan. 
- Vänligt överseende: Vänliga leenden och skratt eller vänliga uppmuntrande 

kommentarer när en kvinna yttrar sig, speciellt när hon är allvarlig eller ger sig in i en 
häftig diskussion. 

- Naivisera människor. Kvinnor som inte erkänner att det finns ett förtryck från männen 
väljer ibland att behandla dessa som barn. Då upplevs männen som ofarliga. Motsatsen är 
också vanligt. Män blir överbeskyddande när kvinnor ger sig in på deras domäner. 

- Flörta: Använda sexualitet för att manipulera. 
- Män söker uppmärksamhet och stöd hos kvinnor i konkurrens med andra män. Eller 

tvärtom att kvinnor söker stöd hos männen gentemot andra kvinnor.  
- Könslojalitet. De från samma kön sluter sig samman gentemot representanter för det 

andra könet.  
- Auktoritetsbunden. Bli lärjunge. Det är också att visa för stor respekt för auktoriteter 

att göra motsatsen: Ta avstånd från allt de säger. Ytterligare en form är när man inte kan 
ledas av någon yngre eller när kvinnor inte kan låta sej ledas av andra kvinnor. Kvinnliga 
ledare får ofta mer negativ kritik av andra kvinnor än vad manliga ledare får. 

- Försöka få igenom sin åsikt genom att gång på gång upprepa vad man redan sagt 
tidigare.  

- Ointresse: Hindra möten genom att komma försent, gå mitt under sammanträdet, byta 
ämne under diskussioner eller vara allmänt flamsig. 

- Gruppens uppmärksamheten riktas mot några få ledande personer.  
- Gruppen sätter större värde på några personers uttalanden än andras. En del kanske 

nonchaleras helt.  
 
Här följer också några roller som kan skapa problem i en vängrupp: 
- Avhopparen: Säga att man ska göra en sak men sedan hoppa av. 
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- Hobby- eller fritidsaktivisten: Prioritera utbildning och arbete framför motståndet. Inte 

vilja ta ledigt från skola eller arbete. Ej våga riskera karriären: ”Mina arbetskamrater får så 
mycket att göra om jag blir borta.” ”Tyvärr kan jag inte vara med. Jag har en tenta.” 

- Problemlösaren: Kontinuerligt ge svar och lösningar utan att ge andra möjligheten. 
- Den erfarne. ”Vi prövade det en gång.” ”Bästa sättet är att...” 
- Den grinige. Vara negativ till alla förslag och idéer. 
- Botgöraren. Utnyttja kampen för att bli kvitt skuldkänslor.  
- Självlyssnaren: Formulera ett svar medan andra pratar och hoppa in vid första bästa 

paus. Eller vara mer koncentrerad på vad som ska sägas än vem som lyssnar. 
- Överslätaren: ”Jag tycker du är för hård.” Eller: ”Vi ska väl inte bli oense om detta.” 

”Alla metoder är lika bra. Vi ska inte kritisera andra.” 
- Beskyddaren: Lägga armen beskyddande om en kvinna eller någon yngre. 
- Elitisten: ”Oräddhet är nödvändigt för ickevåld.” ”Man behöver ett 

feministiskt/socialistiskt/andligt medvetande för att riktigt förstå.” ”Fattiga/kvinnor har en 
speciell insikt som andra inte kan få.” 

- Imperialisten: ”Jag är här för att hjälpa er kvinnor i er kamp.” ”Vi ska organisera de 
fattiga/arbetarna/flyktingarna och stå bredvid dem i kampen!” ”Ni borde ha arbetare med i 
er organisation!” ”Vi bör locka till oss så många som möjligt. De har något att lära från 
oss.” 

- Förmyndaren: Förkorta diskussionen genom uttalanden typ: ”Okej, är det någon av er 
flickor som har nå’t att tillägga”.  

- Moralisten. Använda en sådan här lista för att slå varandra i huvudet.  
 
 
Självförtryck 
Förtryck från andra leder ofta till förtryck mot sig själv. När jag börjar fungera som min 

egen vakt behöver snart ingen annan kontrollera mig. Följande lista har framförallt 
kvinnor lyft fram under kurser och diskussioner:  

- Kvinnor upplever ibland trycket att uppfylla de traditionella kraven på hur det är att 
vara en god mor eller fru. Detta hindrar dem från att ta risker, som exempelvis kan leda till 
fängelse.  

- Kvinnor väljer ofta att vara tysta hellre än att uttala sig om något de inte är helt säkra 
på. Många män tycks däremot ha en inbyggd självsäkerhet. 

- Kvinnor tror sig inte klara av ledarroller. I Sverige är det exempelvis nästan bara män 
som är ickevåldstränare.  

- Kvinnor vågar inte säga ifrån när de upplever sig illa behandlade. De vill inte skapa 
konflikter i onödan. 

- Kvinnliga ledare drar sig ibland för att styra ett sammanträde. De vågar till exempel 
inte avbryta de som inte håller sig till ämnet.  

Förtryck kan etableras genom att ett beteende skapas. Handlingsmönstret måste 
regelbundet skapas på nytt. Detta skulle kunna kallas för återskapande eller 
reproduktion. 

- Lyft fram och analysera våld och förtryck i den egna gruppen. 
- Vad orsakar detta våld? 
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- Hur reproduceras förtrycket? 
- På vilka olika sätt deltar vi i den reproduktionen? 
- Vad kan motverka våldet? 

Läs också Handbok i Civil Olydnad s 211. 
PH 

 
 

Jag och förtrycket 
Personligt samtal om förtryck. 
2 pers/gr ca 70 min 
Ev meditationsmusik 
Syfte 
Att samtala personligt om självupplevt förtryck och motstånd och därmed se det 

gemensamma. 
Utförande 
*Alla lägger sig bekvämt på rygg. Ev kan man spela lugn meditativ musik i början. 

Uppmana deltagarna att slappna av och tänka på andningen. Det är enbart instruktören 
som skall prata. Det är viktigt att det för övrigt är helt tyst. 

*Efter fem minuter uppmanas alla tänka på en gång de känt sig förtryckta. Poängtera att 
det finns olika sorters förtryck och att de själva avgör vad de ser som förtryck. Säg: 
"Försök känna efter hur det kändes och hur du reagerade". 

*Efter tre minuter uppmanas alla tänka på en gång de själva var förtryckare. Säg: 
"Försök känna efter hur det kändes och hur du reagerade". 

*Efter tre minuter uppmanas alla tänka på en gång de kämpade mot förtryck. Säg: 
"Försök känna efter hur det kändes och hur du reagerade". 

*Låt nu fem minuter gå tills att alla uppmanas att sakta resa sig upp. 
*Alla delas in två och två av instruktören genom räkning eller liknande. Det är viktigt 

att deltagarna inte börjar gå omkring och välja vem de vill tala med och vem de inte vill 
tala med. Poängtera att det är helt okej att inte säga något alls om man inte vill. 

*Under 15 minuter skall paren berätta för varandra om vad de varit med om för 
upplevelser av att bli förtryckt, att förtrycka och att kämpa mot förtryck. Det är mycket 
viktigt att det är klart för alla att det som sägs i parsamtalen är helt och hållet privat. Om 
någon inte accepterar det skall han/hon säga det före samtalet. Det är lämpligt att var och 
en får ungefär 7 minuter att berätta medan den andre enbart lyssnar aktivt (se övningen 
Aktivt lyssnande). Instruktören säger till efter sju och 15 minuter. 

*Sedan samlas man i storgrupp i en ring. I en runda uppmanas alla i tur och ordning att 
berätta under högst en minut om hur den som de lyssnade på under samtalet en gång 
kämpade mot förtryck. 

*Diskutera under en kort stund, kortare ju större gruppen är, om motstånd mot förtryck. 
10 minuter kan vara lagom. 

*Avsluta gärna övningen med en sång eller tystnad om det känns riktigt. 
Diskussion 
*Hur kan vi göra motstånd mot förtryck? 
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*Vad är gemensamt i vår upplevelse av förtryck? 
*Är alla människor åtminstone ibland förtryckta, förtryckare och motståndare mot 

förtryck? 
*Hur kan vi hjälpas åt att göra motstånd mot förtryck? 
Variationer  
*Istället för att samtala generellt om förtryck kan man samtala om speciella former av 

förtryck, t ex rasism, sexism, klassism eller liknade. Talar man om t ex sexism bör inte 
kvinnor och män vara i samma par för att deltagarna skall kunna vara maximalt öppna i 
samtalen. Det är ett misstag att fråga hela gruppen om det, eftersom män ofta inte inser att 
denna uppdelning behövs och de kvinnor som vill ha den kanske inte vill ta en diskussion 
om det i storgrupp. Man kan då även ha storgruppssamtalen i enkönade grupper. Ev med 
rapportering i en gemensam grupp.  

*Om förtroendet är tillräckligt starkt i gruppen kan man även berätta om tillfällen då 
man själv var förtryckt och då man förtryckte. Då är det väldigt viktigt att det är personen 
själv som berättar om sina egna upplevelser så att han/hon kan censurera det som han/hon 
inte vill att alla skall höra. Det är likaså viktigt att då ha egna grupper för de förtryckta, 
t ex en kvinnogrupp om samtalet rör sexsim eller förtryck i allmänhet. Alla måste 
acceptera att det som sägs i storgruppen är privat och inte får föras vidare till andra.  

Viktigt 
*Om någon inte vill berätta något alls av det de har varit med om skall det självklart 

respekteras, utan att någon försöker övertala. Ingen annan än personen själv kan bedöma 
det. Det är instruktörens uppgift att skapa en sådan stämning att det känns okej att vägra 
säga något.  

*Man bör vara beredd på att starka känslor kan komma upp som det skall finnas tid för 
att ta hand om. Normalt är det inte bra att låta någons problem hamna direkt i en stor 
grupp utan någon eller några bör gå iväg och lyssna på honom/henne medan resten 
fortsätter. 

*Läs om förtryck i Handbok för civil olydnad. 
SV. 
 
 

Vad - om...? 
Grupper om två/tre  ca 15 min för tre situationer 
Syfte 
Deltagarna ställs genom en berättelse i en konkret våldssituation och behöver ge ett svar 

på vad de kan tänka sig att göra. 
Utförande 
*Deltagarna sätter sig i par eller grupper om tre och tre. 
*Underlättaren berättar en historia eller beskriver ett scenario - frågar sedan; "Och vad 

gör du då?". Man kan välja att berätta saker fritt ur fantasin bara man gör det levande 
genom att berätta det såsom en historia. 
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*Under en minut gör gruppen en brainstorm4 över så många handlingsalternativ som 
möjligt, så konkret som möjligt. 

*Underlättaren kan samla in förslagen genom att fråga grupperna i tur och ordning om 
ett förslag i taget.  

*Gör om övningen och välj en ny situation. 
Exempel 
Berätta historier utifrån förslagsvis dessa situationer; 
*Du hör ljud av någon som rör sig i huset under natten en natt du sover ensam hemma. 
*På  andra sidan av gatan står två fulla personer, en man och en kvinna och skriker åt 

varandra.. Mannen hotar att slå kvinnan. 
*När du går längs den trånga gatan på kvällen ser du ett gäng skinheads komma mot 

dig. 
Frågor: 
-Vilka riktlinjer kan det vara bra att hålla sig till i våldssituationer? 
-Finns det någon risk med att vara bestämd över vilken metod som fungerar i alla 

situationer av en viss typ? 
-Vilka erfarenheter har du av våldssituationer? 
SV. 
 
 

Homofobi 
 
Homofobi, den kulturella rädslan för andra av samma kön samt för en egen och andras 

homosexualitet, uttrycks på olika sätt i vårt samhälle och inom ickevåldsgrupper. 
Homofobin kan i värsta fall göra det omöjligt för bögar, lesbiska eller bisexuella att delta i 
civil olydnad. Den kan även göra det svårt för män att visa känslor för män och för 
kvinnor att visa känslor för kvinnor. 

Ett vanligt sätt som homofobi visar sig är problemen som uppstår när män skall krama 
om män eller ibland även när kvinnor skall krama kvinnor.  

Ett uttryck för förtrycket är att få människor vågar delta i demonstrationer för 
homosexuellas rättigheter för att andra kan tro att de är homosexuella. Det är lättare att gå 
i en demonstration mot rasism eftersom ingen kan misstänka en vit för att vara svart... 

Det största problemet med homofobin är kanske att den oftast visar sig outtalat eller 
omedvetet. Framförallt i grupper som inte vill erkänna att även de har rädslor och 
fördomar för homosexualitet. 

 
4Brainstorm är en s k hjärnstorm där alla skall säga alla förslag de kan komma på utan att någon kommenterar, frågar eller 

diskuterar förslagen. Under ca 5 minuter eller så länge som det kommer nya förslag skrivs allt upp på ett stort papper så alla kan 
se. Det är viktigt att uppmuntra alla att våga säga alla tokiga och löjliga förslag som kommer upp i deras huvuden. De vansinniga 
förslagen brukar ofta vara de som leder till bra förslag efter en del bearbetning av ursprungsidén. Det är viktigt att ingen 
kritiserar förslagen under brainstormen för att folk skall känna frihet att säga galenskaper. När brainstormen är färdig skall man 
gå igenom alla förslagen och till att börja med stryka de som man inte vill använda sig av. Resten kan man försöka 
vidarutveckla. 
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Därför är det viktigt att synliggöra förtrycket av homosexuella människor och göra 

öppet motstånd.  
 
Frågor: 
-Hur kan man uppmärksamma förtrycket mot homosexuella personer? Hur stödjer man 

en lesbisk eller bög som inte vill att hennes eller hans känslor blir offentliga? 
-Hur kan man visa solidaritet med bögar och lesbiska? 
-Vilka strukturer eller vanor inom ickevåldsgrupper gör det svårt för bögar eller lesbiska 

att delta? Vilka strukturer skulle kunna understödja dem? 
-Hur kan man understödja alla människors homosexuella känslor att utvecklas fritt? Hur 

kan man motverka allas homofobi? 
SV 
 
 

Riktlinjer för kontakt med massmedia 
- Undvik individuella intervjuer. 
- Undvik bilder på bara en person. 
- Rotera de som intervjuas. De som förts fram i massmedia tidigare kan avstå från 

intervjuer under en period. 
- Minst en kvinna ska vara med i den intervjuade gruppen. 
- Besvara inte könsdiskriminerande frågor. Avbryt eventuellt intervjun. 
- Besvara ej frågor som inte har med gruppens arbete att göra. 
- Undvik att uttala er för andra. 
- Använd ej ironi, provokationer eller uttalanden som kan misstolkas. 
- Delta ej i bilder som i kan missbrukas och förlöjliga eller smutskasta aktionerna. 

(Bilderna säljs vidare till bildbyråer.) 
- Avbryt intervjun om frågorna inte berör det gruppen vill få ut av intervjun. 
- Avbryt intervjun om nån känner sej illa berörd av frågorna eller stämningen. 
- Be att få artikeln (uppläst) innan den trycks. 
- Utvärdera intervjun och artikeln skriftligt och bifoga utvärderingen till vängruppens 

lista över mediakontakter. 
- Bojkotta journalister, tidningar, tv och radiostationer som tidigare spritt missvisande 

information. Sprid detta till andra grupper och organisationer. 
 
 
 

Tips för kontakt med massmedia 
- Det är lika viktigt för den intervjuade att förbereda en intervju som det är för 

journalisten. Skriv upp och bocka sen av det ni vill ha sagt.  
- Rollspel på intervjusituationer är mycket effektiva för att förhindra mediagrodor. 
- Byt roll. Ställ frågor. 
- Byt miljö. Bjud på fika. 
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- Skriv upp all felaktig information som förekommit tidigare i massmedia och bemöt 
denna i början av varje intervju. Journalister frågor ofta bara om det de inte kan läsa sej 
till i andra artiklar. 

- Det är vanligt att påståenden ligger inbakade i frågan. Bemöt dessa påståenden innan 
ni svarar på frågan. Detta är speciellt viktigt i radio och tv intervjuer eftersom de klipper 
från slutet. 

- Erbjud journalisten en lista med förslag på ämnesområden som ni vill diskutera. 
PH 
 
 

Utvärdering av aktioner 
 
För att vi skall lära oss av varandras misstag och framgångar är det viktigt att vi både 

gör ordentliga utvärderingar och delar med oss av dem. Om du har gamla utvärderingar av 
aktioner - kopiera och sprid dem till andra grupper. Vi från Omega är intresserade av 
kopior och ställer vårt arkiv till förfogande till de som vill studera utvärderingarna. 

Som hjälp till en systematisk utvärdering har vi sammanställt en ambitiös lista5 på 
utvärderingsfrågor. Alla frågor passar inte i alla situationer. Besvara de frågor som verkar 
vara viktiga för er. 

 
Mål 
*Vilket eller vilka mål hade vi för aktionen? Fanns det även delmål? 
*Fanns enighet om målet/målen eller rådde olikheter mellan olika deltagare? 
 
 Motparts organisering och mål 
*Hur många deltog från motparten/motparterna?  
*Vilka deltog?  
*Hur var de organiserade? Ledarskap? Beslutsformer? 
*Fanns det bland allmänhet eller åskådare möjliga motståndare? 
*Vad var deras starka respektive svaga sidor? Fanns inre motsättningar?  
*Hur var de förberedda? Kände de till aktionen i förväg? 
*Vilka mål kunde vi upptäcka att motparten hade? Försök analysera dem liksom våra 

egna. 
 
Tredje part (icke-deltagande) 
*Fanns det olika grupper av allmänhet/åskådare/tredje part? 
*Hur reagerade de? Fanns någon mer organiserad reaktion? 
*Fick vi veta något om deras inställning, sympatier, antipatier, rädsla, önskemål? 
 
Aktionen 

 
5Listan är till stor del hämtad från en utvärederingsmall från tidskriften Milda makter. 
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*Hur togs kontakt med motpart? Hur (väl) kommunicerades aktionens mål och idéer? 
*Vilka kampformer och metoder användes av vår respektive motparten? 
*Hur stämde kampformerna överens med målen? Fanns motsättningar mellan budskap 

och metoder? 
*Visades en vilja till förhandling från vår respektive deras sida? 
*Hur påverkades de av våra handlingar? Och omvänt hur påverkades vi av det de 

gjorde? Vem hade initiativet? 
 
Resultat och påverkan 
*Hur blev aktionen känd bland icke-deltagande? Massmedia? Närvarande publik? 

Dokumentation? Kurser och föredrag? 
*Till hur stor del verkade aktionen direkt (människa till människa) respektive genom 

media? 
*Hur stor del av målsättningen uppfylldes? Vilka resultat uppstod? Vad var en följd av 

våra handlingar och vad kan förklaras av annat? (t ex inre konflikter hos motparten, 
samtidiga konflikter, slump och allmänna utvecklingstendenser) 

*Hur skulle situationen ha sett ut om vi inte gått till kamp? 
*Vad uppnådde motparten? Vad lärde de sig? 
*Hur påverkades tredje part och allmänheten? Fördelar eller nackdelar? Skedde några 

märkbara förändringar i det omgivande systemets strukturer eller funktioner? 
 
Frågor om den eventuella kampanjen 
*Ingick aktionen som led i någon organiserad kampanj? 
*Hur många och vilka aktioner hade föregått denna aktion? Skedde andra aktioner 

samtidigt, på annat håll? Vad var planerat att göra efter denna aktion? 
*Vilken roll spelade aktionen i kampanjens strategi? 
*Hur hade kampanjen lyckats fram till detta skede? Grad av mobilisering, organisering, 

beslutsstrukturer, stöd o s v. 
*Hur hade motparten utvecklats i motsvarande avseenden? 
*Hur hade tredje parts inställning och reaktioner förändrats? 
 
Beskriv varje aktion inom kampanjen på ett motsvarande sätt och likaså kampanjen som 

helhet i samma schema. 
 
Frågor om rörelsen 
*I vilken rörelse (vilka rörelser) genomfördes aktionen? Beskriv rörelsen utifrån 

utsträckning, ålder, rekrytering, organisering, ideologi, målsättningar m m. 
*Vilka faser hade rörelsen genomgått före denna aktion? Vilken period befann den sig 

just nu? Uppgång eller downperiod?  
*Vilka organisationer ingår i rörelsen? Vilka konflikter finns mellan dessa 

organisationer och vad är man överens om? 
*Vad betydde aktionen för rörelsen? Hur påverkades sammanhållningen, 

mobiliseringen och konflikterna? 
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*Historiskt perspektiv; En beskrivning och värdering av hela rörelsens utveckling, dess 

aktioner, dess organisationer, dess inre utveckling, dess framgångar och misslyckanden 
sett från dess strategi och mål. Hit hör också en beskrivning av motparten ur samma 
perspektiv? 

 
Frågor om det omgivande systemet och konflikten 
*Hur ser vi systemets struktur och utvecklingstendenser? Ser vi det som "ett system"? 

Vilka parter ingår och hur ser relationerna ut? 
*Vilken plats har aktionen och rörelsen i systemet? Vilken roll spelar de? Hur stämmer 

våra mål överens med grunderna för och utvecklingstendenserna inom systemet 
*Vilka beroendeförhållanden råder mellan oss och motparten? 
*Hur uppfattar vi konflikten eller konflikterna som ligger till grund för rörelsen och vår 

kamp? Vilka andra grundläggande konflikter förekommer inom systemet? Hur berör de 
vår kamp? 

*Hur ser det system ut som vi kämpar för? Vilken roll spelar vi, motparten, tredje part 
och andra grupper i detta system? Vilket tidsperspektiv har vi på denna långsiktiga kamp? 

SV 
 
Skicka en utvärderingskopia till; 
OMEGAs arkiv 
Sandeslätt 54 
424 36 Angered 
 
 

Utbildning i ickevåld  
 
I början på åttiotalet kritiserades själva ordet träning. Det kunde lura en att tro att man 

mer eller mindre kunde lära sig ickevåld genom kurser, och att tränarna kunde detta bättre 
än deltagarna. I USA används därför idag vanligtvis begreppet förberedelse istället för 
träning.  

Syftet med ickevåldsträning är att få igång ett samtal som kan leda till beslut om 
motstånd. En målsättning med varje kurs är att alla deltagarna ska kunna träna andra. Jag 
lägger in två moment under en kurs i civil olydnad: samtal om motstånd och hjälpmedel 
för dessa samtal. Viktigast är diskussioner kring praktiska, etiska och teoretiska frågor. 
Men jag använder mig också av rollspel på tänkta situationer eller övningar som ska 
användas för att bena upp olika problem.  

Alla verktygen ska fungera som inledning till samtal. Det skulle inte vara så lyckat om 
man såg exempelvis rollspel som ren färdighets- eller teknikträning. De ger i sig inga svar 
på hur man ska göra motstånd. Rollspel är principiella och generella. Verkligt motstånd är 
konkret och specifikt. Varje aktion har sina unika drag som inga övningar eller tidigare 
erfarenheter kan förutse. 
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Behoven av träning varierar. Grundläggande är att vi behöver färdigheter och 

överenskommelser för att fungera tillsammans. Detta gäller både relationerna i en 
vängrupp och aktivisternas relation till motparten. Själv har jag också behov av att få stöd 
för att övervinna min osäkerhet inför aktioner. 

Träning har också funktionen att lyfta fram traditionen. Genom att lära oss av tidigare 
erfarenheter kan motståndet utvecklas. Man behöver inte uppfinna hjulet gång på gång... 

Tydliga exempel på träningens betydelse får man genom att studera de aktioner där inte 
alla deltagarna är tränade. Aktionerna blir då beroende av ledare och starka deltagare. Med 
ickevåldsträning så deltar alla deltagare i förberedelse, beslut och planering. 

 
 

Förbereda en kurs under 
Avrustningslägret   

 
Inför en kurs i civil olydnad väljs antingen handledare bland deltagarna eller så bjuder 

man in några utomstående. Det sista är nog det vanligaste. Om deltagarna själva ska leda 
kursen kan de förslagsvis ta ansvar för var sin del. Då får alla färdigheter i att träna andra. 

Något kortfattat skulle jag vilja hävda att en kurs är till för att lyfta fram problem med 
civil olydnad och sedan tillsammans försöka hitta lösningar. Problemen kan vara våld eller 
förtryck i samhället, maktrelationer i gruppen, deltagarnas personliga rädsla och 
svårigheter med civil olydnad.  Dessa lyfts fram på olika sätt. Att varva 
gruppdiskussioner, rollspel på förväntade situationer och korta föredrag är vanligt.  

En kurs i civil olydnad bygger inte på handledarnas erfarenheter utan på deltagarnas 
tvekan och betänkligheter. Alla som frågat sig hur den förlamande lydnaden ska kunna 
övervinnas och som har fantasi nog att leva sig in några av de svårigheter som kan uppstå 
under en aktion kan hålla en kurs.  

PH 
 
 

Rollspel 
 

Syfte med rollspel  
Rollspel kan användas för att: 
*upptäcka egna och andras reaktioner i en situation 
*synliggöra en konflikt 
*förbereda sig mentalt för en situation eller aktion 
*aktivera deltagarna  
*lära av misstag under skyddade förhållanden 
*pröva alternativa sätt att agera 
*komma närmare verkligheten än med ord 
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*skapa enhet och gemenskap 
*öva olika roller 
*minska osäkerhet och rädsla 
 
För att få rollspel mer levande kan man: 
*öka motiveringen  
*tänka på kroppsspråk 
*använda fysiska hjälpmedel (t ex kläder) 
*anpassa rollspelen till situationer som är aktuella  
*undvik stereotypa/förenklade konflikter 
*göra rollspelen före aktioner 
*gör situationen spännande och konkret 
*förklara att den som inte vill delta kan vara observatör 
*använda professionella skådespelare i vissa roller 
*skapa en stämning som varken är skämtsam eller blodig. 
*illustrera med diabilder, video eller annat 
*tala om att du bryter om det går för långt och att alla kan kräva att spelet bryts 
 
SV 
 
 

Förberedelse och presentation av rollspel 
- Hur ska rollspel presenteras så att de lätt kan förstås och utföras? 
- Diskutera om rollspelen ska vara "innehållsrika" eller om bara en konflikt ska lyftas 

fram under vara övning. 
- Hur skalar man av alla onödiga roller, detaljer eller rekvisita så att själva problemet 

lyfts fram? 
- Diskutera vanliga enkla rollspel, överraskningsrollspel, dolda rollspel, 

kombinationsrollspel (där flera händelser avlöser varandra). Finns det andra sätt att hålla 
rollspel? Vilka sätt passar de olika momenten på denna kurs? 

- Om fler än sju deltar i rollspelen hur ska man dela upp sej under diskussionen och 
utvärderingen så att alla har möjlighet att yttra sej? 

PH 
 

Att utvärdera rollspel 
Börja först med att fråga hur deltagarna kände när de gjorde övningen. Börja med 

den eller de som varit aggressiva eller blivit hotade under rollspelet eftersom de troligen 
är mest känslomässigt berörda. Fråga en person eller grupp i taget så att alla får 
möjlighet att uttrycka sina upplevelser. 

Fråga t ex så här: 
-Hur känner du just nu? 
-Vad kände du när ........gjorde........? 
Var noga med att kontrollera att ingen mår dåligt av övningen innan du går vidare. 
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Utvärdera vad som hände och om det kunde gjorts annorlunda. Be först 

deltagarna själva utvärdera det som hände.  
-Var rollspelet ett bra exempel på hur man vill att det skall gå till i verkligheten?  
-Vad var det som provocerade fram konflikter eller våld? 
-Vad var det som skapade kontakt och förtroende? 
-Vad kunde man eventuellt ha gjort annorlunda? 
SV 
 

Tänk på  
 
att göra ett rollspel åtminstone två gånger  så att deltagarna känner att de lärt sig något. 

Annars stannar en känsla av misslyckande kvar eftersom ett första rollspel oftast 
innehåller många misstag. Ibland kan fler än två omgångar behövas. 

Tänk även på att det inte finns något facit för hur ett rollspel "skall se ut".  Inget 
"dåligt rollspel". Rollspel som innehåller många misstag är speciellt värdefulla eftersom 
de ger anledning till en bredare och djupare diskussion. Meningen är att man skall 
experimentera och diskutera sig fram till en kunskap om hur det kan vara. 

SV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Före aktionen 
Från rädsla till motstånd 

Om rädslan för de personliga 
konsekvenserna är en förutsättning för att 
människor ska lyda mot sin vilja: Hur ska 
vi då övervinna denna rädsla? Jämför 
metoder för att bygga upp den individuella 
styrkan och metoder för att bygga upp 
gemenskap. Syftet kan vara: 

- Andlig styrka. Metoder: meditation, 
kontemplation, hantverk, praktiskt arbete, 

konstnärlig verksamhet, tillit, 
engagemang... 

- Oräddhet. Metoder: okänslighet, 
ignorera, stor erfarenhet av tidigare 
aktioner, distans och perspektiv... 

- Gemensam styrka. Metoder: vängrupp, 
samarbete, stöd, uppmuntran... 
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- Om det slutgiltiga målet med ickevåld 

och civil olydnad är samarbete, gemenskap 
och samhörighet, visa hur samarbete och 
gemenskap redan nu är förutsättningar för 
civil olydnad. 

PH 
 

Uthållighet 
I många länder dras man in i kampen 

mycket mot sin vilja. I Sverige ska man 
istället känna efter innan man deltar.  När 
vi tröttnar så hoppar vi av. Detta gör att 
medellivslängden på en aktivist inte är mer 
än några aktioner.  

- Vilka personliga motiv har vi för att 
delta i civil olydnad?  

- Vad skapar den uthållighet som behövs 
för att göra motstånd ett helt liv? 

- Vilka möjligheter finns att starta en 
kampanj mot exempelvis vapenexporten 
om man inte räknar med att nå ett 
slutgiltigt resultat på kanske tio, tjugo år? 

- Diskutera hur en vängrupp kan 
förbereda sig för ett tioårigt motstånd. 

Några vängrupper jag deltagit i har 
upplösts innan vi hunnit göra någon aktion. 
Problemen har till stor del varit att några 
inte vill göra motstånd eller att deltagare 
blivit besvikna på gruppen. 

Hur kan man lösa problem med: 
- Deltagare som egentligen inte vill göra 

motstånd? 
- Deltagare som har förväntningar som 

gruppen inte kan infria? 
Ta också upp vilken typ av förväntningar 

som kan göra deltagarna besvikna, som 
exempelvis förhoppningar om: 

- Att nå snabba resultat. 
- Att växa i antal.  
- Att lösa personliga problem eller bli av 

med sina ensamhetskänslor. 
- Vad gör att motståndet ebbar ut och 

deltagarna hoppar av?  

- Hur ska man förekomma denna negativa 
process?  

- Diskutera  
- massaktioner  
- dåligt förberedd olydnad 
- toppstyrt motstånd 
- aktioner som mest lämpar sig för 

erfarna eller starka människor 
- sekterism  

PH 
 
 

Bilda vängrupp 
Denna övning kan användas om 

deltagarna på en kurs inte är medlem i en 
vängrupp. 

1 Var och en behöver ett papper och en 
penna. 

2 Skriv "STARTA VÄNGRUPP" som 
huvudrubrik. Gör också följande 
underrubriker: "Eventuella Medlemmar", 
"Målsättning", "Förberedelse inför första 
mötet", "Behov av hjälp, information eller 
resurser". 

3 Planera bildandet av en vängrupp, vilka 
som kan tänkas vara med och realistiska 
datum för de olika stegen. Om några vill 
samarbeta med att starta en vängrupp kan 
de göra planeringen ihop. 

PH 
 
 

Vad med 
skadegörelse...?! 

Det finns inom alternativrörelsen och 
ickevåldsrörelsen delade meningar om 
materiell påverkan i aktioner och 
motståndskamp. En del ser skadegörelse 
som våld medan andra menar det är rätt om 
ingen människa riskerar att skadas. Inom 
Plogbillsrörelsen gör man 
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avrustningsaktioner där vapen görs 
obrukbara med hjälp av hammare. 
Plogbillsaktioner kan ses som ett arbete 
där ett vapen görs om till metallskrot för att 
senare tjäna till material för produktion av 
andra metallsaker. Idag görs ju t ex 
avrustningen av medeldistans kärnvapnen 
(Pershing II, SS20 och kryssningsmissiler) 
av avlönade arbetare i metallindustrin i 
USA och Sovjet i och med att INF-avtalet 
om avrustning skrevs under.  

Oavsett om man är för eller mot materiell 
påverkan i ickevåldsaktioner är det viktigt 
att se skillnad på olika typer av materiell 
påverkan. När man kan skilja på dessa 
olika typer kan man även tydligare ange 
konkret vad man själv anser är rätt eller fel. 

 
Materiell påverkan i olika 

sammanhang: 
(Avsiktlig materiell skadegörelse för 

politiska syften) 6

 
*Mot annans egendom eller mot egen 

egendom 
*I "fredstid"eller i "krigstid" 
*I hemlighet eller öppet 
*Som strategi eller del av strategi 
*Skadan mål i sig eller skadan 

symbolisk/kommunikationsmedel 
*Maximal skada eller reparabel skada 
*Oklara följder eller klara följder 
 *Risk för människor eller ej risk för 

människor 
*Litet stöd av opinionen eller stort stöd 

av opinionen 
*För skydd av "oersättliga" intressen 

eller för skydd av "ersättliga" intressen                     
*I en "demokrati" eller i en "diktatur" 

 
6(Listan på typer kommer till stor del från en debatt i 

norska tidningen Ikkevold) 
 

*Det första medlet eller del av 
upptrappning                                     

SV 
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Aktion 
 

Aktionsmål 
Några av följande övningar är mer direkt 

inriktade på att forma och utföra en aktion. 
Den första handlar om att skapa en 
aktionsplan. 

Under en kurs på Avrustningslägret är 
kanske deltagarna redan indelade i 
vängrupper och vet vad de vill syssla med 
efter kursen. Men så är inte alltid fallet. För 
att de ska ha möjlighet att diskutera fortsatt 
arbete och aktionsmål, har jag, med lite 
olika variationer, använt följande övning.  

A Gör en brainstorm på eventuella 
aktionsmål. 

- Diskutera förslagen. 
C Låt de som är intresserade av att arbeta 

vidare med samma förslag bilda 
vängrupper. 

D Fortsätt att diskutera förslagen i 
vängrupperna. 

- Gör en plan för vängruppens arbete. 
- Fler medlemmar? 
- Tidsplan. 
- Undersökningsplan. 
- Vem gör vad? 
E Utvärdera. 
PH 
 
 

Aktionens symboler  
Följande övning kan användas på en kurs 

som ska leda fram till en aktion:  
A Välj ett aktionsmål. 
- Vilka vill ni nå med aktionen? 
- Vad är syftet med aktionen? 
- Är aktionen en del av en större 

kampanj? 

B Vad är aktionens budskap? 
- Vad kan motpartens budskap bli? 
C Gör en brainstorm på symboler som 

kan förmedla ert budskap. 
- Diskutera symbolerna. 
- Kan de ge fel budskap? 
D Vilka fördomar eller missuppfattningar 

kan ni råka ut för? 
- Diskutera vilka symboler som skulle 

kunna motverka dessa. 
PH 
 
 

Fredsbevarare  
Fredsbevararna ansvarar för lugnet under 

aktionen. Men vilka kan störa en aktion? 
Diskutera hur enskilda från följande 
grupper kan skada en aktion:  

- Aktivister. 
- Infiltratörer och provokatörer. 
- Åskådare. 
- Poliser. 
- Arbetare. 
Orsaken till varför de stör kan vara att de: 
- blir rädda och tappar fattningen. 
- blir frustrerade eller ilsknar till. 
- vill provocera fram en konfrontation. 
Följderna kan bli: 
- Dålig stämning och svårigheter att 

kommunicera med motparten.  
- Fördomar hos allmänheten eller 

motparten. 
- Psykiskt våld som exempelvis 

förolämpningar. 
- Bråk eller fysiskt våld. 
Lösningarna brukar vara att: 
- fredsbevararna ingriper. 
- en eller flera vängrupper ingriper. 
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- provokatören isoleras. 
- aktionen upplöses. 
- aktionen tillfälligt ändrar karaktär eller 

flyttas. 
 
I en aktion där alla deltagarna är med i 

vängrupper och har tränats är risken liten 
att en våldsam konfrontation uppstår. Men 
det är inte så att problem aldrig uppstår. 
Risken är liten därför att de löses i ett tidigt 
skede.  

- Diskutera olika former av störningar 
under en aktion och ge förslag på 
lösningar. 

- Pröva dessa lösningar i rollspel.  
PH 
 
 

Anfall mot 
Avrustningslägret 

Göra egna fredsbevarar-rollspel 
(se även rubrik Göra egna rollspel) 
För att förbereda oss inför eventuella 

anfall och sabotage mot lägret bör 
fredsbevararna och även de andra 
lägerdeltagarna vara tränade för en rad 
olika tänkbara situationer. 

*Förslagsvis kan man göra rollspel kring 
anfall, provokationer och sabotage från 
skinheads, berusade, småbarn, raggare, 
tonåringar, motorcykelknuttar, polis eller 
andra grupper.  Man kan pröva situationer 
med olika antal personer som attackerar 
lägret, t ex en, två eller flera skinheads. 

*Sätt er i par eller grupper om tre 
personer och förbered under ca tjugo 
minuter en situation som ni sedan tränar de 
andra fredsbevararna i.  

*Utvärdera rollspelet 
*Varje grupp turas om att leda de andra i 

ett rollspel kring någon anfallssituation. 

*Välj fredsbevarare och gör ett schema 
för lägret där alltid några fredsbevarare 
finns närvarande. 

SV 
 
 

Provokatören  
1 Ungefär åtta i varje grupp. 
2 En agerar provokatör som försöker 

kasta sten mot polisen. 
3 Resten är fredsbevarare. 
4 Pröva olika sätt att hindra 

stenkastningen som: 
- samtal 
- eller John Steinbecks metod som är 

beskriven i Vredens Druvor: 
Fredsbevararna pressar sig så tätt intill 
provokatören att denne inte kan ta sats till 
slag eller stenkastning. Dessa separerar 
sedan bråkmakaren från aktionsplatsen 
genom att som en tät klunga promenera 
iväg med denne mellan sig.  

5 Utvärdera. 
- Gick det att få kontakt med 

provokatören? 
- Vad fungerade tillfredsställande? 
- Vad kunde gjorts bättre? 
- Vad skulle kunna anses som våld mot 

provokatören? Hur undviks detta? 
6 Byt situation och roll. Gör om 

övningen. 
- Pröva gärna andra situationer typ 

aktivister som förolämpar polisen, 
åskådare som vill delta i aktionen eller 
alternativt ge sig på aktivisterna. 

PH 
 

Arbetaren 
1 Två i varje grupp. 
2 Den ena agerar arbetare på JAS-

fabriken. Denne stöder sitt företag, behöver 
sitt jobb för att kunna ta hand om familjen 
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och är mäkta irriterad på "dessa förbannade 
utbölingar och aktivister".  

3 Den andre agerar fredsbevarare. 
4 Använd minst en halvminut till att 

tänka er in i situationen. 
5 De två möts bredvid aktionsplatsen.  
6 Avbryt efter tre minuter och utvärdera. 
- Hur utvecklades situationen. 
- Moraliserade fredsbevararen? 
- Förenklade fredsbevararen problemen? 
- Diskutera skillnaden mellan att lyssna 

på arbetaren och att försöka övertala.  
- Hur skapas en dialog ur två monologer?  
- Fanns det möjlighet att byta miljö, 

träffas senare eller på ett kafé i närheten? 
- Vad kunde gjorts bättre? 
7 Byt roller och gör om övningen. 
8 Diskutera i hela gruppen vikten av att 

erkänna att man inte har svaret. Hur kan 
mötet med arbetaren ge nya svar och 
uppslag? 

PH 
 
 
 

Polisen 
1 Ungefär åtta i varje grupp. 
2 Två agerar poliser, en aktivist och 

resten fredsbevarare. 

3 Två poliser trycker ner en aktivist mot 
marken. Försök att få kontakt med polisen. 
Använd en halvminut tyst förberedelse för 
att tänka er in i situationen. 

4 Avbryt när det passar och utvärdera. 
- Fick fredsbevararna kontakt med 

polisen. 
- Gick det att påverka situationen?  
- Hur upplevde polisen fredsbevararna? 

Var deras antal eller agerande 
provocerande eller hotande? 

- Vad kunde gjorts bättre? 
5 Byt roller och gör om övningen. 
PH 
 
 

Gör egna rollspel 
Dela upp er i grupper och planera under 

tjugo minuter olika rollspel som ni sedan 
leder i storgrupp. Prova t ex att göra 
rollspel kring situationer som ockupation 
av planeringskontoret för JAS, olydnad 
mot vänner på lägret o s v. 

(Se i övrigt liknande rubriker i andra 
avsnitt) 

SV 
 

 

Kommunikation och massmedia 
 
 

Media 
Läs Handbok i Civil Olydnad s 142-150. 
Hur kommunicerar vi med varandra? (på avstånd eller med människor i vår närhet?) 
Hur kan vi skapa egna medier för att nå ut?  
Diskutera medier där vi kan kommunicera med varandra? (Ex ta kontakt på allmänna 

platser och bussar,  hembesök, middagar, fester o s v) Jämför med  masskommunikation?  
Diskutera aktionsformer som i sig kan fungera som medier? Hur kan aktioner utformas 

så att man uppnår dialog? 
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Hur kan man upprätthålla en kommunikation med andra även under starkt förtryck och 

censur av medier? 
 
- Diskutera olika medier för att starta vängrupper och ordna ickevåldsträning. 
- Vilka medier kan användas för att få kontakt med: 
- motparten? 
- anställda av motparten? 
- andra motståndsgrupper, lokalt eller internationellt? 
- intresseföreningar? 
- myndigheter? 
- representanter för lagen? 
- övriga medborgare i samhället? 
- Vilka massmedier kan användas för att sprida: 
- erfarenheter från aktioner? 
- information om aktionsgruppen? 
- information om motpartens verksamhet? 
- Gör en plan för hur arbetet med dessa medier ska byggas upp.  
- Vilken funktion har massmedia i vårt samhälle? 
- Vilka passiviserande eller aktiverande effekter kan massmedia ha? Diskutera olika 

typer av massmedia, exempelvis handböcker i civil olydnad, ickevåldskurser, 
föredragsturnéer, rörelsetidningar, dagstidningar, film etcetera. 

- På vilket sätt kan massmedias bevakning av aktioner vara passiviserande? 
- Hur ska aktioner och symboler utformas för att motverka att: 
- aktionen blir ignorerad? 
- vängruppen förlöjligas? 
- desinformation och förtal sprids? 
- vängruppen definieras in i ett fack, som exempelvis "ungdomar" eller "liberaler"?  
- massmedia blir personcentrerade och skapar hjältar eller ledare? 
- aktionen upplevs spektakulär? 
PH 
 
 

Intervju 
1 Tre till fyra personer i varje grupp. 
2 Två agerar journalister och en till två personer ska låta sig intervjuas.  
3 Bakgrunden till intervjun kan vara ett bygge av en lekplats på Saab:s militära område. 
4 Förbered er under någon minut. 
5 Journalisterna gör tillsammans en snabb intervju under fem minuter. 
- Avbryt gärna den intervjuade.  
- Styr svaren med hjälp av frågorna. 
- Ställ både relevanta och ovidkommande frågor? 
- En journalist kan eventuellt agera fotograf. 
6 Utvärdera: 
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- Kändes intervjun bra? 
- Kunde en positiv kontakt skapas mellan journalisterna och aktivisterna? 
- Var aktivisterna förtroendeingivande?  
- Förenklade aktivisterna problematiken? Användes färdiga svar eller klyschor? 
- Föll de in i rollen som intervjuoffer? Hur kommer man ur den? (Ställa frågor, bjuda på 

fika, läsa upp uttalanden etc.) 
- Hur skapas en jämlik relation? 
- Försökte aktivisterna eller journalisterna manipulera intervjun? 
- Kunde aktivisterna hålla sig till ämnet? 
- Vilka frågor lyftes fram? Vad glömdes bort? 
- Diskutera intervjuplatsen. Vilken betydelse har den? 
- Vad kunde gjorts bättre? 
7 Byt roller och gör om övningen. 
8 Diskutera eventuellt i större grupp vilka riktlinjer som kan vara användbara i kontakt 

med press och radio. 
PH 
 

Pressmeddelande 
1 Var och en behöver papper och penna. 
2 Använd femton minuter till att skriva ett pressmeddelande på ungefär en halv sida om 

en avrustningsaktion. Arbeta i grupp om ni vill. 
3 Aktionen kan till exempel vara en minnesceremoni i en fabrik. Fabriken ägs av SAAB 

som har exporterat vapen som använts i olika krig.  
PH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser 
 

Arrestering      
1 Åtta personer i varje grupp. 
2 Fyra poliser. 
3 Resten är medlemmar i en vängrupp. 
4 De båda grupperna sätter sig i var sitt rum eller så att de inte kan höra varandra.  
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5 Vängruppen har börjat montera ner maskiner som används för vapentillverkning. Ni 

ser att andra vängrupper blir arresterade längre bort. På tre minuter ska ni bestämma hur 
gruppen ska agera när polisen arresterar er. 

6 Poliserna diskuterar under ungefär tre minuter hur ni ska ta hand om fredsaktivisterna. 
- Vem för befälet?  
- Ska ni förhandla? 
- Hur ska ni få bort aktivisterna? 
7 När poliserna är klara går de utan förvarning fram till vängruppen. 
8 Bryt när det är läge och utvärdera. 
- Hur kändes det att vara polis? 
- Kunde aktivisterna lugna ner poliserna? 
- Blev någon polis provocerad? Av vad?  
- Skapades kontakt? Ögonkontakt? Muntlig kontakt? Gick det att skapa individuell 

kontakt med varje polis? 
- Bekräftade vängruppens agerande polisens egen hierarki? Hur kan man bryta den? 
- Vilket budskap gav vängruppens agerande? Vad hade detta budskap med aktionens 

syfte att göra? 
- Hur kunde situationen förbättrats? 
9 Byt roller och gör om övningen. Vängruppen ska denna gång pröva ett nytt sätt att 

agera. 
PH 
 
 

Ockupera forskningskontor   
Arresteringsrollspel 
ca 8 pers/gr 30 min 
Syfte 
Pröva och diskutera en arresteringssituation. 
Utförande 
* Vängrupp ockuperar planerings- och forskningskontoret på SAAB för JAS och 

andra militära flygplan. Poliserna är där för att föra bort dem. 
* Fyra är poliser 
* Fyra är deltagare i vängrupp 
* Använd en halvminut för att sätta er in i rollerna. 
* Poliserna och vängrupperna samlas under fyra minuter så att de inte kan höra 

varandra. 
* Poliserna bestämmer under den tiden vem som för befäl, hur de ska uppträda och hur 

de ska fullfölja sin uppgift. 
* Vängruppen bestämmer hur de ska agera under mötet med polisen. 
* Utför rollspelet. 
* Bryt och utvärdera. 
* Byt roller och gör om övningen. 
 



54 
Utvärdering 
* Hur kändes det att vara polis? 
* Hur var kontakten mellan vängrupp och polis? 
* Hur förbättrar man kontakten? 
Viktigt 
Tips, misstag........... 
Läs Handbok i Civil Olydnad s 130. 
PH 
 
 

Arrestering av flykting 
1 Fyra i varje grupp. 
2 Dela in gruppen i en socialarbetare, en flykting och två poliser. 
3 Poliserna går ut i ett annat rum. 
4 En flykting diskuterar problemet med uppehållstillstånd med en socialarbetare. 

Receptionisten ringer upp socialarbetaren på kontoret. Två poliser nere vid receptionen 
söker flyktingen som precis fått utvisningsbesked. 

5 Flyktingen och socialarbetaren får tre minuter på sig att bestämma hur de ska agera 
när polisen kommer. 

6 Poliserna får tre minuter på sig att bestämma hur de ska agera. 
7 När de två poliserna är klara knackar de på dörren till socialarbetarens kontor. 
8 Avbryt när det passar och utvärdera. 
- Hur kändes det att vara polis, flykting och socialarbetare? 
- Hur blev kontakten med polisen? Gick det att få igång en dialog? 
- Vilka olika möjligheter har man att agera i en liknande situation? 
- Försökte flyktingen fly? 
- Situationen är mycket problematisk eftersom flyktingen riskerar förföljelse om denne 

åker fast. Å andra sidan kan socialarbetarens och flyktingens beteende minska eller öka 
flyktingens möjligheter att få stöd av polisen. Diskutera problemen. Finns det något sätt 
att agera som både garanterar flyktingens säkerhet och skapar förståelse hos polisen?  

- Hur tar man beslut i en motsvarande situation? Diskutera den känsliga relationen 
mellan flyktingen och dess stödpersoner. 

 
 

Förhör 
1 Varje grupp har två till tre deltagare.  
2 Dela in gruppen i en aktivist och en eller två förhörsledare.  
3 Välj en av situationerna nedan. 
4 Några deltagare i en vängrupp har förts till en polisstation efter sin aktion vid Saab-

flygfältet. Använd en halv minut för att förbereda era roller. 
5 Förhörsledarna ska under fem minuter förhöra aktivisten om: 
- Persondata. 
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- Varför de utförde aktionen. 
- De andra deltagarna i vängruppen. Både de som inte blev arresterade och de som nu 

sitter under förhör i andra rum på polisstationen. 
Om det är svårt att få den förhörde att svara kan följande förhörsmetoder användas: 
- För att få en som är tveksam till att svara: Säg "du måste svara på denna fråga". 

Lydnaden tycks ofta sitta i ryggmärgen. 
- Lura förhörsoffret i en fälla: Fråga några självklara frågor för att få denne att börja 

svara ja eller nej på dina frågor. Ställ sen den fråga du vill ha svar på. Observera att det 
hela tiden ska vara ja-eller-nej-frågor. Exempel:  

- Det finns en vänstergrupp på orten som förespråkar våld. Har ni samarbetat med dem? 
- Nej självklart inte. 
- Har Nicklas Nicklasson hjälpt er? 
- Hm, säger den förhörde förvirrat och försöker att snabbt att tänka ut något. Det vill jag 

inte svara på. 
- Okej, tack då tillsvidare. Ditt svar var mycket upplysande. 
- Föregående metod kräver att offret håller sej till sanningen. Om denne istället börjar 

ljuga så gäller det att bevisa för denne att svaren inte kan vara riktiga. Att ljuga ger inte 
dåligt samvete. Men att bli beslagtagen???? /överbevisad med en lögn kan väcka 
skamkänslor hos den mest förhärdade. Bekännelsen rabblas sen snabbt upp som om det 
vore en bikt snarare än ett förhör.  

- Ett sätt att överbevisa den förhörde är att få denne att motsäga sej själv: Fråga om 
oviktiga detaljer och upprepa senare frågan men med en helt annan formulering. Nästan 
ingen klarar av att komma ihåg en mängd påhittade detaljer.  

6 Avbryt förhöret och utvärdera. 
- Skapades en positiv relation under förhöret? 
- Fanns det möjligheter att diskutera väsentligheter under förhöret? 
- Fick den förhörde in sitt budskap i förhörsprotokollet? 
- Gick det att bryta förhörs-offer-rollen och skapa en dialog? 
- Fick förhörsledarna för mycket information om något? 
- Hur undviker man detta? 
- Hur kunde man förbättrat situationen? 
7 Byt roller.                     
8 Välj en av följande situationer och gör om övningen:                  
- En vängrupp har planterat träd på militär mark. 
- En vängrupp från Sverige har dansat en svensk folkdans på Saab:s startbana.  
Polisen har i någons ryggsäck hittat en adresslista på fredsaktivister runt om i Europa. Är 

du polis så bör du nog kolla upp uppgifterna på den här listan. Aktivisterna har tydligen 
själva fyllt i sina adresser. 

I samma ryggsäck ligger också en karta över flygplatsen. Någon har skrivit in ytterligare 
information på kartan. Detta måste utredas... 

- Diskutera under utvärderingen hur polisen genom att jämföra informationen från 
förhöret om adresslistan och förhöret om kartan kan få information.  

I verkligheten fick polisen genom att lägga pussel reda på ganska mycket utan att 
fredsaktivisterna gav några direkta namn. 
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Själv ser jag vanligtvis förhör som en möjlighet snarare än en fara. Vid aktioner i 

Västeuropa är det snarare problem att få polisen att skriva ner det väsentliga än att man 
säger för mycket.  

PH 
 

Rättegång  
En ickevåldstränare från Göteborg, Henrik Frykberg introducerade rättegångsträning i 

Sverige efter att han 1987 deltagit på en rättegångsträning i Västtyskland. När vi några 
månader senare tillsammans höll en kurs i Stockholm anpassade han tyskarnas 
rättegångsrollspel till svenska förhållanden. Att spela upp en rättegång visade sig vara 
relativt omfattande. Det kan snarare liknas vid ett drama än ett rollspel. Det är därför 
nödvändigt med en ambitiös regissör som förbereder spelet. Henrik hade exempelvis 
knåpat ihop och kopierat upp en regelrätt stämning som under spelets gång "skickades" ut 
till de "anklagade". 

1 Dela upp följande roller:  
domare,  
nämndemän, 
åklagare,  
målsägande (företagsdirektör som kräver skadestånd),  
åklagarens vittne (en ingenjör som också är ögonvittne till aktionen),  
försvarets expertvittne (på vapenexport, internationell lag eller miljöförstöring),  
en advokat, 
resten av deltagarna är anklagade för att antingen ha: 
- avrustat ett vapen eller ett JAS-flygplan eller 
- börjat montera ner en maskin som används för att tillverka vapen.  
2 Åklagaren som jobbar extra som brevbärare för att dryga ut de "dåliga" statliga lönerna 

delar ut en stämning med kallelse till rättegång. Var och en av de anklagade ska ha var sin. 
Glöm inte att kräva en namnteckning som visar att de anklagade mottagit stämningen.  

- Anklagelsen är skadegörelse vilket kan leda till fyra års fängelse.  
- Företaget kräver hundratusen för sina extrakostnader. 
3 Alla får minst tjugo minuter att förbereda sina roller. 
4 "Rätten kallar parterna i mål...till huvudförhandling." 
5 Domaren kollar närvaro. 
6 Åklagaren läser upp yrkandena, det vill säga anklagelserna som står på stämningen och 

eventuellt anspråk på skadestånd från målsägande. 
7 Domaren frågar var och en i försvaret om denne förnekar eller erkänner anklagelserna.  
8 Åklagaren utvecklar åtalet och redogör för de olika omständigheter och bevis som är 

grunden för åtalet. 
9 Åklagaren kallar sitt expert- och ögonvittne. Försvaret får också fråga ut vittnet. 
10 Målsägande redogör för skador, förseningar som ligger till grund för 

skadeståndskravet. Eventuellt kan denne försöka få med lite synpunkter om civil olydnad. 
11 De anklagade redogör för fakta och bevis i fallet. Domaren stoppar varje försök till 

diskussion eller subjektiva åsikter. Försök redogöra för bevis och omständigheter som 
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lyfter fram budskapet, typ bakgrund, symboler och uttalanden. Frågor från åklagaren och 
målsägande är möjligt. 

12 Försvarets expertvittne kallas in. Även åklagaren får tillfälle att ställa frågor. 
13 Domaren tar personuppgifter, som exempelvis de åtalades inkomst. 
14 Åklagarens slutplädering. Denne ger alltså sin syn på fallet (vad kan anses bevisat) 

och diskuterar lagen. Yrka dessutom på en bestämd straffpåföljd. 
15 Försvarets slutplädering, vilket alltså innebär att de anklagade och eventuellt 

advokaten framför sina synpunkter på fallet, diskuterar civil olydnad och redogör för sin 
önskan om vad lagen ska göra åt saken. 

16 Kort paus. 
17 Domaren läser upp domen, motiverar den och förklarar hur man överklagar. 
18 Utvärdera. 
- Hur uppfattades vängruppen av de olika parterna? 
- Diskutera försvarets olika inlägg. 
- Vilka möjligheter finns att vända på rollerna istället för att försvara sig? 
- Vad kan göras med de olika delarna av rättegången? 
- Hur kombineras respekt för lagens företrädare med ett rakryggat budskap? 
- Vilka risker finns att rättegången blir en monolog istället för dialog? Diskutera olika 

sätt att lägga upp en rättegång som samarbetsvägran, rättegång som teaterscen, vända på 
rättegången och ett rent juridiskt försvar med eventuell advokat. 

PH 
 
 

Straff  
Följande diskussion är användbar i en nybildad vängrupp: 
- Välj ut en form av civil olydnad som er grupp skulle kunna tänka sig att göra under 

Avrustningslägret. 
- Gör en lista över olika former av straff. Skilj på de påföljder som kommer uppifrån, 

som böter, och de som kommer från jämlikar, som förtal. 
- Vad hindrar er från att ta större personliga risker? 
- Vilka former av "straff" håller er fångna? 
- Diskutera er fram till en metod eller en process som skulle kunna hjälpa er att 

övervinna osäkerheten inför dessa konsekvenser. Hur kan ni bygga upp ett stöd och en 
gemenskap som hjälper er att klara de olika konsekvenserna av en aktion? 

- Sätt igång denna process. 
PH 
 
 

Fångenskap 
Häktnings- eller fängelsetiden kan både vara förlamande och en unik möjlighet att få 

oväntat mycket gjort. 
- Vad är ett fängelse? 
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- Vilken funktion har fängelse i relation till civil olydnad? 
- Diskutera vad som kan hjälpa er att orka med en eventuell fängelsetid.  
- Vilket stöd behöver ni från medfångarna eller från stödpersoner utanför fängelset? 
- Hur ska detta organiseras? 
- Planera hur ni skulle vilja använda tiden i fängelse.  
- Skriva, studera... 
- Socialt arbete. 
- Motstånd och ickesamarbete. 
- Organisera i eller utanför fängelset. 
- Mediaarbete 
- Diskutera förslag på principer för fångenskapen. Vilken information kan ni tänka er 

att ge till vakterna? Vilka former av verksamheter kan ni inte delta i?  
Räkna med att fängelsetiden kanske inte blir som man planerat. Fångenskap är som att 

leva i en helt annan kultur avskärmad från det normala, det som man lärt sig förstå. Det 
är därför omöjligt att i förväg förstå vad fångenskapen kommer att innebära. 

PH 
 
 

Fängelsesolidaritet 
Ickesamarbete under fångenskap används för att solidarisera sej med de som kan hållas 

kvar längre eller som behöver släppas tidigare. När det finns risk för att några skall 
kvarhållas på polisstationen eller i häktet så kan de andra vägra lämna fångenskapen, 
vägra delta i förhör etcetera tills dessa är släppta. 

Läs vidare s 137 i Handbok i Civil Olydnad 
- Tänk ut situationer där fängelsesolidaritet skulle vara användbart. 
- Hur ska er vängrupp veta att alla kommer att släppas? Hur kan fängelsesolidaritet 

användas tills man är säker på att alla släpps? 
- I vissa vängrupper har ett par fått i uppgift att "komma ut" så fort som möjligt för att få 

kontakt och informera stödpersoner. Hur tar man beslut om vilka som ska använda 
fängelsesolidaritet och vilka som för tillfället ska bryta den? 

PH 
 
 

Fängelse 
Inlevelse, brainstorm och samtal om känslor kring fängelse. 
Utförande 
*Inlevelse och avslappning till lämplig musik 
*Brainstorm: Varför fängelse - varför inte? 
*Samtal i par under 10 minuter 
*Diskussion 
SV. 
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Andra hinder 
Jag hävdar i kapitlet om straff (s 161 i Handbok i Civil Olydnad) att rädslan för de 

personliga konsekvenserna är det som ytterst hindrar oss från att bryta mot lydnaden och 
skapa ett rättvisare samhälle. Detta resonemang kan bara stämma på de personer som vill 
förändra och som tror att ickesamarbete och olydnad kan göra detta. 

- Försök sammanställ en lista över andra sätt att kontrollera människor än att hota om 
påföljd. 

- Diskutera dem.  
- Vilka kampmetoder kan användas för att bryta dessa metoder för kontroll. 
Kontroll behöver inte vara avsiktlig. Vårt sätt att umgås, arbeta, bo och konsumera 

skapar en kontroll som kan vara starkare än den avsiktligt planerade. 
- Diskutera hur vår kultur, sätt att organisera arbetet eller levnadssätt gör att vi blir 

kontrollerade. 
- Hur kan man bryta förlamande strukturer? 
- Är civil olydnad användbart i kampen mot en kultur eller en organisationsform? 
PH 
 
 

Hinderövning 
1 Varje deltagare behöver ett papper och en penna. Underlättaren bör ha ett stort 

blädderblock eller något liknande, och en tuschpenna. 
2 Skriv "Hinder för civil olydnad" som rubrik så långt till vänster som möjligt på 

papperet. 
3 Var och en ska under tre minuter skriva ner exempel på vad som hindrar dem att göra 

civil olydnad? Skriv kortfattat. Observera: bara ett hinder per rad. Lämna stort utrymme 
på högra delen av papperet. Skriv så många exempel som möjligt. De behöver inte vara 
väl genomtänkta eller speciellt allvarliga hinder.  

4 Bryt efter tre minuter. Skriv "Lösningar" som rubrik på högra delen av papperet. 
5 Var och en går igenom sin egen lista och skriver så många lösningar som möjligt på 

varje hinder. Lösningarna behöver inte vara speciellt bra eller genomtänkta. 
6 Stoppa efter tre minuter. Låt gruppen ge exempel på vad som hindrar dem från att delta 

i civil olydnad. Underlättaren skriver kortfattat ner ett hinder per rad, på blädderblocket. 
7 Låt gruppen därefter ge flera lösningar för varje hinder. Skriv upp lösningarna. 
8 Diskutera övningen. 
- Vad gav den? 
- Var den användbar? 
Kommentarer: Ett av de stora hindren för att delta i civil olydnad är att vi vill ha hinder. 

Vi har våra oemotsägliga argument för att slippa ta risker. Men vem vill bli medveten om 
möjligheterna att övervinna dessa problem? 

Diskussionen efter övningen är viktig. När vi under en kurs vid något tillfälle inte hann 
med detta blev flera deltagare frustrerade. Samtalet är också nödvändig för att se 
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svagheterna i listan på lösningsförslag. I verkligheten är det självklart inte så enkelt som 
alla lösningar tycks visa. 

PH 
 
 

Aktioner kring straffet 
Motståndet kan fortsätta under fångenskapen. Där kan man både fortsätta med de frågor 

som man vanligtvis arbetare med eller göra civil olydnad gentemot själva 
fängelsesystemet.  

Läs Handbok i Civil Olydnad s 168. 
Diskutera olika typer av aktioner som kan användas vid häktning, fängelse, böter, 

skadestånd, utmätning, avsked, utfrysning och förtal.  
- Vilka aktioner ökar förståelsen och möjligheten till dialog?  
- Vilka negativa konsekvenser kan en del aktionsformer få? 
- Om ni ska delta i civil olydnad så gör en plan för vilka aktioner ni skulle vilja använda 

i samband med påföljderna. Vilket stöd behöver ni? Vad är syftet med varje aktion? 
PH 
 
 

Fångenskap 
Fängelsetiden kan både vara förlamande och en unik möjlighet att få oväntat mycket 

gjort. 
- Vad är ett fängelse? 
- Vilken funktion har fängelse i relation till civil olydnad? 
- Diskutera vad som kan hjälpa er att orka med en eventuell fängelsetid.  
- Vilket stöd behöver ni från medfångarna eller från stödpersoner utanför fängelset? 
- Hur ska detta organiseras? 
- Planera hur ni skulle vilja använda tiden i fängelse.  
- Skriva, studera... 
-  Socialt arbete. 
- Motstånd och ickesamarbete. 
- Organisera i eller utanför fängelset. 
- Mediaarbete 
- Diskutera förslag på principer för fångenskapen. Vilken information kan ni tänka er att 

ge till vakterna? Vilka former av verksamheter kan ni inte delta i?  
Räkna med att fängelsetiden kanske inte blir som man planerat. Fångenskap är som att 

leva i en helt annan kultur avskärmad från det normala, det som man lärt sig förstå. Det är 
därför omöjligt att i förväg förstå vad fångenskapen kommer att innebära. Detta gäller 
även för de som tidigare suttit i fängelse. 

PH 
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Vängrupp och Avrustningslägret 
 

Aktivt lyssnande 
Syftet med följande övning är att vi ska bli medvetna om vårt irriterande behov att alltid 

predika eller ge svar. Den kan vara till hjälp i en vängrupp eller inför kontakt med 
motparten, typ polis.  

Avsikten med aktivt lyssnande är att den som berättar om ett problem själv ska komma 
på lösningen. 

Aktivt lyssnande som övning innebär att man genom kroppsspråk och kommentarer visar 
att man lyssnar. Detta för att uppmuntra den som berättar.  

- Genom exempelvis frågor ansvarar lyssnaren för att den som berättar håller sig till 
ämnet. Man kan ställa dessa frågor på ett sådant sätt att berättaren inspireras att komma på 
nya lösningar. 

- Lyssnaren får aldrig ge förslag eller tala om för berättaren vad denne bör göra. Då blir 
det dialog, vilket är något helt annat än aktivt lyssnande. 

 
Övning: 
1 Två personer i varje grupp. 
2 Bestäm vem som ska lyssna och vem som ska berätta. 
3 Berättaren får tre till fem minuter på sig att berätta om ett personligt problem. 

Problemet kan vara verkligt eller påhittat. 
4 Lyssnaren bryter efter tre minuter eller när det passar. 
5 Utvärdera.  
- Vad gav övningen? 
- Föll lyssnaren ur rollen genom att ge egna förslag eller lyssna passivt? 
- Analysera lyssnarprocessen, frågor och kroppsspråk. 
6 Byt roller och gör om övningen. 
PH 
 
 

Medlarträning 
Läs om medlingsteknik på s 187 i Handbok i Civil Olydnad. 
1 Tre till fyra personer i varje grupp. 
2 Dela upp rollerna: En medlare, två parter i konflikt och eventuellt en observatör som 

inte deltar i övningen. 
3 Välj en av konflikterna nedan.  
4 Låt var och en under någon minut förbereda sin roll. 
5 Medlaren startar processen. 
6 Avbryt efter ungefär femton minuter. 
7 Utvärdera. Låt deltagarna utvärdera själva före observatören.  



62 
- Vem var den starkare parten? 
- Var bägge parter nöjda med resultatet? 
- Hur klarade medlaren sin uppgift? 
- Hur styrdes samtalet? Eller hur styrdes det inte? 
- Var medlaren neutral? 
- Hur kunde resultatet förbättrats? 
8 Välj en ny konflikt, byt roller och gör om övningen. 
 
En och annan intressant konflikt... 
A Två personer i en vängrupp har svårt att komma överens. Den ene vill inte bli gripen 

tillsammans med den andre. Båda vill riskera arrestering vid aktionen. 
B En kristen fredsaktivist vill gärna bygga ett kors inne på JAS-området. En annan i 

vängruppen tycker att "då får vi den där stämpeln att vi är religiösa fanatiker". Kan någon 
agnostiker medla... 

C En brevbärare vägrar dela ut post till ett vapenföretag på orten. Gissa vilket... Chefen 
hotar med avsked. Den kände lokale medlaren får träda in. Men hur går det med 
neutraliteten... 

D En kvinna vill avrusta ett JAS-plan tillsammans med sin plogbillsgrupp. Det är en viss 
risk att hon häktas på obestämd tid. Hennes man  - som håller på att skriva en ny roman -  
hävdar bestämt att han inte kan både avsluta romanen och ensam ansvara för barnen. 
Barnen är på mammas sida. Pappa känner sig i underläge och frågar lite försynt om det 
inte finns en möjlighet att få henne att ändra sig. Finns det inte någon medlare i 
Avrustningslägret... 

E En vängrupp ska symboliskt proppa igen avloppsröret till en flygfabrik som släpper ut 
gifter. En ny medlem i vängruppen vill gärna delta i aktionen. Men en av de andra sätter 
sig bestämt emot. Den nye har vid flera andra aktioner gjort spontana handlingar som 
skapat oreda. Något liknande skulle vara farligt nu. Det är bättre om den nye är 
stödperson. Men denne står på sig. Någon får träda in som medlare. 

F Alla sitter i fängelse. Även observatören! Två av fångarna har kommit i ett  - man 
skulle kunna säga hetsigt utan att överdriva -  gräl om vem som har rätt att smuggla in 
konserver, vitlök och annat gott som behövs för att lätta upp stämningen. Den äldre av de 
båda har tidigare haft kontrollen över all handel. Den yngre anser att gamlingen tar 
överpriser och hävdar sin rätt att själv ta in vad som behövs. Ju fler som smugglar mat 
desto större är risken att det upptäcks. Och om plitarna upptäcker hur gott fångarna äter så 
blir det permissionsförbud. 

Men om jag inte har fel så har precis en fredsaktivist fängslats för att ha avrustat ett JAS-
plan. Har inte denne erfarenhet av medling...  

PH 
 
 

Att ta beslut  
Konsensus och verktyg för en fungerande demokrati har jag redan gått igenom i 

Handboken (s 180-204). Nedan är några rollspel. Syftet med övningarna är inte så mycket 
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att ta beslut som att pröva nya sätt att arbeta. Använd därför konsensus och olika verktyg 
för att förbättra demokratin.  

1 Cirka åtta i varje grupp. 
2 Hälften ska ta beslut medan den andra hälften är observatörer. 
3 Välj ett av de problem jag beskriver nedan. 
4 Genomför ett sammanträde på tjugo minuter.  
Det går också att använda kortare eller längre tid beroende på övningen. Det är dock 

viktigt att från början ha en fastställd tid.  
5 Avbryt och utvärdera. De som gjort övningen utvärderar under sammanträdet, 

observatörerna efter övningen.  
6 Byt roller och gör om övningen. Välj ett nytt problem. 
 
Sammanträdet: 
- Använd de verktyg jag beskrivit trots att några av situationerna nedan är så speciella att 

man i verkligheten förmodligen skulle använda en mer informell procedur. 
- Välj underlättare, tidsunderlättare och stämningsunderlättare. 
- Gör dagordning med tidsmarginaler för varje punkt. Glöm inte personliga rapporter och 

utvärdering. 
- Använd rundor och andra verktyg för att förbättra effektiviteten och demokratin. 
 
Observatör: Varje observatör väljer en som de observerar speciellt. Bevaka också hela 

gruppen.  
- Är er person: avspänd, nervös, dominerande, tyst, lyssnare, ledare. 
- Observera kroppsspråk och ögonkontakt.  
- Observera könsroller i gruppen. 
- Lyssnar gruppen mer på någon? Vänder sig deltagarna speciellt till några få?  
- Vilka är grupporienterade och vilka är beslutsorienterade i sitt beteende? 
- Hur fungerade rundorna? Fullföljdes de? Hur mycket användes de i förhållande till fri 

diskussion? Kändes de stressiga? Vid konsensusbeslut brukar man ha förslagsrunda, fri 
diskussion och sedan en beslutsrunda. Fungerade detta? 

- Klarade de olika underlättarna sina funktioner? Hur styrde de mötet?  
- Hölls de uppgjorda tidsmarginalerna för varje fråga?  
- Ingrep underlättaren när  

- någon avbröts? 
- diskussionen inte handlade om ämnet? 
- någon dominerade? 

- Hur gick det för de personliga rapporterna i början av mötet och utvärderingen i 
slutet? Glömdes de bort?  

 
 
Problem att lösa 
A Er vängrupp planerar att symboliskt börja montera ner maskiner som gör JAS-

flygplan. Bestäm riktlinjer för de som deltar i aktionen. 
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B Er vängrupp befinner sig mitt i en folkdansockupation av ett militärt område. Tio 

andra vängrupper deltar också. Ett par personer, troligen provokatörer, har tagit sig in på 
området. Bestäm om er vängrupp ska fortsätta aktionen, och i så fall hur problemet med 
provokatörerna ska lösas. 

C Hela vängruppen är arresterad. Ni sitter i en cell i väntan på att bli förhörda. En polis 
meddelar att en av deltagarna i en annan vängrupp troligen blir häktad. Orsaken är att han 
är utländsk medborgare och riskerar utvisning. Vad gör ni? 

D Gör en brainstorm på aktioner ni vill göra. Diskutera hur ni ska forma en vängrupp 
och besluta vilka förslag som är rimliga att börja undersöka. Observera att denna "övning" 
kräver mer tid än tjugo minuter. 

E Ungefär tusen aktivister har picknick vid JAS-hangaren. Polisen har precis börjat 
använda vattenkanoner för att skingra aktivisterna. Om två minuter är vattnet över er 
vängrupp. Vad ska ni göra? Glöm alla hjälpmedel för att ta beslut. Men försök använda 
konsensus. 

Till denna övning behövs bara en observatör. Cirka sju personer gör alltså övningen. 
Observatören avbryter efter två minuter.  

PH 
 
 

2/4/8-Metoden 
Man tar konsensusbeslut i allt större grupper genom att först ta ett konsensus i en grupp 

på två personer för att sedan ta ett nytt konsensus i en grupp på fyra o s v. 
 
Frågor 
-Vilka för- och nackdelar har denna metod jämfört med akvarieformen? (se kapitlet om 

beslutsstrukturer) 
-Hur förändras besluten när grupperna blir större? 
-Uppstår en kohandel eller byteshandel mellan grupperna som skall enas om ett 

gemensamt beslut? Vad kan man göra för att förhindra det? 
SV. 
 
 

Den gode diktatorn 
Alla deltagare får i tur och ordning vara enväldig beslutsfattare under ett möte eller en 

samling. 
Frågor 
-Hur fungerar denna beslutsform? För- och nackdelar? 
-Kan en diktatur vara befogad eller nödvändig under en akut situation? När kan det 

annars vara befogat? 
-Om någon föreslår en lek skall man då gemensamt besluta om leken får genomföras 

eller är en diktatur att föredra?  
-Indiska aktivister väljer en diktator för varje aktion som ger order i en livshotande 

situation. Är det riktigt eller kan man göra annorlunda? 
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SV 
 

 

Elitism i vängruppen 
- På vilka sätt döljs elitism i motståndsgrupper, vängrupper eller i Avrustningslägret? 
- Ge exempel på elitism i er grupp? 
- Hur motverkas detta? 
- Hur förbereds civil olydnad så att skillnaderna mellan erfarna och mindre erfarna 

minskar? 
- Hur förbereds en aktion så att varje deltagare är med och bestämmer vad som ska 

göras? 
- Hur kan vängrupper ta bort behovet av ledare för en aktion? 
- Hur kan vängrupper motverka elitism under civil olydnad? 
- Vilka är riskerna att bruket av vängrupper leder till elitism?  
- Ge exempel på former av elitism som kan förekomma under: 
- parlamentariskt arbete. 
- massdemonstrationer. 
- massaktioner. 
- aktioner med bara några få deltagare. 
PH 
 
 

Träna andra 
- Forma grupper på runt fyra personer. 
- Diskutera hur man kan lägga upp träning i civil olydnad. Vilka behov finns i era 

grupper? 
- Gör en tidsplan för hur ni skulle vilja genomföra träningen. Vilka kontakter måste tas? 

Hur ska träningen annonseras på lägret. Vilka andra praktiska frågor måste lösas före och 
under träningen? Vem gör vad? Vem ansvarar för de olika momenten? Vilka fler möten 
behövs innan träningen? 

- Gör ett schema för själva träningen. Vem gör vad? Hur lång tid ska varje punkt få ta? 
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Övning i att träna andra 
1 Åtta i varje grupp. 
2 Dela gruppen i två delar med fyra i varje. Sätt er så att ni inte stör varandra. 
3 Varje grupp om fyra personer får trettio minuter på sig att utforma och planera en 

övning. Den kan ta upp problem eller principfrågor kring exempelvis en aktion, 
arrestering eller förhör. Övningen kan utformas som ett tärningsspel, strategispel, rollspel 
eller en brainstorm. 

4 Gör övningen tillsammans med de resterande fyra. 
5 Utvärdera. 
- Vad var syftet med övningen? 
- Uppfylldes detta syfte? 
- Är övningen användbar under kurser eller inför aktioner? 
- Hur kunde övningen gjorts bättre? 
6 Låt de andra fyra göra sin övning. 
PH 
 
 

Ickevåldsträning för barn, ungdomar 
och vuxna 

 
 

Våld i vardagen 
 

Mobbning 
Ungdomar stoppar mobbning 
8 pers/gr 30 min 
Syfte 
Att i grupp få pröva på att hindra att någon mobbas. 
Utförande 
*Dela in er i två grupper. En grupp består av tre som ska mobba och en eller två som 

mobbas. Den andre gruppen ska gå in och hindra detta från att ske.  
* Eventuellt kan någon observera. 
* De två grupperna förbereder sej under tre minuter i var sitt rum. 
* De fyra som ska mobba och mobbas bestämmer utan att den andre gruppen vet om det 

hur själva mobbningen ska gå till och varför.  
* Den andre gruppen bestämmer samtidigt vilka metoder de ska använda för att lösa 

konflikten eller åtminstone hindra mobbningen. Exempel är samtal, gå emellan, skälla, 
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kalla på hjälp, bjuda de inblandade på godis, berätta en rolig historia, distrahera. Låt 
fantasin flöda. 

* Samlas i hela gruppen och utför rollspelet. 
* Bryt efter ett par minuter och utvärdera hur det gick att hindra mobbningen. Använd 

runda innan en fri diskussion. Låt de som mobbade och de(n) som mobbades i tur och 
ordning berätta vad som var bra och dåligt och hur man kunde gjort istället. Låt sen de 
som försökte stoppa situationen i tur och ordning utvärdera. Se till att ingen yttrar sej 
två gånger eller börjar försvara sej innan alla fått yttra sej. Ge sen tid till fri diskussion. 

- Vilka metoder skulle kunna fungera i verkligheten? 
- När kommer vissa metoder att inte fungera.  
* Byt roller. 
* Diskutera i var sin grupp hur ni ska agera. Försöka att pröva helt andra metoder denna 

gången. 
* Utför rollspelet och utvärdera. 
* Gör eventuellt ett tredje rollspel. Denna gång ska de som mobbas och de som ska stoppa 

mobbningen vara i samma grupp. Förbered hur offer och stöd tillsammans skulle kunna 
stoppa mobbning. 

* Utför rollspelet och utvärdera. 
Viktigt 
* Bryt rollspelet så fort någon skulle kunna må dåligt av det. 
* Se till att rollspelet inte drar ut på tiden. Gör istället om rollspelet. 
* Använd runda under utvärderingarna och se till att deltagarna inte avbryter varandra. 
PH 
 
 

Oskyldig klassbuse 
Elever stöder kamrat gentemot lärare 
6-8 pers/gr 20-30 min 
Syfte 
Elever ska få pröva på att säga emot lärare som missbedömt en situation och orättvist kör 

ut en elev. 
Utförande 
*Dela in er i två grupper. En grupp består av två som spelar lärare och klassens buse. 

Resten agerar elever. Sätt er i var sitt rum under fyra minuter och förbered situationen. 
* Läraren och klassbusen bestämmer konflikten, exempelvis att eleven råkar hitta en kniv 

och läraren ser detta och tror att eleven också äger kniven. Eleven ska bli utslängd och 
en anmärkning ska skickas till föräldrarna.  

* Den andra gruppen ska agera solidariska elever. Diskuterar hur ni kan hjälpa till att lösa 
en konflikt mellan en lärare och en elev där eleven blir orättvist behandlad. Vilka 
metoder ska ni använda? Exempel är; säga till läraren, ta på sej skulden, protestera, göra 
aktioner, vägra samarbeta, tala om för eleven som blivit orättvist behandlad att denne 
har stöd. 

* Alla samlas. Sätt er som i ett klassrum. Utför rollspelet. 



68 
* Bryt efter ett par minuter och utvärdera. 
Låt alla yttra sej i tur och ordning. 
- Kunde man öka förståelsen hos läraren? 
- Vilka metoder är bra eller dåliga? 
- Ge förslag på hur man kunde gjort det bättre. 
* Byt eventuellt roller och gör om rollspelet. 
PH 
 
 

Förtal 
Stoppa förtal 
4 pers/gr 20 min 
Syfte  
Pröva att lägga sej i när några pratar illa om någon som inte är närvarande. 
Utförande 
*Dela på er så att ni är två i varje grupp. Den ena gruppen ska förtala någon påhittad 

person. De andra ska lägga sej i och försöka stoppa förtalet. Sätt er i var sitt rum under 
tre-fyra minuter och förbered era roller. 

* Förtalarna ska komma på ett namn på en ickeexisterande person och några dåliga 
egenskaper man skulle kunna anklaga denne för. 

* Förtals-motståndarna ska bestämma vilka metoder de skulle kunna använda för att 
hindra förtal. 

* Samlas i hela gruppen runt ett bord och utför rollspelet. 
* Bryt efter ett par minuter och låt alla deltagarna i tur och ordning utvärdera innan ni låter 

ordet vara fritt. 
- Vilka metoder var användbara? 
- Gick det att skapa en bra kontakt och positiv förståelse mellan de båda parterna? Hur 

hindrar man förtal så att förtalarna inte låser sej? 
* Byt roller, ge tid för förberedelse, gör om rollspelet och utvärdera. Pröva eventuellt en 

situation med rasistiskt förtal mot någon som flyttat till Sverige. 
PH 
 
 

Smitarna 
Hålla sej undan från skitjobb 
4 eller 8 pers/gr 20-30 min 
Syfte 
Pröva på att göra motstånd mot sådana som smiter från tråkiga sysslor. 
Utförande 
* Alla har varit på läger och ska städa innan de åker hem.   
* Förutom en handledare ska alla dela in sej i två grupper på två eller fyra i varje grupp. 

Ett exempel på indelning är att pojkar och flickor är i var sin grupp. Den ena gruppen 
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ska smita från sina städuppgifter och lämna över jobbet till den andra gruppen som då 
får städa dubbelt. 

* Förbered er under ett par minuter i var sitt rum. 
* De som inte ska smita diskuterar vilka metoder de ska använda om den andre gruppen 

smiter "som de ju alltid brukar göra". 
* Samlas i hela gruppen. Utför rollspelet. Handledaren talar om vad som behöver städas 

och drar sej tillbaka. Den ena gruppen säger att den ska smita iväg. Vad gör den andre 
gruppen. 

* Avbryt efter några minuter och utvärdera. 
- Vilka metoder användes? Hur fungerade de? 
- Vilka andra metoder kan användas för att stoppa smitning? 
* Byt roller, förbered er under två minuter, försök hitta på nya metoder för att stoppa 

smitning, utför rollspelet och utvärdera. 
PH 
 
 

De populära grabbarna 
Om att bryta lydnaden till pojkar 
4-6 pers/gr 30 min 
Syfte 
Flickor ska få pröva att bryta sin eventuella lydnad till pojkar. 
Utförande. 
* Det bör delta minst två från varje kön. Pojkar och flickor förbereder sej i var sitt rum 

under ett par minuter. 
* Pojkarna ska spela populära, flirtiga och charmiga. De ska genom smicker och löften om 

att gå ut en kväll tillsammans försöka få flickorna att ta hand om disken. Det råkar alltså 
vara männens tur att diska den här gången. Förbered hur ni ska kunna få flickorna att 
frivilligt ta hand om disken. 

* Flickorna diskuterar samtidigt varför flickor ibland passar upp pojkar. 
* Samlas i hela gruppen och utför rollspelet. Pojkarna börjar. 
* Bryt efter några minuter och utvärdera. 
- Fungerade rollspelet? Upptäckte ni några metoder som pojkar använder för att styra 

flickor? 
- Vilka metoder är användbara för att bryta flickors lydnad mot pojkar? Varför ställer ofta 

kvinnor upp på att diska, städa eller passa upp pojkar? 
* Gör eventuellt om rollspelet. 
PH 
 
 

Våld och förtryck i vardagen 
Göra egna rollspel 
4 pers/gr 60 min 
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Syfte 
Pröva på att göra och utföra rollspel på vardagskonflikter 
Utförande 
* Gör under 4 minuter en brainstorm på våld, rasism och förtryck i skolan, hemma, mellan 

män och kvinnor, på arbetet, bland vänner eller på bussen. 
* Välj en situation som ni vill göra rollspel på. 
* Använd 20 minuter för att förbereda rollspelet. 
* Tänk på: Syftet med rollspelet. Hur situationen ska se ut. Vem ska introducera, bryta 

rollspelet (hur och när?), leda utvärderingen? Ska även ni delta i rollspelet. Ska 
deltagarna förbereda sej i grupper? Vem tar hand om respektive grupp? Vad behövs för 
rollspelet: rum, utrymme, hjälpmedel. Gör ett kort och inte alltför komplicerat rollspel. 
Låt deltagarna utforma rollspelet till stor del själva. Annars gör de ju bara vad ni säger 
åt dem utan att få lära sej något eget eller något nytt. 

* Fråga en annan grupp om ni kan få göra rollspelet med dem. 
* I rollspelet ska det ingå en utvärderingen. När den är klar avbryts rollspelet. Då 

utvärderar ni istället hur det gick att leda ett rollspel.  
- Vad var bra och vad var dåligt?  
- Hur gör man bättre nästa gång? 
- Skulle ni själva kunna hålla rollspelet i exempelvis skolan? 
* Om ni gjort rollspel med en annan grupp. Byt sen så att den andra gruppen får göra sitt 

rollspel. 
PH 
 
 

Brännmärken 
Samarbeta för att stoppa enskildas våld 
4-8 pers/gr 30 min 
Syfte 
Att bryta splittring och börja samarbeta för att stoppa våld. 
Utförande 
* En eller två ska vara "stora pojkar/flickor". Resten är deras eventuella offer. 
* De stora hårdingarna får förbereda sej någon minut tillsammans. De ska välja ut ett offer 

i taget. De ska bränna denne på handen med en tänkt cigarett (ex hoprullad
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 pappersbit) eller på låtsas slå denne på armen. Kom ihåg att ni ska hinna med så många 
som möjligt så lämna era offer efter högst 30 sekunder. 

* Resten sprider ut sej, ev i olika rum och börjar läsa i någon tidning eller går omkring 
eller sätter sej. Var och en får ensamma tänka på vad man ska göra ifall hårdingarna 
terroriserar enskilda personer.  

* Hårdingarna börjar välja ut ett offer i taget. 
* Bryt om någon upplever rollspelet obehagligt eller när offren lyckats stoppa våldet eller 

efter tre-fyra minuter. 
* Utvärdera hur man skulle kunna stoppa ett par sadistiska hårdingar som går på ensamma 

individer. 
- Hur gick rollspelet? 
- Vad kan offret göra själv? 
- Hur kan offret kalla på hjälp? 
- Hur kan man snabbt få ihop en stödgrupp? 
- Hur ska man som åskådare ensam/grupp stoppa sadistiskt våld som utövas av en eller två 

personer. 
* Välj nya hårdingar och gör om rollspelet. 
* Denna gång får även offren under tre minuter förbereda sej i grupp för att diskutera hur 

man ska kalla på hjälp och tillsammans stoppa våldet. 
* Sprid ut offren och utför rollspelet, bryt efter några minuter och utvärdera. 
Viktigt 
* Handledare måste följa hela proceduren och bryta så fort någon mår dåligt eller 

hårdingarna spelar över. 
PH 
 
 

Bråk på fest under lägret 
Stoppa eller slänga ut bråkmakare 
8 pers/gr 30 min 
Förflytta deltagare i slagsmål 
Syfte 
Att organisera festvakter och utan våld slänga ut och lugna ner bråkmakare. 
Utförande 
* Dela in er i två-tre bråkmakare och resten festvakter. 
* Förbered er i var sitt rum. Bråkmakarna ska bråka med varandra inte med andra. 

Festvakterna ska kunna samordna sej, lugna ner bråkmakarna och få ut dem från festen. 
* Samlas till fest och utför rollspelet. 
* Bryt efter ett par minuter eller om det blir för mycket bråk eller när bråkmakarna är ute 

ur lokalen. 
* Utvärdera. 
- Hur kände bråkmakarna sej? Blev ni provocerade av festvakterna? Hur skulle de gjort 

för att göra er lugna? 
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- Även om bråkmakare lugnar ner sej kan andra festdeltagare vara rädda och må dåligt av 

att ha dem kvar på festen. Diskutera när man ska slänga ut eller bara lugna ner några 
som slåss. När ska man ringa polisen? 

- Hur tar man hand om de som spontant försöker agera festvakter men som själva är 
provocerande? 

- Diskutera andra sätt att slänga ut någon från en fest. 
* Byt ut bråkmakarna. Gör om rollspelet. Pröva andra tillvägagångssätt.  
* Varianter på rollspelet. 
- Fler bråkmakare. 
- Någon som ger sej på vem som helst. 
- Någon som bara muntligt provocerar eller hotar. 
- Några festdeltagare som vill slåss med bråkmakarna eller slänga ut dem med våld. 
PH 
 
 
Ickevåld 
- Vad är ickevåld? 
- Går det att stoppa våld utan att själv använda våld? 
- Går det att stoppa krig utan att själv använda våld? (Berätta om befrielsekampen i 

Indien, motståndet i Östeuropa, motståndet mot kuppen i Sovjet, störtandet av Marcos i 
Filippinerna)  

- Ge exempel på när ickevåld skulle vara användbart för er. (På lägret, i scouterna, i 
skolan, hemma, på gården...) 

 
 

Ledare trakasserar tonåring 
Rollspel för ledare och ungdomar. Lojalitetskonflikt bland ledare. 
6-8 pers/gr 30 min 
Syfte 
Pröva på en lojalitetskonflikt där en ledarkollega trakasserar en jobbig scout. 
Utförande 
* Scouten är allmänt besvärlig. En ledare som tappat tålamodet förlöjligar och trakasserar 

scouten.  
* Två grupper. En med scout och trakasserande ledare. En med ledarkolleger. Förbered er 

i var sin grupp under fyra minuter. 
* Utför rollspelet. 
* Utvärdera. 
* Byt roller och gör om rollspelet. 
PH 
 
 

Våld 
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- Vad är våld?  
- Vad är skillnaden mellan fysiskt och psykiskt våld? 
- Varför uppstår våld? 
- Diskutera när våld har uppstått i skolan. 
- Prata om skillnaden mellan våld bland ungdomar och våld mellan länder och folk. 
PH 
 
 

Civil olydnad 
- När ska man vägra lyda någon? 
- Har du känt att du gjort rätt när du vägrat lyda en kamrat, lärare, ledare, förälder? 

Varför? Berätta? 
- När ska man vägra lyda polis/militär/politiker? 
- Vad är civil olydnad? (Handbok i civil olydnad av Per Herngren s 15, 22.) 
- Diskutera gömma flyktingar. När är det rätt? 
- Ska man vägra vapen?  
- Vad händer när man vägrar värnplikt? Hur ska man få det stöd man behöver för detta? 
- Diskutera hur civil olydnad gav oss strejkrätt, yttrandefrihet, religionsfrihet.  
- Vilka frågor idag skulle civil olydnad vara användbart för? (för miljö mot 

miljöförstöring, för flyktingar, mot rasism, för fred, mot våld, ...) 
 
 

Aktionsmål 
Konsensus övning  
8 pers/gr 20 min 
Syfte 
Komma fram till ett gemensamt aktionsmål med hjälp av konsensus. 
Utförande 
* Använd 15 minuter för att komma fram till ett gemensamt aktionsmål, exempelvis en 

fritidsgård eller skog där ni bor som ska räddas från grävskoporna. 
* Välj underlättare som leder mötet, stämningsunderlättare som ser till att alla mår bra och 

får yttra sej utan att bli avbrutna, och tidsunderlättare som ser till att sammanträdet 
håller tidsmarginalerna. 

* Låt alla ge förslag utan att bli avbrutna med hjälp av runda, där ingen får yttra sej två 
gånger innan alla andra sagt något.  

* De som är oense kan blockera ett förslag. Målet är att alla ska komma överens. Och det 
är inte säkert att majoriteten har det bästa förslaget.  

* Ett beslut är taget när alla i en runda sagt att de stöder ett förslag eller i varje fall inte 
blockerar det. 

* Utvärdera 
- Gick det att nå konsensus? 
- Upplevde minoriteterna ett tryck från majoriteten? Hur motverkas det? 
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- Låste någon sej i onödan? 
- Fick alla yttra sej? 
- Blev någon avbruten? Kunde denne få tillbaka ordet med hjälp av 

stämningsunderlättaren eller underlättaren? 
Viktigt 
* Konsensus kan ni läsa mer om i Handbok i Civil olydnad s 190-204. 
 
 

Arresterad 
Pröva konsensusbeslutet i praktiken 
8 pers/gr 30 min 
Syfte 
Pröva på att bli arresterad i den aktion man nått konsensus om. 
Utförande 
* Om ni inte tidigare fått konsensus så ska ni ockupera en musik-, rock och teatergård som 

ska rivas. 
* Dela upp er i hälften poliser och hälften ockupanter. 
* Sätt er i var sitt rum och förbered er under tre minuter.  
* Poliserna ska bestämma hur de ska få ut ockupanterna; artigt men bestämt, snabbt, 

försiktigt, argt eller på något annat sätt. 
* Ockupanterna ska bestämma hur de ska agera när polisen kommer. Ska ni bjuda på fika, 

presentera er, visa runt eller agera på något annat sätt. 
* Efter tre minuter kommer poliserna in till ockupanterna utan förvarning. 
* Avbryt rollspelet efter några minuter eller när alla ockupanter blivit bortförda. 
* Utvärdera. 
- Hur kändes det att agera polis? 
- Kunde ockupanterna få kontakt med polisen? 
- Var ockupanterna tysta eller pratade de med poliserna? 
- Lyssnade ni på polisernas synpunkter? 
- Hur gör man för att det ska kännas bra för poliserna och för att skapa förståelse? 
* Byt roller, förbered er under några minuter, gör om rollspelet och utvärdera. 
 
 
 
 
 
 

Möjlig värnpliktsvägrare 
4 pers/gr 20-30 min 
Syfte 
Ge vägrarinformation till värnpliktiga. 
Utförande. 
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* Dela in er i två grupper. Hälften är fredsaktivister och hälften är värnpliktiga. Förbered 

er under tre minuter i var sitt rum. 
* Gör ett rollspel där två fredsaktivister ska ge information om värnpliktsvägran till två 

soldater. 
* Avbryt efter ett par minuter och utvärdera. 
- Hur upplevde soldaterna mötet? 
- Var fredsaktivisterna moraliserande? 
- Kunde aktivisterna lyssna? 
* Byt ev roller och gör om rollspelet med förberedelse och utvärdering. 
 
 

Flyktinglek  
Ungdomar och vuxna delar in sej i små(motstånds)grupper. 
Några är vakter. 
Ett fängelse byggs upp. Alla motståndsgrupper sitter i fängelse. 
Idén är att försöka rymma och sen smita in på en utländsk ambassad. 
Vakterna bevakar både fängelset och ambassaden. 
En motståndsgrupp har klarat sej när alla har kommit fram till ambassaden. Vakter kan 

alltså inte ta någon inom ambassadområdet.  
Om någon sitter kvar eller blir tagen måste alltså gruppen hjälpa denne att fly. 
Vakterna har vapen så ifall någon rymling är synlig inför en vakt mer än fem sekunder så 

måste denne gå tillbaka till fängelset. 
Fängelset får inte vara rymningssäkert.  
Platsen för fängelset och ambassaden måste ha många gömställen. 
Så här blir de olika stegen i leken. 
1 Fängelse 
Rymma 
Hjälpa varandra att rymma 
2 Fly 
Ej bli tagen 
3 Söka asyl/fristad på ambassad 
Hela motståndsgruppen. Saknas ngn: Hjälp denne att rymma 
Hjälpa andra patruller: Hur uppmuntra? 
 
 

Militärpatrullen 
 
A. Under lägret går en militärpatrull runt och "flyttar" på ungdomar, ger order, avbryter 

verksamhet, griper ungdomar, förhör dem, konfiskerar saker. 
Ungdomarna ska förslagsvis 
- vägra lyda 
- rymma 
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- hjälpa fångar att rymma 
- försöka få soldaterna att vägra lyda 
B Militärpatrullen ställer frågor om gömd flykting.  
Ungdomarna ska förslagsvis 
- Vägra ge information 
- Tipsa den efterlyste om att militärpatrullen kommer. 
- Hjälpa denne att rymma ifall hon/han åker fast. 
C Ungdomarna ska försöka hitta olika metoder att få soldaterna att vägra lyda sitt befäl: 

fika, samtal, presenter, blockera etc. 
 
Gör rollspel för militärpatrullen: 
Konfiskera 
Flytta på scouter 
Ge order 
Avbryta deras verksamhet 
Hur uppmuntra ungdomarna att vägra lyda, föra dialog, övertala militärpatrullen att vägra 

lyda? Ska några i militärpatrullen ha som uppgift att vägra lyda och ställa sej på 
ungdomarnas sida? 

 
 

Livvakt  
Ickevåldslivvakt åt hotad 
4 pers/gr 20-30 min 
Syfte 
Utveckla metoder och principer för fredliga livvakter. 
Utförande 
* En invandrare som har åkt fast för stöld har i tidningarna framställts som maffialedare. 

Han blir därför attackerad av främlingar på gatan som känner igen honom från bilderna. 
* Dela in er i två grupper. En grupp av hotad och den som hotar. En grupp med livvakter. 

Förbered er i var sitt rum under tre minuter. 
* Utför rollspelet. 
* Bryt och utvärdera.  
- Hur kändes det att vara livvakt? 
- Hur agerar man gentemot medborgare som anser sej ha rätten på sin sida? 
* Byt roller. 
* Gör om rollspelet efter tre minuters förberedelse i vardera gruppen. Låt denna gång 

offret istället vara en flykting som ska flytta in i ett område där invånarna gjort 
namninsamlingar mot att utlänningar ska få bo där. Några anfaller därför ilsket de 
flyktingar som flyttar in. 

* Utvärdera. 
- Hur ska man agera som livvakt? 
- Vilka medel är acceptabla? 
- Jämför med förra rollspelet. 
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* Andra livvaktsituationer för rollspel skulle kunna vara: 
* Yngre som hotas av äldre ungdomar på väg till lägret. 
* Butik som ägs av invandrare och som hotas av rasistiska gäng ute för att vandalisera (ett 

rollspel) eller skada invandraren (ytterligare en rollspelssituation) . 
PH 
 
 

Andra Rollspelsförslag 
Polisen frågar om en flykting som gömmer sej hos en granne. 
Utvärdering   
av träningen i ickevåld och civil olydnad  
- Hur gick rollspelen? 
- Hur skulle man gjort dem bättre? 
- Skulle ni kunna leda en liknande kurs i skolan, på fritidsgården eller i ungdomsgruppen? 
 
 

Träning i ickevåld 
Efter att ni gjort rollspel 
- Vad är träning i ickevåld? 
- Skulle ni vilja ha sådan här träning i er skola eller i er ungdomsgrupp? När och hur? 
- Vilka behöver ni prata med för att genomföra sådan här träning i ickevåld? 
- Vilka rollspel skulle behövas? 
- Skulle ni kunna leda rollspel själva? Om inte, vem ska ni kalla till kåren? 
 
 
 
 
 
 

Rollspelsidéer 
 
Vardagsvåld 
Konflikter i skolan, familjen eller bland 

vänner. 
Äldre-yngre 
Ej vill delta i tävling 
Stökiga 
Bråk i patrullen 
Orättvisa 
Ledare favoriserar 
Gruppbildning 

Vandalism 
Gängbråk 
Dold sadism 
Bråk på fest 
Flicka som blir slagen hemma av sin 

pojkvän. 
Diskussion i storgrupp. Några skrattar och 

fäller hånfulla kommentarer. Hur bryta 
förtrycket? Och hur får man storgruppen 
att dela in sej i mindre grupper? 
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Populär tjej spelar ut sina två väninnor mot 

varandra. "Du får inte vara med oss 
idag." Hur ska de två göra motstånd mot 
henne? 3 pers/gr + ev observatör 

Trakasserier. Invandrare eller kvinna blir 
trakasserad på bussen. 

Slagsmål. Två personer slåss. Hur ska 
åskådare stoppa slagsmålet. 

Bråk i familjen. 
En grupp killar är nedlåtande mot några 

tjejer. 
Grupptryck. Vägra röka hasch. Vägra delta 

i något farligt.  
Vägra ligga med en kille. 
Stoppa en ensam kille som går runt och 

slår till yngre personer. 
Huliganer 
Yngre medlem som är utanför 
Miljöinformation till företag 
Vandalism 
Kille trakasserar tjejer 
Ledare slår tonåring 
Ledare trakasserar jobbig tonåring. 

Lojalitetskonflikt bland ledare. 
Medling 
Rasism på buss 
Rasistiska uttalanden bland vänner 

Vägra lyda majoritet 
Vägra lyda ledare 
Vännen i butiken (skydd mot rasistiska 

attentat). 
Ickevåldslivvakt (hotad, ex invandrare, 

yngre) 
 
 

Globalt våld 
Trädkrameri 
Husockupation  
Skydda område 
Miljödiskussion  
- arbetare 
- klasskamrat 
Fredsdiskussion 
Plugga igen avloppsrör 
Avrusta vapen 
Flyktinglek  
 
 
 
 
 
 
 

Manipulationsrollspel 
 
 

Dolt rollspel 
 
Ett dolt rollspel innebär att deltagarna i rollspelet inte är medvetna om att det är ett 

rollspel utan tror att det är något som händer i verkligheten. Efteråt diskuterar och 
utvärderar man rollspelet.  

Fördelen med denna typ av rollspel är att deltagarna kan uppleva det som händer mer 
allvarligt och engagerar sig vanligen mer i situationen. Risken är att deltagare känner sig 
lurade av underlättarna. Det kan uppstå en allvarlig situation om man inte bryter rollspelet 
i tid utan låter människor "göra bort sig". Det kan också uppstå mycket upprörda känslor 
som man måste vara beredd att ta hand om.  

- Diskutera om dolt rollspel kan ses som förtryck. Var är gränsen? 
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Det är vanligen inte bra att börja en kurs med ett sådant här spel eftersom det kan krävas 

en hel del förtroende för att utvärdera spelet. Vid utvärderingen gäller det att underlättaren 
ser till att deltagarna inte anklagar varandra och skuldbelägger varandra för deras 
agerande. Det är viktigt att poängtera att vi skall utvärdera det som ett rollspel, inte som 
någon verklig situation. 

 
 

Stoppa kursen! 
Deltagarna tror att de blir straffade om de fortsätter delta i kursen men det hela är ett 

rollspel. 
 
Syfte 
Att ställa deltagarna i en situation där de får välja om de skall lyda eller inte. Att 

engagera deltagarna känslomässigt i valsituationen. 
minst 4 pers ca 50 min 
Utförande 
*I början av kursen meddelar en av de som arrangerat kursen (underlättaren får sätta in 

denna person ordentligt i rollspelet) att en privatperson ringt upp och klagat på att man 
höll en kurs i "uppvigling och politisk sabotageteknik". Personen hotade med att anmäla 
detta till polisen. 

*Efter att kursen pågått ett tag och man hunnit diskutera civil olydnad avbryts kursen 
plötsligt av att en person kommer in och meddelar att det är telefon till "någon av 
arrangörerna av kursen". Denne går ut och kursen fortsätter under 5-10 minuter tills att 
han/hon kommer tillbaka och meddelar att det var polisen som undrade vad det var för 
kurs man höll här. Enligt polismannen var detta en olaglig kurs och han tänkte kontakta 
sin polischef och diskutera situationen. Polisen informerade att kursen måste upplösas 
inom en timme och att de som fortsätter kursen "kan räkna med efterräkningar". 
Kursledarna kan komma att åtalas för "uppvigling". Polisen ville ha besked inom tjugo 
minuter. 

*Underlättarna meddelar att de är beredda att fortsätta och att det är helt upp till 
deltagarna om de vill ta risken. Det är viktigt att underlättarna håller sig så tysta och 
avvaktande som möjligt och istället låter deltagarna komma underfund med vad de skall 
göra. Däremot kan man avbryta långa diskussioner om juridik och poängtera att vi inte vet 
vad polisen kan göra. 

*Underlättarna avbryter spelet efter tjugo minuter eller så snart någon verkar må dåligt, 
blir upprörd eller är på väg ut ur lokalen. 

 
Viktigt 
*Det gäller att bryta tillräckligt tidigt så att ingen behöver ta illa vid sig.  
*Syftet är enbart att få deltagarna att uppleva känslan av osäkerhet och allvar inför 

situationen. Att konfrontera deltagarna med valet att lyda eller inte. Syftet är inte att se 
vilka som lyder och vilka som inte lyder.  
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*Det är underlättarens ansvar att speciellt ta hand om de som visat sin tveksamhet och 

rädsla för att fortsätta. De får inte pekas ut som svaga. Var och en har rätt att ta ett eget 
beslut. Underlättaren bör ha en beredskap inför att visa personer kan må dåligt efter 
rollspelet och därför ha tillräckligt med tid att prata med dessa. 

*Förklara noga för gruppen varför du som underlättare valt att göra så här. Risken är 
stor att gruppen känner sig lurad och att har svårt att lita på underlättaren under resten av 
kursen. Men första gången vi genomförde rollspelet så var det med en grupp vapenfria i 
Malmö och deras reaktion var väldigt positiv. 

*Man kan variera rollspelet genom att anpassa det till deltagarnas situation och rädsla. 
Om de är medlemmar i ett parti kan man byta ut polisen mot partistyrelsen. Om de är 
arbetare på ett företag kan man byta ut polisen mot facket eller företagsledningen o s v. 

*Man kan variera rollspelet genom att låta en professionella skådespelare i polisuniform 
knacka på dörren och sedan uppmana deltagarna att avsluta kursen. 

 
Diskussion 
*Hur kändes det? Gå gärna en runda så alla får säga något. 
*Lärde ni er något om hur ni reagerar i en pressad valsituation? 
*Är någon arg eller ledsen? Känner någon sig lurad? 
*Är det bra att ha sådana här övningar? 
SV. 
 
 

Könsroller  - ett dolt rollspel 
*Utgå ifrån listan under rubriken Förtryck under Avrustningslägret och i vängruppen. 
En kvinna förklarar enligt en lista vilka vanliga sätt som används av män för att 

förtrycka kvinnor samtidigt som en man avbryter henne upprepade gånger och använder 
just dessa saker. T ex förklarar mannen vad hon "egentligen menar".  Mannen fortsätter 
tills att gruppen stoppar honom. 

SV. 
 
 

Osynlig teater och Forumteater 
Augusto Boal från Brasilien har utvecklat en aktionsteaterform som fungerar så att man 

övar in en föreställning kring ett tema eller en konflikt som man vill människor skall 
konfronteras med eller uppmärksammas på, sedan spelar man upp den som om det vore 
verklighet. Denna politiska form av teater utvecklades under diktaturerna i Latinamerika 
då det var svårt att göra politiskt arbete öppet.  

Det är centralt i denna form av aktion att inte efteråt berätta för publiken att det var 
teater eftersom de då känner sig lurade och diskussionen efteråt kommer att vridas till att 
handla om osynlig teater, inte det politiska tema man ville ha uppmärksammat. 

Utförande med Forumteater 
*Välj ett tema för teatern. 
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*Börja med att göra olika kroppsövningar med t ex statyteater (se denna rubrik) kring 

temat ni valt.  
*Dela upp er i grupper som utvecklar olika scener för temat som de sedan spelar upp. 

Ge ca 30-40 min till att utveckla scenerna. Eventuellt kan man dela upp grupperna efter 
olika perspektiv på temat exempelvis a) Tabuteman, b) Vad hindrar oss från att ingripa?, 
c) Egna erfarenheter av temat. Ett tips är att använda ganska få ord till att börja med. 
Använd mycket kroppsspråk. 

*För varje scen som spelas kan man välja att göra om den flera gånger och låta de andra 
deltagarna säga "stopp" när de vill gå in i scenen och byta ut en av rollinnehavarna för att 
pröva en ny variation (Detta kallas Forumteater). Därmed förändras den ursprungliga 
föreställningen hela tiden. Försök att förstärka konflikten och göra den tydlig. 

*Välj en scen. 
*Diskutera och besluta hur ni skall göra. Tänk på vad ni gör om någon ingriper 

våldsamt, någon börjar gråta, polis ingriper eller det upptäcks att ni spelar teater. 
*Spela upp scenen på en väl vald plats, t ex tunnelbana, torg, affär, busstation. Se till att 

några ur gruppen är på platsen före, under och efter för att agera om något oväntat händer 
och för att ta hand om reaktionerna efteråt. De bör blanda sig in i diskussionerna efteråt 
för att ge dem den riktning ni  vill ha och de bör ta hand om människors eventuella 
krisreaktioner. Om det verkar riktigt och nödvändigt bör de även tala om att det var enbart 
teater och inte verklighet. 

*Utvärdera den osynliga teatern. 
Osynlig teater 
Osynlig teater kan användas för att dra fram censurerat förtryck och konflikter och 

vardagligt förtryck, t ex förtryck av kvinnor, homosexuella och handikappade.  
Det är nödvändigt att vara kvar i rollen även när polisen kommer även om man senare 

på polisstationen berättar sanningen.  
Börja med att spela mindre dramatiska situationer och utvärdera dem innan ni går 

vidare. Tänk på att människor kan bli illa berörda och rent av få en krisreaktion eftersom 
de kanske upplevt något liknande i verkligheten. En nödplan behövs för en sådan 
situation. 

Målsättningen med osynlig teater är dialog inte agitation och propaganda, därför 
behöver man inte ha några svar på hur konflikten skall lösas. Publiken och skådespelarna 
skall gemensamt utveckla olika möjliga lösningar under spelet och efteråt. Det är viktigt 
att gruppen spelar upp situationer som är ett problem även för dem.  

Det kan vara nödvändigt med en provokation i scenen för att få folk engagerade. Tänk 
på att vissa saker passar bara på vissa platser - gör inte totalt ovanligt om ni vill bli tagna 
på allvar. Det är riskabelt att göra saker på t ex en buss då det kan dröja länge innan man 
kan gå av.  

Blir man upptäckt är det bra om aktörerna går snabbt iväg och de andra ur gruppen 
försöker försvara aktionsformen. 

Exempel 
*En man kladdar på en kvinna i en kö. 
*Två bögar eller lesbiska sitter tillsammans på ett kafé och pratar och kysser varandra. 
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*Några personer sätter upp rasistiska klistermärken medan en annan vill ta dem ned men 

är i underläge fysiskt. 
*Diskutera högt mellan er på kafét. 
Frågor 
-Är det riktigt att luras när man gör politiska aktioner? På vilket sätt luras man inom 

osynlig teater? 
-Vilka situationer kan man spela upp och vilka inte? Varför? Var går gränsen? 
-Vad är fördelarna och nackdelarna med osynlig teater framför synlig teater? 
SV 
 
 

Kombinerade och utvidgade rollspel 
 
Syfte: 
Inom träningarna för volontärer till fredsbrigadernas projekt används ofta en typ av 

rollspel som man kan kalla utvidgat rollspel (extended roleplay). Tanken är att man ska 
kunna komma lite närmare verkligheten genom att: föra in en hel miljö i rollspelet; ingripa 
och föra in nya uppgifter under spelets gång och; förändra i förutsättningarna för spelet 
under spelets gång. 

 
Förberedelse och material:  
Förberedelsen för det utvidgade rollspelet är extra viktig. Ett utvidgat rollspel är inget 

man gör i början av en träning. Börja gärna kvällen innan rollspelet skall vara med att ge 
grundförutsättningarna för det. Ofta har spelet på fredsbrigadsträningarna handlat om en 
händelse i något av de länder vi jobbar i.  

Förutsättningen som då givits kvällen innan själva spelet kan t ex vara: Ni har fått ett 
telefonsamtal från en person som utgivit sig för att vara fackföreningsledare för en viss 
organisation, han sa att han var utsatt för dödshot och höll sig gömd. Han vill att ni ska 
eskortera honom till polisstationen i nästa vecka. Han kommer att ringa i morgon för att 
höra vad ni har beslutat. Ni vet inte mycket om den organisationen. Ni har de här 
telefonnumren att ringa... Just de här personerna ...är bra kontakter. Just de här 
personerna... jobbar med fackföreningsrörelsen och den här personen har ni god personlig 
kontakt med. 

Utöver dessa förutsättningar brukar vi "sätta" miljön så mycket vi bara kan. Rita upp 
kartor, beskriv hur lång tid det tar åka från en plats till en annan. Berätta att just den här 
veckan har telefonen krånglat extra mycket.  

 
Spelets gång: 
När så rollspelet sätter igång så skall deltagarna se till att utföra de uppgifter som 

förutsättningarna kräver. I det tidigare angivna exemplet så gäller det att skaffa tillräckligt 
mycket underlag för ett beslut om det är rätt att eskortera fackföreningsledaren eller inte. 
Gruppen bör alltså se till att ordna möten eller prata på telefon (om det av någon 
anledning skulle anses riskfritt) för att skaffa underlaget för beslutet.  
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Möten som man bestämmer sker sedan med underlättaren av rollspelet, telefonsamtal 

sitter man på en stol med ryggen mot en av underlättarna som sitter på en annan stol och 
för konversationen. Gör telefonsamtalen och möten i ett annat rum än det som hela 
gruppen är samlad i så kan ni observera hur det blir med kommunikationsproblem 
speciellt när situationen blir uppstressad. 

Underlättarna kan under spelets gång föra in ytterligare information i rollspelet: En 
människorättsorganisation ringer och ber gruppen kontakta en fackföreningsledare som är 
hotad, det framgår inte om det är samma fackföreningsledare (och det är det inte), projekt 
kommittén ber gruppen göra sin ekonomiska redovisning och snarast skicka den eftersom 
den behövs för en bidragsansökan... 

Underlättarna kan också ändra på tiden så att t ex en timme går på 20 minuter, detta för 
att skapa en situation av stress. 

 
Saker som kan komma fram vid dessa typer av rollspel är: 
Hur man arbetar under stress och rädsla, hur beslutsprocessen i gruppen fungerar under 

stress, rädsla och brist på information. Hur man genomför möten med nya och gamla 
kontakter. Hur man håller på säkerheten med tanke på avlyssning av telefon etc. 

 
Utvärdering: 
På fredsbrigadsträningarna brukar vi dela upp utvärderingen i känslor och tekniska 

saker. Då lyfter man först fram känslorna och försöker att undvika att kritisera deltagarna 
för fel som begåtts under övningen. I det andra stadiet när känslorna behandlats kan man 
börja se på hur man klarade av situationen på det "tekniska" planet. Fattade man rätt 
beslut, hade man informationen som behövdes för att fatta beslut, förekom 
informationsförvirring, tänkte man på säkerheten. 

   
Viktigt att tänka på:  
Här som i alla rollspel är det viktigt med förberedelsen. Det är viktigt att underlättarna 

kan avbryta rollspelet närhelst så behövs. Det är bra om man kan avsluta rollspelet när 
gruppen har fattat ett bra beslut så att man inte slutar mitt när det är som mest kaos. 
Framhåll då detta beslut i början av utvärderingen för att lätta på stämningen lite! För att 
inte förväxla underlättarna, som underlättare står utanför spelet, med den roll de ibland 
spelar som kontaktperson så kan det vara bra att man använder tydliga kännetecken, typ 
klädesplagg för att markera vem man är. 

HF 
 
 

Razzia på Avrustningslägret 
Polisförhör i ett läger där man gömmer en utvisningshotad flykting. 
Två poliser och en lägerdeltagare i varje grupp.  ca 40 min. 
Läs vidare s 132-137 i Handbok för civil olydnad 
Syfte 
Att lära sig se möjligheterna i ett polisförhör och lära sig undvika de vanliga misstagen. 
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Utförande 
*Polisen har via ett anonymt tips fått reda å att den eftersökta flyktingen skulle finnas på 

lägret. Flyktingen skall utvisas omedelbart av polisen. Flyktingen kommer från Sydafrika 
och har suttit i fängelse för fackliga aktiviteter. 

*Alla delas upp för att vara antingen polis eller deltagare. Dubbelt så många poliser som 
deltagare. 

*Poliserna instrueras för sig och deltagarna för sig under fem minuter. 
*En tyst minut används för att alla skall leva sig in i sin roll och situationen. 
*Polisen ringer på och ber att få bli insläppta för att leta upp flyktingen. Lägerdeltagaren 

öppnar dörren till lägerbostaden men vägrar att släppa in dem. Polisen tar med deltagaren i 
polisbilen för ett förhör. 

*Avbryt när förhöret känns färdigt eller efter 10 minuter. 
*Utvärdera i fem minuter. 
-Vilket intryck gav deltagaren? 
-Hur kändes det att bli förhörd? 
-Gjorde lägerdeltagaren några misstag? 
-Vad kunde deltagaren ha gjort istället? 
*Utvärdering i storgrupp. 
Kommentar 
Se även beskrivningen av förhör och frågor till förhörsrollspel under rubriken 

Vindkraftockupation. 
SV. 
 
 

Gatlopp 
Aktivisterna går mellan två led av personer som trakasserar dem. 
Syfte 
Att lära sig att bemöta trakasserier av en folkmassa. 
Utförande 
*Dela gruppen i en tredje del aktivister och resten folkmassa. En kan vara passiv polis. 

Ungefär hälften av folket är arbetar och kontorspersonal på företaget. Det är viktigt att 
inte alla bland folkmassan är provocerande och aggressiva utan några bör vara positiva till 
aktivisterna. För att spelet skall fungera måste dock flera våga vara riktigt aggressiva (utan 
att skada någon!). Förklara för alla var polisbussen står, var aktivisterna ska komma ut och 
att du som underlättare avbryter spelet innan det blir för våldsamt. Alla medel är tillåtna 
utom slag och sparkar som skadar. 

*Varje deltagare kan bryta spelet när det går för långt genom att säga "Bryt!". 
*Ta en minuts tystnad då var och en kan leva sig in i situationen. Folkmassan bör ha 

någon minut eller två då de väntar utanför de stängda dörrarna och "eldar upp 
stämningen". 

*När dörrarna öppnas kommer de första aktivisterna ut. De kommer inte alla på en gång 
utan stötvis. 
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*Aktivisterna har ockuperat ett transnationellt företags arbetslokaler och kontorslokaler, 

t ex SKF som är aktivt i Sydafrika. Polisen har gripit dem. De förs ut där en stor mängd 
arbetar och allmänhet står och väntar. Folkmassan delar på sig men slänger glåpord och 
provocerar till slagsmål med knuffar och sparkar. Polisen gör inget. Aktivisterna måste ta 
sig fram till polisbussen där de skall fraktas iväg men det är hundra meter dit. 

*När alla aktivisterna gått genom "gatloppet" är spelet över. 
Diskussion 
*Hur kändes det att bli trakasserad? 
*Hur kändes det att trakassera? 
*Vad kunde aktivisterna ha gjort för att minska faran och våldet i situationen? 
*Vad kan man göra för att förhindra att situationer som dessa uppstår? 
Viktigt 
*Underlättaren måste se till att spelet inte går för långt så någon mår dåligt eller skadas.  
*Det är nödvändigt att det bland folkmassan finns de deltagare som vågar vara 

provocerande och trakasserande för att övningen skall ha någon mening.  
*Om gatloppet blir allt för lugnt och stillsamt kan det vara bra att göra övningen en 

gång till. 
 

Infiltratören 
Överraskningsrollspel där en medlem verkar vara polisagent 
minst 4 pers 50 min 
Adresslista, brainstormlista, kartor, kanonritning 
Syfte 
Att öva konsensusbeslut och pröva sina reaktioner vid misstänksamhet mot varandra 
Utförande 
*En aktionsgrupp planerar en aktion mot en kanontransport från Bofors i Uddevalla. 

Kanonerna skall slås sönder med hammare. Aktionsgruppen har försökt hålla aktionen 
helt hemlig. Kartor, adresslistor, att-göra-lista, brainstormlista på aktionsformer o s v finns 
i mötesrummet. Adresslistan innehåller namn på många personer som inte vill 
sammankopplas med den här typen av aktioner men som ändå har hjälpt till. Mötet hålls 
hemma hos person A och B i deras villa i ett glesbebyggt villaområde. A är aktiv i 
gruppen medan B är sammanboende med A och inte alls vill bli inblandad i aktionen. C 
har självmant inbjudit D som är en kanonexpert C träffat på ett lokalt fredsgruppsmöte. C 
berättar att D kommer om en kvart.   

*Utse personerna och låt mötet börja. Meningen är att gruppen skall besluta genom 
konsensus hur mycket på kanonen som skall förstöras.  Ju mer de förstör desto större blir 
skadeståndet, straffet och risken att bli utsatt för kritik av allmänhet och massmedia. Å 
andra sidan vet gruppen att minst sex kanoner kommer att skickas iväg till Indien och att 
krigshandlingar redan utbrutit mellan Indien och Pakistan. 

*Gruppen tror till att börja med att detta är en konsensusövning där syftet är att ta ett 
beslut om avrustningen men sedan utvecklas rollspelet till att handla om infiltration. Låt 
gruppen först diskutera beslutsproblemet minst en kvart så att de är nära ett konsensus 
innan spelet vänder i och med att D kommer in i rummet. 
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*D knackar på dörren och presenterar sig för gruppen. 
*B känner igen D när han kommer för B har arbetat som städare hos polisen i Uddevalla 

och sett D där flera gånger. D förklarar att hans syster arbetar på poliskontoret. När 
situationen känns färdigdiskuterad går B ut och gruppen frågar ut D om kanonerna. 

*Några minuter senare kommer en svart Volvo 740 med två män som stannar utanför på 
andra sidan gatan. Männen stannar kvar i bilen. B ser det och rusar in och skäller ut 
gruppen 

*Bryt när diskussionen avtar. 
Viktigt 
Det är viktigt att speciellt instruera B. B behöver agera kraftigt i sin kritik när B kommer 

in i rummet efter att bilen parkerat.  
D skall också instrueras i förväg. D skall inte erkänna att D är en polisagent utan hela 

tiden argumentera för sin solidaritet med gruppen och engagemang i fredsfrågan. 
Brainstormlistan bör innehålla flera förslag som gruppen inte vill skall komma ut till 

allmänhetens kännedom eller till polisen. Flera förslag är sagda enbart på skämt typ 
"spränga kanonerna", "kissa på kanonerna", "avrusta Boforschefen" o s v. 

Om någon vill prata med männen i bilen så kan underlättaren berätta vad de svarade. 
För att behålla spänningen i gruppen kan man meddela att männen vägrar svara på några 
frågor och att de bara säger att de tagit en paus i sin körning. Bilvägen ligger så till att det 
inte är otänkbart även om det verkar långsökt. Om man vill avsluta spelet med en rolig 
poäng kan man meddela att männen överlyckligt frågade om hjälp att hitta en viss gata i 
närheten där de skulle besöka en vän. 

Diskussion 
*Hur kändes det? 
*Hur hanterade gruppen misstänksamheten mot D, B:s upprördhet och risken att alla 

anteckningar skulle tas utav polisen vid en ev husundersökning? 
*Hur gick det att ta ett konsensusbeslut i början? 
*Vad kunde man gjort istället? 
*Hur kan man skydda sig mot polisinfiltration? 
Kommentar till diskussionen:  
Det är oviktigt att diskutera om D verkligen var en agent eller inte. 
Underlättaren bör lyfta fram öppenheten som en möjlighet att skydda sig mot 

infiltration, se Handbok i civil olydnad sid 62 ff. 
Variation 
Gör om bakgrundssituationen till att handla om JAS och Avrustningslägret. 
SV. 
 
 

Vindkraftockuptation 
Arrestering och polisförhör i en aktion med detaljerad bakgrundssituation. 
Minst 8 pers ca 90 min 
Ev batonger och uniformer. A4-papper. Minst tre rum. 
Roller 
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Två instruktörer. En grupp aktivister och en grupp poliser med dubbla antalet personer. 

En grindvakt och en lastbilschaufför. Ev kan man även ha en som agerar journalist under 
arresteringen. 

Syfte 
När deltagarna känner till en hel del bakgrundsfakta måste de ta ställning till vad de 

skall säga till polisen och vad de inte skall säga liksom hur de skall motivera sin 
eventuella vägran att svara på vissa typer av frågor. Genom att arrestering och polisförhör 
görs i en följd blir det även lättare att leva sig in i situationen plus att man har tillfälle att 
pröva cellinlåsningen tiden mellan arrestering och förhör. 

Förberedelse och material 
Två instruktörer skall vara förberedda. Se till att de verkligen har förstått scenariot lika. 

Dela gärna ut batonger och uniformer till poliserna om det finns tillgängligt. Batongerna 
skall inte vara allt för hårda så någon riskerar att bli skadad. De kan eventuellt vara gjorda 
av hoprullade tidningspapper. Vanliga A4-papper kan användas som material genom att 
skriva på dem vad de är för något, t ex en kamera. 

Information för alla  
Situationen kan naturligtvis ändras efter gruppens behov och verkliga situation av 

instruktörerna. Detta är enbart ett exempel på situation. 
Alla informeras om (helst långt innan rollspelet skall genomföras för att de skall hinna 

leva sig in sina roller) att de skall delas upp i två grupper av aktivister och poliser. 
Poliserna skall vara dubbelt så många. Aktionen är en olaglig ockupation av ett 
kärnkraftverk just när en transport av nya bränslestavar skall föras in till kärnkraftverket. 
Aktivisterna har placerat flera mindre vindkraftverk på kärnkraftsverkets område. På 
marken framför ingången har någon målat med färg: "Tjernobyl - Aldrig mer!" Ingen vakt 
har sett vem som gjorde det. 

Information för aktivisterna 
Aktivisterna informeras genom sin instruktör om bakgrunden till aktionen samtidigt som 

poliserna instrueras av sin instruktör om förhörsteknik: 
*Aktivisterna får reda på att aktionsgruppen har förberett denna aktion under två 

månader genom regelbundna möten i vänsterpartiets lokaler. Gruppen har ingen bindning 
till något parti men de har fått låna lokalen eftersom en aktivist är medlem. Partiet vill inte 
att det kommer ut att de har hjälpt till.  Partimedlemmen utses (person "A") och kallas vid 
sitt riktiga namn.  

*Gruppen arbetar med konsensus, ickevåld, tar fullt ansvar för sina aktioner och har 
ingen ledare.  

*Den som tagit initiativ till aktionen är en mycket engagerad person ("B") som är med i 
en revolutionär kommunistisk minoritet, Revolutionära kommunister (RK).   

*A:s mamma som arbetar vid kärnkraftverket har gett gruppen hemlig information 
kontinuerligt. Därför visste gruppen att kl 7 den morgonen skulle nya bränslestavar 
komma med lastbil.  

*Några månader tidigare har en kraftledningsstolpe fällts av B och några av dennes 
vänner, vilket väckt stor uppmärksamhet och hårda anklagelser i media. Aktionen 
genomfördes i hemlighet och det är fortfarande inte känt vilka som gjorde det. Gruppen 
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känner till att B deltagit men stöder inte aktionen eftersom gruppen anser att det medför 
livsfara att stänga av eltransporten och för att gruppen är mot hemliga aktioner.   

*Den lokala avdelningen av Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen har offentligt 
tagit avstånd från alla former av olagliga aktioner men stödjer gruppen med pengar.  

*Miljöförbundets lokala avdelning stöder civil olydnad och har lovat göra positiva 
uttalanden efter blockaden.  

*Det är långt ut till kärnkraftverket så man har övernattat och haft ett sista möte kvällen 
innan hos Bo Bosson som sitter i Folkkampanjens styrelse och har ett hus nära 
kärnkraftverket. Han är rädd för att bli sammankopplad med aktionen.  

*A har fått i uppgift att måla texten på marken vid ingången precis före aktionen.  
*Gruppen planerar en ny aktion om en vecka kl 6.  
Information för poliserna 
Poliserna informeras av sin instruktör om olika förhörstekniker. För ytterligare 

information se Handbok i civil olydnad av Per Herngren.  
*Poliserna skall arbeta två och två även om det inte är normalt i Sverige, för att lättare 

få övertaget under förhöret.  
*Ett polisbefäl ska utses som sedan dirigerar de andra. Polisbefälet bör först varna 

aktivisterna om att det de gör är straffbart och uppmana dem att frivilligt lämna platsen.  
*Poliserna vet inget om aktionen förrän vaktpersonalen ringer men efter första 

förhöret tar SÄPO kontakt och ger poliserna ytterligare information.  
*Ev kan man först gripa den aktivist som pratar mest och verkar vara ledande och sedan 

uppmana de andra att gå hem.  
*Ev kan man lämna någon aktivist ensam kvar på platsen och bara gripa de andra för att 

se hur de reagerar.  
*Likaså kan man välja att hålla kvar någon längre och ge denne allvarligare 

brottsanklagelser för att se hur de andra aktivisterna reagerar. 
*De gripna aktivisterna skall låsas in i ett litet rum där en polis håller vakt för att se till 

att de inte pratar med varandra. Om någon inte lyder så kan man låsa in denne ensam i en 
annan cell, t ex en toalett.  

*Efter första förhöret skall poliserna samlas för att utbyta kunskaperna och diskutera 
hur de skall få ut mer information i det andra förhöret.  

*Poliserna bör först fråga om personuppgifter (namn, adress, yrke, personnummer, 
utbildning, föräldrars namn o s v) sedan om aktivisten erkänner brott eller inte. I detta fall 
heter brottet "Egenmäktigt förfarande" eller "Olaga intrång". 

*Poliserna kan förslagsvis sedan fråga om: förberedelsen (tid, var, hur). 
initiativtagare till aktionen, personlig bakgrund (politiskt o s v), vem som målade texten 
på vägen,  hur de fått information om transporttidpunkten, framtida planer, om de känner 
till vem som fällde kraftledningsstolpen, var de bodde före aktionen m m.  

*Det är bra om olika polispar väljer olika teknik och stil.  
*Man kan använda ett gammalt beprövat knep genom att först fråga om de har fått hjälp 

från någon extrem grupp som det är ganska osannolikt att de fått hjälp av t ex NRP 
(nynazister). Då svarar troligen aktivisten bestämt nej. Sedan kan man fråga i tur och 
ordning om en rad andra tänkbara organisationer. Så fort aktivisten tvekar eller vägrar 
svara kan man ta det som en bekräftelse på att den organisationen verkligen har hjälpt till!  
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*Namnet på den som fällt kraftledningsstolpen kan man försöka pressa fram genom att 

hota med två veckors häktning av hela gruppen.  
*Förhörsteknik i allmänhet går ut på att försöka få den förhörde ur balans genom att 

försöka få fram självmotsägelser, tveksamheter och halvlögner. Det är lättare vid 
upprepade förhör. Vid det andra förhöret skall poliserna använda sig av vad andra 
aktivister medgett. Ibland kan man även hävda att en annan aktivist redan medgett något 
eller berättat allt och nu behöver man "bara en bekräftelse". Med fördel kan en polis vara 
vänlig och förstående medan den andre är tuff och hotande. Det kan även vara effektivt att 
läsa lagtexten och överdriva straffrisken. 

Observatörerna/övriga roller 
Observatörerna (lastbilschauffören och grindvakten) ska observera kroppsspråk, vad 

som sägs och annat som de agerande inte lägger märke till i och med att de är engagerade i 
sina roller. Men de skall även i början agera genom att argumentera med aktivisterna 
innan polisen kommer. Det är grindvakten som skall gå iväg och kalla på poliserna. 

Utförande 
*Under en tyst minut eller två lever sig alla in i sin roll så verkligt som möjligt.  
*Ingången markeras. En instruktör berättar aktionsbakgrunden för alla så att ingen 

missförstått. Sedan delas de två grupperna och informeras av sina respektive instruktörer. 
En lastbilschaufför och en grindvakt bör utses som sedan under arresteringen och förhören 
fungerar som observatörer. 

*Aktivisterna bör ha 7-8 minuter på sig att bestämma hur de ska bete sig vid 
arresteringen. 

*Lastbilschauffören kommer. Aktivisterna kommer fram och klättrar över stängslet och 
grindvakten kommer ut och undrar vad som pågår. Vakten går så småningom iväg och 
kallar på polisen. Chauffören och vakten argumenterar med aktivisterna tills att polisen 
kommer. 

*Polisen kommer in oanmäld och genomför arresteringen efter den taktik de valt. 
*Aktivisterna låses in i en cell. En polis håller fångarna tysta. Sedan kommer 

förhörsledarna/poliserna och hämtar var sin aktivist. 
*Första förhöret bör inte vara längre än tio minuter. 
*Aktivisterna låses in igen och förhörsledarna samlas för att utbyta information och 

diskutera takttik. Polisernas instruktör agerar nu SÄPO-tjänsteman som kommer med 
ytterligare upplysningar om att B tillhör RK och att gruppen har haft sina möten på 
vänsterpartiets lokaler. SÄPO misstänker att gruppen känner till vem som fällde 
kraftledningsstolpen. 

*Andra förhöret skall koncentreras på att få aktivisten ur balans för att man skall få 
några medgivanden. Bör ej pågå längre än 5-10 minuter. 

*När poliserna är klara avbryts övningen. 
Diskussion 
*Hur kändes det att bli förhörd respektive att förhöra? 
*Vilka misstag märkte aktivisterna själva att de begick? 
*Vad kunde man ha gjort annorlunda? 
*Finns det några regler för hur man ska bete sig som är bra att följa? 
Viktigt att tänka på 
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Instruktörerna har huvudansvaret att bryta övningen i tid om någon riskerar att skadas 

vid arresteringen som kan bli rätt våldsam ibland. Det är bra att ha ett överenskommet 
tecken eller ord ("Bryt rollspelet!") så alla inser att det inte är en del av övningen. 

Poängtera under utvärderingen att ickevåldsaktivister brukar ha som regel att inte ljuga 
ens med halvlögner typ "Jag vet inte". Likaså bör man bryta offerrollen under förhöret 
genom att ta egna initiativ och ställa frågor till poliserna. Det är viktigt att vara hövlig 
även när man vägrar svara på frågor. Man kan lugnt säga, "Jag vill inte svara på den 
frågan". 

SV  
 
 

Andra övningar 
 

Värde-barometer 
Syfte 
Värdebarometer är en typ av övning som 

man använder för att få igång en 
diskussion om ett visst ämne och för att 
inse att vi inte alla delar samma åsikter. 

Förberedelse och material: 
Man ska i förväg ha gjort några kärnfulla 

påståenden som inte är så självklart 
obestridbara eller helt idiotiska att de inte 
kan skapa diskussion. Hänsyn måste 
givetvis tas till gruppens förutsättningar 
vid utformandet av påståendena. 

Man behöver golvet i lokalen för 
träningen. På väggen på ena sidan av 
rummet sätter man upp ett stort papper med 
JA på, på motstående vägg sätter man upp 
ett papper med NEJ på. 

Övningens gång: 
Gruppen samlas mitt på golvet. 

Underlättaren som ej deltar på golvet 
förklarar förutsättningarna för övningen: 
Underlättaren kommer att ett av 
påståendena i taget. Deltagarna skall ställa 
sig på den plats på golvet som de anser 
stämmer överens med deras åsikt vad 
gäller påståendet. Om man helt håller med 
ställer man sig nära JA-väggen håller man 
inte alls med står man nära NEJ-väggen 

och är man någonstans mittemellan så 
ställer man sig mitt på golvet.  

Efter att deltagarna placerat ut sig efter 
sina åsikter frågar underlättaren någon från 
NEJ-sidan varför hon/han tycker som 
hon/han tycker och sen någon från JA-
sidan osv så länge man tycker att nya 
argument kommer upp eller man tröttnar 
på det hela. När man anser det vara 
slutdiskuterat lyfter man upp nästa 
påstående. 

Under tiden som en deltagare motiverar 
sitt ställningstagande så är det möjligt för 
övriga deltagare att ändra position i 
rummet om de blir påverkade åt ena eller 
andra hållet av deltagarens argumentering. 

Viktigt att tänka på: 
Det är bra att låta de underlättare som 

inte läser påståendena att delta i övningen, 
då visar det sig ofta att inte heller de har 
samma åsikter i allt! Det är också bra om 
alla får chans att motivera sig någon gång, 
men det är givetvis ingen press att alla 
måste motivera sig muntligt! 

HF 
 
 

Göra nyhetsbrev-övning 
Syfte 
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Att lära sig skriva informativa, lockande, 

säkra artiklar, nyhetsbrev, 
pressmeddelanden. 

Förberedelse och material: 
Det är bra att göra en sån här övning mor 

slutet av en träning för då har man mer 
"stoff" att skriva om. Material som behövs 
är penna, papper, intervju offer m.m vad 
fantasin kan komma på. 

Övningens gång: 
Underlättaren berättar att deltagarna skall 

skriva ett nyhetsbrev som ska handla om 
den aktion de gjort ( t ex hur dialogen var 
med polis och arbetare under det där 
arresteringsrollspelet som gjordes på 
lördagen) eller det arbete de gjort den 
senaste tiden i aktionsgruppen, eller skriva 
ett pressmeddelande om den aktion som 
gruppen planerar att göra. Deltagarna får 
sedan en viss tid på sig att göra 
nyhetsbrevet, artikeln eller 
pressmeddelandet. 

Utvärdering: 
Om man gjort övningen uppdelad på 

flera grupper kan de olika grupperna 
kritisera varandra.  Viktigt att tänka på i 
samband med pressmeddelanden och 
intervjuer se Handbok i civil olydnad bok 
sid... 

HF 
 

Utvärdering 
*Ta ett papper och dela det lodrätt i tre 

kolumner. Sätt ett plus (+) i den första, ett 
minus (-) i den andra och en pil (-->) i den 
sista.  

SV. 
 
 

Kampanj och strategi 
En aktionsgrupp eller vängrupp är ofta 

verksam en kortare tid. Några startar en ny 

grupp medan andra väljer att syssla med 
annat.  

För att skapa ett långsiktigt arbete som 
inte riskerar att allt för lätt stelna i 
byråkrati och utvecklas bort från sina 
ursprungliga mål kan det vara bra att starta 
en kampanj. 

Vanliga organisationer inom freds-, 
solidaritets-, vänster- och miljörörelsen har 
ofta så allmänna och långsiktiga mål att de 
riskerar att få arbeta i hundratals år om de 
verkligen skall uppfylla sina mål. Fred, 
rättvisa och frihet är viktiga målsättningar 
men inte speciellt praktiskt användbara. 

En annan fördel med kampanjer är att 
enfrågerörelser och begränsade frågor 
lättare kan ena människor från olika 
politiska och social sammanhang i 
samhället. 

För att utveckla en kampanj kan det vara 
bra att lära av vad andra tidigare gjort. Bl a 
behöver man; 

*välja ett begränsat problem eller delmål 
och formulera konkreta krav om vad som 
skall förändras. Det kan vara bra att välja 
ett så begränsat mål att man troligen 
kommer att lyckas uppnå det och därmed 
gå stärkt ur kampen till en ny kampanj. 

*välja att arbeta under ett längre 
tidsperspektiv. 

*formulera en "kampanjdeklaration" som 
innehåller målsättning, krav, förklaring, 
metoder, riktlinjer för aktioner m m. 

*bestämma en organisationsform för 
beslut, rekrytering, ekonomi m m. 

*förklara sig beredd att förhandla och 
förbereda sig på kommande förhandlingar 
med motparten. 

*eventuellt välja ett fokus 
(koncentrationspunkt) för kampanjen, t ex 
en stad, fabrik, butik eller liknande. 

*bestämma en strategi för förändring där 
man bl a lägger upp en modell för hur 
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olydnaden skall upptrappas om inte 
förhandlingarna leder till målet. 

*förbereda sig på hur problemet skall 
lösas när man lyckats med sin kamp. D v s 
man behöver bygga upp konstruktiva 
lösningar och alternativ för att lösa frågan 
på ett bättre sätt än motparten lyckats med. 
Dessa konstruktiva projekt bör man 
utveckla och visa redan under kampens 
gång. 

 
Övning; 
*Gör en brainstorm på olika 

målsättningar. (Tänk på positiva aspekter 
av ett framtida samhälle) 

*Välj ett av dessa mål (eller en syntet av 
flera mål som hänger ihop) och gör en 
brainstorm på vad som behöver göras för 
att uppfylla detta mål. Tänk på att 
formulera målet tydligt för alla före 
brainstormen. 

*Gör en brainstorm om olika vägar att nå 
detta mål. 

*Om det behövs kan man göra flera 
upprepade utval och nya brainstormar på 
dessa utval för att resultaten skall bli så 
konkreta som möjligt. 

*När man har ett begränsat mål och en 
lista på metoder eller vägar att nå det målet 
skall man rita upp en tidslinje på en tavla 
eller stort papper. Linjen bör vara så lång 
att man får plats att skriva upp alla 
förslagen. På linjen skall man i tur och 
ordning skriva in de saker som behöver 
göras för att uppnå målet. Linjen börjar 
idag och slutar den dag då ni tror att målet 
är uppfyllt.  

Det är ett gott råd att vara "optimistiskt 
realistisk" när man uppskattar tiden och 
ritar in förslagen. Man bör inte underskatta 
motparten eller de krafter som motverkar 
en förändring. 

 
Variation 

*Man kan med fördel göra denna övning 
i flera grupper samtidigt och sedan jämföra 
resultaten genom att sätta upp pappren på 
en vägg så alla kan se. 

*Man kan korta ned övningen genom att 
utgå från ett bestämt mål utan en 
föregående brainstorm om olika mål. 

 
Frågor 
-Vilka fördelar eller nackdelar har en 

enfrågerörelse framför en organisation med 
bestämd ideologi? (Jämför kampanjer och 
organisationer) 

-Hur bör kampanjer anpassas till olika 
målsättningar? 

-Hur påverkas politiskt arbete av 
personer som kommer och går i föreningar 
under korta tider? 

-Hur kan man uppmuntra människor att 
satsa en längre tid i arbetet för kampanjen? 

-Varför bör man skilja på långsiktiga mål 
och kortsiktiga? Vilket samband finns 
mellan dem? 

SV 
 
 

Visionsövning 
Individuell övning i att föreställa sig 

framtiden 
En underlättare + deltagare ca 60 

min 
Syfte 
Övning att föreställa sig en vision av 

framtiden för att se ett möjligt samband 
mellan idag och framtiden. 

Utförande 
*Alla sätter sig för sig själv med papper 

och penna. 
*En underlättare ger personerna 

uppgifter efterhand. Till att börja med skall 
alla kortfattat beskriva dagens samhälle 
under 5 min. 
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*Prioritera egna intresseområden. Välj 

max 5 stycken och formulera dem konkret 
under 10 min. 

*Beskriv en framtidsvision av hur det 
kan se ut om ett år under 10 min. Vad 
behöver ha gjorts för att det skall vara 
möjligt? Vilka hinder finns då? 

*Beskriv en framtidsvision av hur det 
kan se ut om fem år under 5 min. Har det 
växt fram n rörelse? Hur har den i så fall 
utvecklats? (se frågorna ovan) 

*Gör lika för en framtid om tjugo år 
under 10 min. 

*Presentera era visioner i en runda. 
*Diskutera. Vad är vi ense om och vad 

skiljer oss åt? 
*Utvärdera 
Frågor 
-Är det viktigt att fantisera om 

framtiden? 
-Är det bra att beskriva sina 

framtidsplaner konkret? 
-Kan man samarbeta även om man har 

olika målsättningar? 
Variation 
Underlättaren kan med fördel pröva att 

variera övningen genom att från början 
bestämma att den skall vara utifrån ett visst 
politiskt mål som gruppen kan identifiera 
sig med.  Övningen kan även vara utifrån 
en bestämd rörelse eller organisation. 

Kommentar 
Kritisera inte i första hand visionerna 

utan vägen dit. Det är för många svårt att 
våga berätta om sina drömmar och kan 
kännas hämmande att bli offentligt 
kritiserad för det man fantiserar om. Även 
om vi inte alla har samma målsättning så 
kan vi nog lättare enas om vägen till 
framtiden. 

En del kommer att vara optimistiska, 
andra pessimistiska och en del kommer att 
vara personliga, andra politiska. Det är 

okej och upp till var och en att använda 
övningen på sitt sätt.  

SV 
 
 

Vad är våld? 
Det är vanligt att se våld som något 

värdeberövande. Diskussionerna om 
våld brukar ofta röra sig omkring frågan 
om var gränserna för våld går. 

Ett schema av olika former av våld kan 
se ut så här: 

 
  Direkt Strukturellt 
Fysiskt Mord 

 Miljöförstöring 
Ekonomiskt. Stöld 

 Utsugning 
Socialt Utstötning

 Indoktrinering 
 
Miljöförstöring kan räknas som våld i 

och med att det berövar människor värdet 
av att vara frisk eller att leva ett längre 
liv. Det känt ungefär hur många 
människor som dör varje år p g a den 
förhöjda radioaktiva strålningen från 
kärnkraft men vi vet inte vilka som 
kommer att dö. 
Gandhi menade att våld även hade med 
sinnelaget att göra och att varje ond tanke 
om en annan människa var våld (himsa). 

En svensk fredsforskare, Pontara, 
menar med våld enbart det direkt fysiska 
våldet. 

En norsk fredsforskare, Galtung, 
använder även begreppet strukturellt våld 
för våld. 

Frågor: 
-Vilken är din definition av våld? 

Varför? 
-Varför är det viktigt vad man kallar för 

våld? 
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SV 
 
 

Vad skapar våld? 
*Skriv "Våld" mitt på en tavla eller stort 

papper. 
*Gör en brainstorm om saker som har 

med våld att göra. Skriv dem runt om 
ordet. 

*Rita sedan ett nätverk av linjer mellan 
de olika saker. Man kan tänka sig att det 
finns flera nivåer - en sak påverkar en 
annan som i sin tur påverkar våld. 

SV. 
 
 

Vad skall jag göra? 
En prioritetsövning i flera steg. 
Syfte 
Att genom stegvisa frågor förmå 

deltagarna att tänka över vilka 
prioriteringar de har och ev ta nya beslut 
om vad de skall engagera sig i. 

 
Utförande 
1: Vilka olika orättvisor eller saker vill 

du personligen engagera dig i för att 
förändra? 

2: Rangordna dem efter vad du tycker 
är viktigast. 

3: Vilka konsekvenser är du beredd att 
ta för att uppnå en förändring av de tre 
viktigaste sakerna? Vilka problem är du 
beredd att utstå? 

4: Brainstorma olika aktionsformer du 
kan tänka dig skulle kunna förändra de tre 
viktigaste sakerna. 

5: Vilka tror du fungerar bäst för att 
genomföra en verklig förändring av 
sakerna? 

6: Hinderövning över dessa 
aktionsformer 

Variation: Görs i en grupp som söker 
ett gemensamt projekt. 

SV 
 

 

Förberedelse, samarbete och organisation 
 

Att handskas med 
känslor 

Syfte 
Att hjälpa människor ta fram och 

handskas med känslor av rädsla, e t c. 
*Beskriv en "fara" som gruppen känner 

sig hotad av. Be deltagarna att först tyst 
tänka och känna efter och sedan dela med 
sig av svaret på frågan "vad är min största 
rädsla i denna situation?".   

Om gruppen inte kommer igång kan det 
vara bra om en av handledarna tar 
initiativet och berättar om sin största 
rädsla. 

Rädslorna kan vara många och olika, t 
ex: 

Att se människor bli dödade. Våldtäkt 
och annat sexuellt våld. Bli förolämpad, 
Bli skadad. Bli paralyserad av rädsla. Gå 
amok i en kris. 

 
*Efter att man delat med sig och fått 

ordentligt med tid att prata, fråga 
gruppen: 

1: Vad kan motivera dig, stärka dig när 
situationen blir svår? 

2: Vilken typ av stöd skulle du speciellt 
från denna grupp vara glad över att få 
som kan hjälpa dig att handskas med dina 
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rädslor och för att klara av situationen när 
det blir pressande? 

SV 
 
 

Statyteater 
Att genom en "statybild" åskådliggöra 

förtryck. 
2-3 pers/gr 10 min 
Syfte 
Att inleda ett samtal. 
Utförande 
*Dela in gruppen i grupper på 2-3 pers. 
*Varje grupp skall åskådliggöra 

"förtryck" genom att tillsammans forma 
en stilla situation där var och en intar 
varsin position. Bilden liknar en staty 
som beskriver hur förtryck "ser ut". Inled 
med två minuters tystnad. 

*Efter tre minuter skall alla grupper ha 
format sina statyer. 

*Välj en staty i taget som alla ser på 
utan att helt bryta sina egna statyer. 

*När alla har sett alla statyer kan man 
samlas i smågrupper för att diskutera vad 
förtryck är för något och hur det fungerar. 

Diskussion 
*Hur kändes det att uttrycka förtryck 

bara med kroppen? 
*Kommer något fram som annars är 

svårt att uttrycka med ord? 
*Vad är förtryck för något?   
*Vilka skillnader finns mellan olika 

sorters förtryck? 
*Hur verkar det? 
Viktigt 
Undvik att göra övningen till en tävlan 

om vilka som är "bäst" på statyteater. 
SV 
 
 

Materiella resurser 

*Beskriv ert mål klart och tydligt. Vad ni 
vill förändra och vad ni troligen behöver 
göra för att uppnå detta mål. (Om ni inte 
har ett mål fastslaget kan ni först göra en 
konsensusövning för att försöka nå fram 
till enighet. Se Konsensus) 

*Gör en brainstorm över "Materiella 
resurser vi behöver för att utföra vårt 
motstånd". Gör gruppen uppmärksam på 
att under kampens gång kan helt nya 
resurser behövas p g a motpartens 
motåtgärder och bestraffningar. Lista alla 
förslagen på en lista synligt så alla kan se. 

*Gå igenom förslagen och förklara dem. 
Undvik diskussion. Stryk de oväsentliga. 

*Dela upp resurserna  i huvudgrupper, 
om flera rör samma område. 

*Gör en ny brainstorm för varje 
resursgrupp, över "Hur kan vi få tillgång 
till dessa resurser?". 

*Gå igenom förslagen likadant som 
ovan. 

*Sätt er tre och tre för att diskutera hur ni 
skall få tillgång till de resurser ni behöver. 
Dela eventuellt upp resursgrupperna bland 
diskussionsgrupperna.  

*Frågor till grupperna; Kan ni klara er 
utan någon av resurserna? Vilka resurser är 
absolut nödvändiga? Hur kan man skydda 
resurserna under motståndskampen? 

*Samlas i storgrupp och rapportera från 
de olika grupperna. Eventuella beslut kan 
fattas. Vid behov kan man bilda en 
arbetsgrupp som ansvarar för de materiella 
resurserna. Väl fungerande 
ickevåldsmotstånd kan inte byggas på 
spontanitet utan måste vara väl förberett. 
Erfarenheterna från olika konflikter i 
historien talar entydigt för det (se t ex 
Sharp, The Politics of nonviolent action, 
Extending Horizons Books, USA).  

SV 
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Organisering 
En motståndskamp måste givetvis 

organiseras, frågan är bara hur? Antagligen 
måste man organisera sig olika under olika 
former av motstånd, därför bör man först 
bestämma vilket mål man har, vilken ens 
motpart är och vilken form av motstånd 
man troligen behöver göra för att uppnå sitt 
mål. 

Man måste organisera sig i sin grupp, 
lokalt och kanske regionalt, nationellt och 
internationellt. Vilken nivå man rör sig på 
påverkar naturligtvis organisationsformen. 

 
Diskussionsfrågor: 
*Hur kan man organisera sig så att man 

uppnår maximal demokrati inom 
rörelsen/organisationen? 

*Hur kan man organisera sig så att man 
uppnår maximalt resultat (effektivitet) för 
sitt mål? 

*Hur kan man kombinera demokrati och 
effektivitet? 

*Hur påverkar fysiskt avstånd mellan 
människor möjligheterna att kommunicera 
eller fatta demokratiska beslut? Vad händer 
om telefoner, post, kollektivtrafik m m inte 
fungerar som vanligt (eventuellt 
censureras)? 

*Hur kan vi skapa 
kommunikationsmöjligheter som är svårare 
att kontrollera eller stoppa under kris- eller 
krigstillstånd? 

 
Litteratur: 
*Socialt försvar, J Johansen, Bokförlaget 

NU. Läs delarna om kommunikation och 
organisering. 

*Handbok i Civil olydnad, P.Herngren, 
Bonniers. Läs styckena Motståndskampanj 
och Utveckla demokratin. 

*Organisera!, S.Vinthagen, Omegas 
skriftserie. 

*Hopp och Motstånd/Plogbillen nr 10 
1992, artikeln "Destrukturlösa gruppernas 
tyranni", Omega. 

SV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekar 
 



97 
Lekar och andra övningar som ger rörelse, kontakt och glädje är viktiga inslag för att 

skapa gemenskap och för att orka med långa möten. Tänk på att ha mycket pauser och 
fysiska aktiviteter som kontrast till alla diskussioner och teori. Att leka är en nyttig 
övning för vuxna som ofta har problem med att göra "löjliga" saker och har tappat 
barnets lekglädje. 

Det kan vara bra att välja en lekledare som förbereder sig annars blir det ofta inte av 
utan man står och diskuterar fram och tillbaka vilken lek som är bra. Tänk på att anpassa 
lekarna till deltagarnas fysiska förmåga och att lekarna alltid är frivilliga (de som inte 
vill delta kan ju ta en paus). 

Här nedan finns ett par förslag på olika typer av lekar. Komplettera med egna 
favoriter! 

 

Stora vinden blåser  
(Mycket aktiv) 
Stolarna är placerade i en cirkel och det finns en stol till alla utom dig som står upp i 

mitten av cirkeln. Du är den stora vinden och vem du än blåser på måste flytta sig.  
Istället för att blåsa säger du "Stora vinden blåser på alla som ....." och då tillägger du en 
beskrivning du själv väljer. T ex kan man säga "de som har svarta strumpor" eller "de 
som har två öron". Alla som passar in i beskrivningen måste resa sig och finna en ny 
stol, du försöker också få en stol. Den som blir utan stol blir den nya "stora vinden som 
blåser på alla som ...." 

SV 
 
 

Regnstorm 
Alla ställer sig i en ring. En leder rörelserna och de andra skall göra efter i tur och 

ordning och hålla kvar sin rörelse tills att det kommer en ny rörelse "passerande" i ringen. 
Ledaren börjar med att stryka handflatorna mot varandra, sedan att knäppa med fingrarna, 
sedan klappa med handflatorna mot låren och till sist stampa med fötterna i golvet. 
Därefter fortsätter rörelserna i omvänd ordning tillbaka till strykandet av handflatorna mot 
varandra. Avslutningen är att ledaren släpper ner sina händer och står stilla. Denna 
"rörelse" går runt så att färre och färre stryker handflatorna och ljudet dör ut. 

Det som hände var ljudet hos en vind, som blåser upp till regndroppar, regnsmatter och 
regnstorm och sedan dör ut i tystnad. 

SV. 
 

Samling 
 

Massera skuldrorna 
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Stå i en ring. Vänd er åt vänster. Varje person masserar skuldror och nacke på 

personen framför sig. Byt efter ett tag och vänd er åt andra hållet och massera den som 
nyss masserade dig. 

SV 
 

Blixtrunda 
Efter en minuts eftertanke går en runda genom hela gruppen där alla i tur och ordning 

svarar på en fråga eller ofullständig mening med en kort fras. 
Exempel på meningar: 
*Något jag tycker om hos mig själv är... 
*Ett gömställe jag hade som barn var... 
*Om jag skulle få en dag extra ledigt så skulle jag... 
*Min favorithobby är... 
Kan med fördel användas som inledning till ett ämne eller som pausövning. 
SV. 

 

Tystnad 
Det kan vara bra att skapa lugn och samla koncentration genom att ha en stunds 

tystnad i grupp. Tänk på att vissa människor känner obehag av tystnad, speciellt för 
osäkerhet om hur länge man skall vara tyst. Det kan vara bra att ha en fast tidsgräns och 
en som är ansvarig för att bryta.  

SV 
 
 

Lära känna 
 

Fantastiska Fredrik 
Varje deltagare säger i tur och ordning sitt första namn tillsammans med ett positivt 

adjektiv som börjar på samma bokstav. Deltagaren i tur upprepar alla de föregåendes 
namn + adjektiv och säger sist sitt eget. Fortsätt tills hela gruppen har gåtts igenom så att 
den person som började får upprepa allas namn. 

SV 
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Namnfrisbee 
Sitt eller stå i en cirkel. Använd en frisbee, mjuk boll eller något liknande. Kasta saken 

till en person samtidigt som den som kastar säger namnet på den som han/hon kastar till. 
Efter ett tag kan man byta så att den som får saken kastad till sig skall säga namnet på 
den som kastade. 

SV 
 
 

Samarbetslekar 
 

Territoriet 
Dela upp i grupper om två. Paren skall hålla en hand med den andre och stå vända 

ansikte mot ansikte. Markera en gräns mellan dem och förklara att uppgiften är att 
försöka få över den andre till sitt territorium. Man får ej prata. Paren har två minuter till 
att lösa uppgiften. Håll händer tills övningen är slut. 

 
 Diskutera efteråt om några beslutade att byta sida och därmed möta behoven för båda 

parter?!  
SV 
 

 

Blindpromenad - Förtroendelek 
 Gå samman i par. En har förbundna ögon. Den andre leder vänligt och försiktigt den 

blinde genom rummet och försöker ge den blinde många olika kontakter och 
erfarenheter. Utvärdera  och byt sedan roller. 

SV 
 
 

Kursplaner 
 
 

Grundkurs 
Om en grupp redan planerar civil olydnad 

prioriterar man oftast principiella frågor 
under en träning. Detta kan man göra 
genom diskussioner om ickevåld eller 
rollspel på tänkta situationer. Misstag och 
erfarenheter från tidigare aktioner kan 
också lyftas fram. Historiska exempel och 

definitionsproblem är mindre intressanta 
precis innan en aktion. 

 

En eller 
tvådagarskurs 

Detta är en samling inslag som är 
grundläggande för en tvådagarskurs i civil 
olydnad. Om ni bara har möjlighet att göra 
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en endagskurs så får ni stryka det som inte 
är så aktuellt för er. 

- Lära känna deltagarna.  (se Lekar och 
Aktivt lyssnande) 

- Introduktion. Avrustningslägret. 
Organisation & Form. Riktlinjer. 
Diskussion i grupper. (se början av 
kurshandboken) 

- Fakta. Vad handlar aktionen om? 
SAAB, JAS. Tidigare beslut.  

- Civil olydnad och ickevåld. Diskutera i 
mindre grupper principiella frågor och 
eventuella problem som kan uppstå vid 
aktionen. (se dessa rubriker eller Handbok 
i civil olydnad av Per Herngren) 

- Vängrupp. Syfte och olika funktioner. 
(se Vängrupp) 

- Makt och förtryck i vängrupper och i 
lägret 

- Ickevåldsriktlinjer för aktioner. (se 
Riktlinjer för Avrustningslägret) 

- Att skydda lägret och säkerhet (se Att 
göra egna fredsbevarar-rollspel) 

- Arrestering. Rollspel. (se Arrestering 
eller Vindkraftoccupation) 

- Alternativ sammanträdesteknik med 
rollspel. 

- Fredsbevarare. Göra egna rollspel. (se 
Fredsbevarare) 

- Budskap. Symboler. 
- Planering av aktion.  
- Rollspel på händelseförloppet.  
- Rädsla och osäkerhet. 
- Förhör. Rollspel. (se Förhör eller 

Vindkraftockupation) 
- Media. Rollspel. (se Media) 
- Utvärdering och avslutning. 
 
 

Fortsättningskurs 
 

Längre kurser eller fortsättningskurser 
kan förutom att fördjupa sej i ovanstående 
frågor också ta upp: 

- Lagen. 
- Rättegång. 
- Lydnad. Vad hindrar oss att göra civil 

olydnad? 
- Straff.  
- Motstånd i samband med straff. 
- Fängelsesolidaritet.  
- Lägga upp en motståndskampanj. 
- Göra undersökningar. 
 
Fördjupningar kring speciella frågor kan 

vara: 
- Utvärdering av tidigare civil olydnad. 
- Hur fungerar vängruppen? Problem. 
- Etiska problem med civil olydnad och 

ickevåld. 
- Problem med konsensus. 
- Massmedias funktion. Alternativa 

medier. 
 
 

Specialiserade 
kurser 

 
Ickevåldskurser kan vara en fördjupning i 

ett enda ämne. Exempel på sådana kurser 
skulle kunna vara: 

- Feminism. 
- Familj och straff. 
- Konsensus och beslutsteknik. 
- Medlingsteknik. 
- Fredsbevarare. 
- Eskort av hotade personer. 
 
 

Fredsbevarare 
 
Läs s 49 i Handbok i Civil Olydnad. 
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Inför aktioner med flera vängrupper bör 

varje vängrupp välja en eller flera 
fredsbevarare. Dessa kan då träna sej 
tillsammans för att bemöta oväntade 
situationer under aktioner.  

- Rollspel på tänkta konflikter eller 
problem. 

- Aktivt lyssnande. 
- Medlingsteknik. 
 
 

Kurs om civil 
olydnad  

 
Även en grupp som inte planerar en 

aktion kan använda sig av ovanstående 
förslag. Byt eventuellt ut några frågor mot: 

- Historia: Ickevåld, civil olydnad, 
ickevåldsträning. 

- Fördelar och nackdelar med olika 
kampmetoder. Under vilka omständigheter 
fungerar olika former av aktioner? 

- Göra egna rollspel. 
- Demokrati och civil olydnad. 
- Kontroll och självkontroll. Hur 

övervinna hindren. 
 
 

Kurs för tränare 
 
Under en tränarkurs kan alla deltagarna 

förbereda var sin del. Utvärdera efter varje. 
Någongång under kursen bör man ha en 
mer principiell diskussion om träning i sig. 
Ta också upp problem och erfarenheter vid 
tidigare kurser. 

En viktig fråga vid en tränarkurs är 
elitism. Varför vågar inte fler träna? Måste 
man själv ha gått kurs eller deltagit i civil 
olydnad för att kunna träna andra? Vad är 
relationen mellan handledarna och 

deltagarna? Hur undviks tränar- eller 
lärarrollen? 

 
 

Kurs för 
intresseföreningar 

 
Kurser för intresseföreningar måste 

självfallet anpassas  till de direkta behoven. 
Sådana grupper kan vara: 

- Handikapprörelsen. 
- Hyresgäströrelsen. 
- Pensionärsföreningar. 
- Ungdomsorganisationer. 
- Kvinnorörelsen. 
- Grupper för sexuellt likaberättigande. 
- Invandrargrupper. 
- Arbetarrörelsen. 
 
Förutom ovanstående förslag på 

kursplaner kan frågor som är speciellt 
relevanta för intresseföreningar vara: 

- Relationen minoritet-majoritet. 
Demokratiska problem. 

- Analys av maktförhållanden. 
- En kritisk utvärdering av de egna 

kampmetoderna. Diskutera 
informationsspridning, protest och 
motstånd. Vilka svagheter och fallgropar 
har de olika metoderna?  

- Spänningen mellan att vädja till 
människors medlidande och att kräva 
rättigheter.  

- Eventuella fördomar från allmänhet 
eller motparten. Hur kan aktionen och dess 
symboler motverka dessa?  

Jag har några gånger stött på ett problem 
vid kurser för grupper som kämpar direkt 
för sina egna intressen. Dessa gör ibland 
aktioner som mest är riktade till deltagarna 
själva. De vill få utlopp för sina 
besvikelser och känslor. Det positiva 
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resultatet är att gruppen stärker sitt 
självförtroende. Faran är att aktionerna 
bara uttrycker frustration, vilket kan leda 
till att symbolvärdet blir negativt. Då 
hindrar aktionerna förståelsen snarare än 
stärker den.  

 
 

Solidaritetsgrupper 
 
Följande typer av organisationer kan 

räknas till solidaritetsgrupper: 
- Stödgrupper för flyktingar. 
- Kvinnogrupper. 
- Stödgrupper för homosexuella. 
- Stödgrupper för politiska fångar, 

exempelvis värnpliktsvägrare. 
- Arbetarrörelsens organisationer. 
- Solidaritetsgrupper för tredje världen. 
Solidaritetsgrupper har i Europa knappast 

någon stark tradition av civil olydnad. 
Deras metoder begränsar sig ibland till rent 
upplysningsarbete. Förutom förslagen i 
tidigare kursplaner kan viktiga frågor 
därför vara: 

- Analys av förtryckets reproduktion. Vad 
är alltså förutsättningarna för förtrycket av 
de grupper man stöder? Hur är vi delaktiga 
i dessa orättvisor?  

- Motståndstraditionen hos 
solidaritetsrörelserna i andra världsdelar. 

- Utvärdering av de egna kampmetoderna. 
- Hur kan man använda civil olydnad i 

solidaritetsarbete?  
- Ickevåld och våld. 
 
 

Kurs i att hjälpa 
och gömma 
flyktingar 

 
Följande frågor är lämpliga att ta upp på 

en kurs med flyktingar och deras 
stödgrupper. Välj också ut andra relevanta 
frågor från de tidigare förslagen på 
kursplaner. 

- Fristadsrörelsen. 
- Civil olydnad och öppenhet. 
- Starta en fristadsgrupp. Riktlinjer. 

Principiella och praktiska frågor.  
- Uppehållstillstånd, lag och praxis. 
- Aktivt lyssnande. 
- Medlingsteknik. 
- Alternativ sammanträdesteknik. 
- Förhör. Rollspel för stödpersoner och 

flyktingar. 
- Arrestering. Rollspel kring olika 

situationer. 
- Razzia hos stödperson. Rollspel. 
- Hur gömmer flyktingar sig? 

Erfarenheter och misstag. 
- Medier för kontakt med myndigheter 

och medborgare.  
- Massmedia.  
 
 

Kurs om 
samvetsvägran. 

 
Kurser för fackförbund eller anställda har 

givetvis många exempel från 
arbetarrörelsens historia att lära från. 
Andra frågor som är speciellt relevanta är: 

- Jämförelse mellan samvetsvägran och 
civil olydnad. 

- Olika former av motstånd på arbetsplats. 
Principiell diskussion. 

- Kontroll och lydnad. Vilka mekanismer 
på arbetsplatsen får oss att kontrollera oss 
själva. 

- Rollspel på mötet med chef, 
arbetskamrater eller arbetsdomstolen. 
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- Rädsla och stöd. 
- Ekonomiskt stöd. 
- Familj. 
- Vängrupper. 
- Former för lagliga och olagliga strejker. 

- Vad är syftet med aktionerna? Direkt 
effektivitet eller skapa dialog? 

- Medlingsteknik. 
PH 
 
 

Organisationer 
 
I förberedelserna för lägret har personer 

från en rad olika organisationer arbetat. 
Förutom folk från kända feministiska-, 
kristna-, vänster-, solidaritets-, 
alternativrörelser finns deltagare från; 

Färneboskolan - en resande 
folkhögskola som håller kurser om 
solidaritet och den s k tredje världen. 
Kursdeltagare reser sedan till ett land och 
studerar levnadsvillkoren och lever med 
befolkningen för att hemma i Sverige 
sprida kunskap om situationen. Numera är 
folkhögskolan ägd av flera olika alternativ- 
och vänsterorganisationer och kommer att 
bredda sitt kursutbud. 

Miljöförbundet - en miljöorganisation 
som organiserade bl a 
Trädkramaraktionerna på västkusten. 

Syndikalisterna (SAC) - en 
fackförening bildad 1911 som är 
antimilitaristisk och inspirerad av 
anarkism. Är en av Sveriges största 
vänsterorganisationer med sina över 12 
000 medlemmar. 

Plogbillsrörelsen - en internationell 
fredsrörelse som genom civil olydnad gör 
avrustningsaktioner i USA, Europa och 
Australien. Sedan 1980 gör självständiga 
grupper med hjälp av hammare vapen 
obrukbara för att visa på alla människors 
ansvar för avrustningen. Namnet plogbill 
kommer från bibeln där det talas om en 
framtid där svärd skall smidas om till 
plogbillar (spetsen på en plog) för att föda 

människor istället för att döda. Namnet 
togs av katoliker som startade rörelsen i 
USA. 

Emmaus - en solidaritetsorganisation 
som samlar in kläder som skickas till tredje 
världen, framförallt södra Afrika. 

 
 
 

Adresser 
 
 
Kontor och info 
Linköpings Bokcafé 
Östgötagatan 18 B 
582 32  Linköping 
013-12 04 04 
 
Omega 
Forum för civil olydnad och ickevåld 
Sandeslätt 54 
424 36 ANGERED 
031-30 94 26 eller 30 74 93  
Fax 031-30 74 93 (ring upp först) 
 
Miljöförbundet 
Andra Långgatan 5  402 31  

GÖTEBORG 
031 - 12 80 42 
 
Färneboskolan 
Kan nås genom Pål Irestad Tredje 

Långgatan 10, 413 03 Göteborg, 031-14 99 
21 
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Emmaus 
Åkvarn, 360 70 Åseda 
 
Syndikalisterna (SAC) 
Sveavägen 98, 113 50 Stockholm,  08-34 

35 59 
 
PBI - Internationella Fredsbrigaderna 
Sandeslätt 59, 424 36 Angered 
 
Fristadsrörelsen 
c/o Amanda Peralta Kanelgatan 18, 424 

39 Angered 
031 - 30 74 74 
 
Plogbillsrörelsen 
c/o Gunn-Marie Carlsson  Ploggatan 2, 

116 34  Stockholm 
08 - 40 17 20 
 
Kampanjen mot Värnplikt 
c/o Linus Brohult Myrvägen 60, 125 31 

Älvsjö 
 
Sarvodaya Verkstedet 
Aktionsarkiv, Bibliotek mm 
c/o Jörgen Johansen Krossekärr 6822   

450 81  Grebbetstad 
0525 - 108 93 
 
Djurens rättigheters aktionsgrupp 

DRAG 
DRAG Box 23050  104 35  Stockholm 
 
 
 

Böcker 
 
THE POLITICS OF NONVIOLENT 

ACTION (Part I-III), Gene Sharp 

     Extending Horizons Books Porter 
Sargent Publishers 

     11 Beacon St. Ma 02108  USA 
     "Beskriver synen på makt som är 

grundläggande för ickevåld 
     och visar 198 olika metoder för 

ickevåld som redan använts 
     i historien. Är en ganska pragmatisk 

bok som är bra för de 
     som tvivlar på ickevåldets effektivitet. 

Boken är utan  
     tvekan en klassiker." 
 
PREPEARING FOR NONVIOLENT 

ACTION  
   Peace News 8 Elm Avenue 

Nottingham NG 3 Britain 
   "En praktisk handledning för 

förberedelse av aktioner med  
   övningsexempel och aktionsexempel." 
 
MOTSTÅND UTAN VÅLD 
    Utbildningsradion Kundtjänst 115 80 

Stockholm 
    "Lättläst introduktion men något ytlig. 

Mängder av exempel" 
     
UPROOTING WAR, Brian Martin 
     Freedom Press Angel Alley 84 b 

White chapel High street 
     London E 1  Britain 
     "Ett försök att gå djupare och söka 

orsakerna till krig. 
     Militären, staten, byråkratin, 

patriarkatet mm behandlas 
     och kritik riktas mot fredsrörelsens 

traditionella arbets- 
     sätt. Lättläst och ganska heltäckande." 
 
MAKT OCH MOTMAKT, Thomas 

Mathiesen 
     Bokförlaget Korpen Karl Gustavsg 19 

411 25  GÖTEBORG      
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     "Boken beskriver hur makten 

maskeras och fungerar i bla 
     norden. Indefinering och utdefinering 

förklaras. Ex på  
     olika former för motstånd beskrivs 

med många intressanta  
     händelser." 
 
FÖR PACIFISTER, red Jörgen 

Johansen 
     Haga Bogförlag Box 7282  402 35  

Göteborg 
     "En samling av citat från Gandhi i en 

rad olika frågor. 
     De lösryckta citaten utan 

kommentarer ger ibland en  
     förvirrande bild. Ändå en bra 

introduktion till Gandhi." 
 
RESOURCE MANUAL FOR A 

LIVING REVOLUTION 
     New Society Publishers 4722 

Baltimore Avenue Philadelphia 
     PA 19143  USA 
     "En tjock samling av råd och 

övningar för grupper som vill 
     göra rollspel, leva kollektivt, ordna en 

kampanj, besluta  
     med konsensus, planera möten och 

aktioner. En mycket hel- 
     täckande handbok. Präglad av New 

Age-rörelsen." 
 
ATT VÄGRA LEVA PÅ KNÄ, Ulf 

Norenius 
    Haga Bokförlag (se ovan) 
    "Om civilt motstånd för frigörelse och 

som försvar. En bra   
    introduktionsbok. I övrigt ganska 

tunn." 
 
EN PACIFISTISK 

ARGUMENTSAMLING, Ulf Norenius 

    Skriftserien Kampen för freden c/o 
Åsa Holmgren Nordanv 19      

    146 00  Tullinge  (kan också beställas 
av Svenska Freds)       

    "Ett häfte med olika typer av argument 
som tillsammans är  

    ganska omfattande. Inga längre 
kommentarer till argumenten" 

 
HANDBOK FÖR 

FRISTADSRÖRELSEN 
    Kristna Freds, 018-52 75 05 
    "Ett häfte med råd när man gömmer 

flyktingar undan utvisn-                  
    ing. Bemötande av vanliga 

motargument mot att ge fristad, 
    lagar som gäller, hjälp man kan få 

mm." 
     
 

Följande böcker kan du beställa från 
Omega Forum för Civil olydnad och 
Ickevåld, Sandeslätt 54, S-424 36 Angered, 
031-30 94 26.  

 
Vill du bli återförsäljare? 

Priset på alla böcker är redan kraftigt 
nedsatta men beställer du fler än ett 
exemplar av samma bok får du 10 % rabatt 
på den titeln. Om du beställer fler än fyra 
av en titel från vår egen Omega utgivning 
så får du 40 procent rabatt. Vid större 
beställningar kontakta oss. 

 
 
Handbok i civil olydnad 
av Per Herngren 
Den mest omfattande handboken i civil 

olydnad. Hur lägger man upp en rättegång? 
Hur kan man hjälpa flyktingar genom att 
gömma dem? Hur tar man beslut med 
konsensus? är bara några exempel på 
innehållet. För närvarande översätts den till 
flera språk. 
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 Inbunden:Vårt pris 165:- (Riktpris 

192:-) Bonniers 1990. 250 sidor..  
NU ÄVEN I POCKET! Vårt pris 45 :-

Riktpris 50:- (Månpocket 1991). 
 
Juridisk Olydnadshandbok 
av Stellan Vinthagen 
Vad händer när du gör civil olydnad? 

Hur fungerar lagen? Vilka rättigheter har 
du? 

ca pris 45:- Omega 1992. Häfte.  
 
Kommande publikation 
Förberedelse för Motstånd 
av Stellan Vinthagen 
En kritisk utvärdering av 

Plogbillsrörelsens metoder för förberedelse 
inför aktioner. 

ca pris 45:- Omega 1992. Häfte. 
 
Fred under korset  
av Leif Herngren 
Författaren utvecklar och går igenom 

fredsteologi. Varför ickevåld? Vad säger 
kyrkorna? Flera internationella kyrkliga 
uttalanden tas upp och diskuteras. 

Vårt pris 30:- (Riktpris 100:-) 
Verbum. 167 sidor.  

 
Dialogen som metod  
Om att undersöka civil olydnad  
av Per Herngren 
Under skrivandet har författaren hamnat 

i filosofisk extas. Han visar hur tänkande 
giganter som Hegel och Habermas får 
betydelse för en undersökning om ett 
eventuellt förnuft i civil olydnad. 

Pris 45:- (Riktpris 50:-) OMEGA 
1991. 50 sidor. Häfte.  

 
Vad gör du då?  
av John H Yoder 

Med texter av bland annat Joan Baez, 
Leo Tolstoj och Leif Herngren. En bok om 
pacifism i konkreta våldssituationer. 

Pris 80:- (Riktpris 100:-) Libris 1990. 
127 sidor.  

 
REA!! 
Plogbillsaktion nr 8  
av Per Herngren 
Författarens egen berättelse om 

plogbillsaktionen i Florida, den farsartade 
rättegången och de 15 månaderna i 
fängelse innan utvisningen. 

Vårt pris 80:- (Riktpris 160:-) 
Bonniers. 250 sidor.  

 
REA! 

Fånge för Fred  
av Per Herngren 
Brevväxling mellan elever från Rinkeby 

och Per Herngren under hans fängelsetid. 
Intressant läsning för både unga och vuxna 
om ungdomars tankar kring civil olydnad 
och författarens funderingar i fångenskap. 
Boken har flera gånger gått som 
radioföljetong.  

Vårt pris, 1 ex 40:-, 5-15 ex 20:-,  
(Riktpris 65:-) Verbum, 100 sidor, 
Inbunden.  

 
 

Tidskrifter 
 
PEACE NEWS 
    8 Elm Avenue Nottingham NG 3 

Britain 
    "Den mest heltäckande om aktioner 

och ickevåld i Europa." 
 
PLOGBILLEN/Hopp och Motstånd 
     Sandeslätt 59, 424 36 Angered, 031-

30 74 93 (för fax-ring upp först) 
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    "För debatt omkring aktivt ickevåld, 

civil olydnad  
    och plogbillsrörelsen." 
 
PLOWSHARES NEWSLETTER 
    Support commite PO Box 585  

Orlando Florida 32802  USA 
    "Artiklar om nya Plogbillsaktioner, 

fängslade aktivister  
    och debatt. Kristen prägel." 
 
IKKEVOLD 
     Rosenkrantzgatan 18  0160  OSLO  

NORGE 
     "Om militära strategier, norsk politik 

mm men också om  
     ickevåldsliga befrielserörelser och 

ickevåld allmänt." 
 
THE NUCLEAR RESISTER 
   PO Box 433 83  Tucson AZ 85733  

USA 
    "Om ickevåldmotstånd mot kärnvapen 

i USA." 
 
WRI-NEWSLETTER 
    WRI 55 Dawes Street London SE17  1  

EL Britain 
    "War Resisters Internationals 

medlemsblad. Innehåller 
    mycket om ickevåldsaktioner i världen 

och vapenvägran. 

Utvärdering av Lägerhandboken 
För att vi skall kunna göra en bättre handbok för framtida läger, kurser och aktioner är 

det nödvändigt att få kommentarer, frågor, kritik, förslag, bidrag o s v. Därför vore vi 
tacksamma om du ville svara på några av dessa frågor och skicka eller lämna svaren till 
oss. 

Det bästa är om du svarar på ett annat papper men du kan naturligtvis även använda 
denna sida. 

Tack för hjälpen! 
PS: Säg till om du vill ha ett exemplar av den framtida kurshandboken när den kommer. 
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Frågor: 
*Tycker du att något viktigt fattas i handboken?  
*Är något överflödigt och självklart? 
*Är någon av övningarna/rollspelen ej tillräckligt förklarade för att man skall kunna 

göra den själv? Ge konkreta hänvisningar. 
*Är någon övning eller liknande felaktigt utformad? Vore det bättre på något annat sätt? 
*Är någon text svårförståelig? 
*Känner du att du skulle kunna hålla en kurs med hjälp av denna handbok? Om inte, 

vad skulle behövas för att det skulle vara möjligt? 
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Tidskriften Omega nr 2 
för samtal om civil olydnad och ickevåld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För beställningar och information kontakta  
 

Avrustningslägret i Linköping 
Åkvarn 

360 70 Åseda 
 

Omega 
Forum för Civil Olydnad och Ickevåld 

Sandeslätt 59 
424 36 Angered 
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